الجمهورية التونسية
République Tunisienne

قرار عـ2ــدد لسنة  2016مؤرخ في  29جانفي 2016
يتعلق بضبط دليل إجراءات لجنة البحث والتقصي التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة،
إن جملس هيئة احلقيقة والكرامة ،بعد اطالعه على دستور اجلمهورية التونسية وخاصة الديباجة والفصل  148منه.
وعلى القانون التأسيسي عـ6ـدد لسنة  2011املؤرخ يف  1ديسمرب  2011املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون األساسي عـ53ـدد لسنة  2013املؤرخ يف  24ديسمرب  2013املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية
وتنظيمها.
وعلى النظام الداخلي هليئة احلقيقة والكرامة املصادق عليه بالقرار عـ1ـدد لسنة  2014املؤرخ يف  22نوفمرب
.2014
وعلى دليل اإلجراءات العام هليئة احلقيقة والكرامة.
وبعد التداول جبلسة يوم اجلمعة املوافق للتاسع والعشرين من شهر جانفي  2016حول املشروع املعروض أمامه
واملتعلق بضبط دليل إجراءات جلنة البحث والتقصي،
قرر ما يلي:
الفصل األول  :متت املصادقة على دليل إجراءات جلنة البحث والتقصي التابعة هليئة احلقيقة والكرامة واملتعلق هبذا
القرار.
الفصل الثاني :ينشر هذا القرار مع نص دليل اإلجراءات املذكور مبوقع اهليئة وبالرائد الرمسي للجمهورية التونسية.

تونس في  29جانفي 2016

رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة
سهام بن سدرين
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دليل إجراءات لجنة البحث والتقصي
اخر تعديل  25جانفي 2018

الباب األول :أحكام عامة
الفصل  :1تطبيقا ألحكام الفصل  56من القانون األساسي عدد  53لسنة  2013املؤرخ يف  24ديسمرب
 2013املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها ،يضبط هذا الدليل سري إجراءات وأعمال جلنة البحث والتقصي
احملدثة صلب هيئة احلقيقة والكرامة تنفيذا ألحكام الفصول  7و ،56و 59 ،58 ،57و 60من القرار عدد 1
املؤرخ يف  22نوفمرب  2014املتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة وملا ورد يف دليل اإلجراءات العام
لسنة ّ 2014

هلا.

الفصل  :2تتكون جلنة البحث والتقصي من مخسة أعضاء جتتمع دوريا نصف شهريا أو كل ما اقتضى األمر ذلك
بدعوة من رئيسها أو ممن ينوبه أو من ثلثي أعضائها ،وتكون مداوالهتا سرية وتتخذ القرارات بالتوافق وإن تعذر

مرجحا ،وتُدون جلساهتا يف
فباألغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين ،ويف حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس ّ
دفرت حماضر جلسات.
الفصل  :3تشمل أعمال جلنة البحث والتقصي فرز ملفات العرائض والشكايات وتلقي اإلفادات والشهادات
والتحري والتحليل والبحث والتحقيق ومراجعة النظر يف الطعون وتوجيه امللفات بعد معاجلتها إىل خمتلف جلان اهليئة
واقرتاح إحالتها عند االقتضاء إىل الدوائر القضائية املتخصصة .تُعرض مجيع مشاريع قرارات ختم البحث الصادرة
عن اللجنة على جملس اهليئة للمصادقة.
الفصل  :4تستعني اللجنة يف أعماهلا بأعوان من اهليئة ومبتعاونني من أهل اخلربة واالختصاص يف جماالت تدخلها
وبكل من ترى فائدة يف االستعانة به.
الفصل  :5تعمل اللجنة على كشف حقيقة انتهاكات حقوق اإلنسان الواقعة بني األول من جويلية  1955و31
ديسمرب  2013طبق الفصل  17من القانون األساسي عدد  53املشار إليه أعاله عرب القيام باألحباث والتقصي
التحريات الالزمة جلعل امللفات جاهزة للفصل فيها وفق ما جاء بالفصلني  56و 57من النظام الداخلي للهيئة.
و ّ
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الباب الثاني :في مجال نظر اللجنة
الفصل  :6تنظر اللجنة يف كل ما ورد على هيئة احلقيقة والكرامة من عرائض وشكايات الضحايا أو من ينوهبم

ومن تصرحيات القائمني باالنتهاكات وشهادات األفراد واألشخاص املعنويني أو اإلحاالت من اهليئة الوطنية
أي جهة رمسية أخرى أو ما قرر فيه جملس هيئة احلقيقة والكرامة التعهد التلقائي بناء على
ملكافحة الفساد أو من ّ
بلوغ العلم إليه حبصول انتهاكات على معىن قانوهنا األساسي ،وباخلصوص مبناسبة االطالع على األرشيفات
اخلاصة والعامة .كما يشمل هذا النظر تنفيذ طلبات األحباث التكميلية املوجهة إىل اللجنة من طرف اللجان
الفنية األخرى للهيئة بعد مصادقة جملسها.

الفصل  :7تنظر جلنة البحث والتقصي يف الشكايات والعرائض والشهادات اليت يكون موضوعها خاصة
االنتهاكات التالية:

ـ ـ انتهاكات متعلقة باحلقوق السياسية واملدنية :وتتمثل خاصة يف القتل العمد ،اإلعدام دون توفر ضمانات
احملاكمة العادلة ،االغتصاب والعنف اجلنسي ،التعذيب ،االختفاء القسري ،التخفي االضطراري خوف املالحقة
واالضطهاد ،الدفع إىل اهلجرة االضطرارية ألسباب سياسية ،اإليقاف التعسفي ،انتهاك احلق يف التقاضي واحملاكمة
العادلة ،املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف السجن ،املراقبة اإلدارية ،اإلقامة اجلربية والنفي وانتهاك حرية
التنقل داخل البالد ،انتهاك حرية التنقل إىل اخلارج واحلق يف جواز السفر ،الدفع إىل الطالق واإلجبار عليه،
انتهاك حرية التعبري واإلعالم والنشر ،انتهاك احلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات واألحزاب
والنقابات ،انتهاك احلق يف ممارسة املعتقد والعبادة ،انتهاك احلق يف حرية اللباس واملظهر ،التجنيد القسري ،عدم
االعرتاف بصفة "مقاوم للمستعمر" ،اإلصابة أثناء االحتجاجات واملظاهرات واالنتفاضات أو مبناسبتها...
ـ ـ انتهاكات متعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية :وتتمثل خاصة يف انتهاك احلق يف السكن
وحرمة املسكن ،املنع من االرتزاق وأشكال االعتداء على حق الشغل ،انتهاك احلق يف الصحة ،انتهاك حق
التعلم ،انتهاك احلرية األكادميية ،انتهاك حرية الثقافة ،انتهاك حق امللكية،
ـ ـ االنتهاكات األخرى املنصوص عليها صلب قانون العدالة االنتقالية :وتتمثل خاصة يف تزوير االنتخابات،
الفساد املايل واالعتداء على املال العام ،التهميش واإلقصاء املمنهج ملناطق أو جمموعات حم ّددة.

3

الجمهورية التونسية
République Tunisienne

ال وجه للتمسك باحلصانة جملاهبة إجراءات سري أعمال البحث والتقصي وال ميضي الدفع املتعلق باتصال القضاء
كما ال يسري مرور الزمن على الدعاوى النامجة عن االنتهاكات املتعهد هبا طبقا ألحكام الفصول  9و 40و42
من القانون األساسي عدد .53
الباب الثالث :في فرز الملفات
الفصل  :8تتمثل عملية فرز امللفات يف التأكد من استجابتها للشروط الواردة يف القانون والنظام الداخلي واملتمثلة
يف:
 أن يكون امللف متعلقا بانتهاك جد يف الفرتة الزمنية بني األول من جويلية  1955وموىف ديسمرب.2013
 أن يكون املنسوب إليه االنتهاك الدولة أو من يتصرف بامسها أو حتت محايتها أو جمموعات منظمة. أن يكون االنتهاك جسيما أو ممنهجا مىت كان صادرا عن الدولة أو من يتصرف بامسها أو حتت محايتهاأو يكون جسيما وممنهجا مىت كان صادرا عن جمموعات منظمة.
الفصل ُ :9حيدث صلب جلنة البحث والتقصي قسم فرز يتكون من باحثني خمتصني يف القانون ويف علم االجتماع

واألرشيف خيتص بفرز امللفات الواردة عليه من مكتب الضبط.
الفصل  :10يقدم "قسم الفرز" أحد االقرتاحني التاليني:

أ) رفض امللف خلروجه عن اختصاص اهليئة،
ب) قبول امللف مع ضرورة إعالم اللجنة مبطالب التدخل العاجلة فوريا.
يوجه قسم الفرز خمرجات أعماله كل نصف شهر إىل جلنة البحث والتقصي.
التقصي يف نتائج الفرز املقرتحة يف أول اجتماع تعقده.
الفصل  :11تنظر جلنة البحث و ّ
الفصل  :12توجه اللجنة مقرتحات امللفات املرفوضة مع بيان أسباب الرفض إىل جملس اهليئة للمصادقة يف أول
اجتماع له ،على أن تتوىل اهليئة إعالم املعنيني بفحوى قرارات اجمللس بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو أية وسيلة
ناجعة تضمن سرية اإلجراءات.
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الفصل  :13تتوىل اللجنة توجيه قائمة يف امللفات املقبولة إىل قسم االستماع السري.
الفصل  :14إذا تبني من خالل امللف أن الضحيّة أو أحد منظوريها يف حاجة إىل عناية فورية وباخلصوص كبار

اهلشة (الفصل  12من ق ع إ)،
السن والنساء واألطفال واملعوقني وذوي االحتياجات اخلاصة واملرضى والفئات ّ
ّ
توجه اللجنة إعالما كتابيا يف ذلك إىل جلنة جرب الضرر الختاذ ما تراه صاحلا.
الباب الرابع :في جلسات االستماع السري
الفصل ُ :15حيدث صلب جلنة البحث والتقصي قسم لالستماع السري يتكون من كتابة ومن باحثني خمتصني يف

القانون ويف علم االجتماع وعلم النفس واخلدمات االجتماعية خيتص باالستماع ألصحاب امللفات املقبولة يف مرحلة
الفرز.
الفصل  :16يتوىل قسم االستماع السري دعوة أصحاب امللفات املقبولة جللسات استماع لتقدمي إفاداهتم حسب
موعد مسبق يتم حتديده باالتفاق مع املعين .تتم الدعوة عرب اهلاتف والربيد االلكرتوين وكل وسيلة اتصال على أن
يتسلم املعين استدعاء كتابيا ُميضي على جذره يوم االستماع.

خمتص يف علم االجتماع أو علم النفس أو
خمتص يف القانون والثاين ّ
كما يُعني مستمعني اثنني على األقل أحدمها ّ
اخلدمة االجتماعية يعمالن وفقا لدليل إجراءات تلقي اإلفادة املضمن بامللحق رقم  1من هذا الدليل.
ألعضاء جملس اهليئة احلضور ضمن فرق االستماع بتنسيق مع مسؤول هذا القسم.
إذا تعلقت جلسة االستماع السري بطلب حتكيم ومصاحلة حيضر وجوبا ضمن فريق االستماع مقرر من جلنة التحكيم
واملصاحلة.
وإذا طلب مقدم اإلفادة اعتماد آلية التحكيم واملصاحلة يف ملفه حيال طلبه فورا على جلنة التحكيم واملصاحلة.
أما إذا ما تعلقت جلسة االستماع السري بامرأة أو بطفل فيتم مسبقا إعالم جلنة املرأة بتارخيها وساعتها للتنسيق
معها.
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الفصل  :17يتم توثيق جلسة االستماع السرية بالصوت وبالصورة وذلك بعد ترخيص مقدم اإلفادة املضمن بامللحق

رقم  2من هذا الدليل.

عمر فريق االستماع استمارة تلقي اإلفادة وفقا لألمنوذج املصادق عليه من طرف جملس اهليئة وتتضمن
الفصل  :18يُ ّ

ما يسرده مقدم اإلفادة من وقائع وشهادات وطلبات ويوقع عليها إىل جانب املستمعني .كما يتسلم مقدم اإلفادة
وصال يف تقدمي إفادته حيمل إمضاءه وختم اهليئة وإمضاء فريق االستماع (ملحق رقم .)3
الفصل  :19يقوم ُمتلقيا اإلفادة بتوثيق كل ما ينشأ عن جلسة االستماع من تسجيالت مسعية بصرية وغريها
وحفظها باالستعانة بإدارة املنظومات املعلوماتية .كما يُضمنان اإلفادة الورقية إن وجدت صحبة ما يديل به مقدم
االفادة من مؤيدات مع ترخيصه يف إجراء التسجيالت ووصل تقدمي إفادته ونسخة من قسيمة التوجيه (ملحق رقم
 4من هذا الدليل) يف ظرف مغلق يسلم إىل كتابة قسم االستماع السري.
الفصل  :20تتوىل كتابة قسم االستماع السري مطابقة حمتويات الظروف احملالة عليها مع املؤيدات املنصوص عليها

يف اإلفادات مث توجهها إىل مصلحة الرقمنة اليت تقوم بتضمينها بامللفات الرقمية األساسية وتعيدها إليها لتتأكد
جمددا من حمتويات الظروف وتوجهها إىل إدارة األرشيف إلضافتها إىل امللف األساسي.
الفصل  :21إذا ما تبني ملتلقيي اإلفادة حاجة مقدم اإلفادة إىل عناية فورية وكذلك وإذا ما طلب هذا األخري

التدخل الفوري واإلحاطة العاجلة و/أو اعتماد آلية التحكيم واملصاحلة يعلم متلقيا اإلفادة مباشرة اللجنة اليت مىت
تأكدت من جدية الطلب توجه فورا إعالما كتابيا يف ذلك إىل جلنة جرب الضرر أو جلنة التحكيم واملصاحلة للقيام
مبا يلزم .مىت احتاج مقدم اإلفادة إىل تدخل فوري صحي أو نفسي يُوجه مباشرة إىل الوحدة الصحية للهيئة.
الفصل  :22يوجه قسم االستماع السري أسبوعيا قائمة مفصلة يف امللفات املنجزة إىل جلنة البحث والتقصي اليت

توجهها إىل قسم التحريات وحتليل امللفات.
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الباب الخامس :في التحريات وتحليل الملفات
الفصل ُ :23حيدث صلب جلنة البحث والتقصي قسم للتحريات وحتليل امللفات يتكون من كتابة ومن فرق حتليل

وفرق حتري .يتم حتليل ودراسة امللفات يف هذا القسم من طرف خمتصني يف القانون وعلم االجتماع والتاريخ ومن
خرباء يف اجملاالت اليت يتطلّبها كل ملف.
الفصل  :24يتوىل قسم التحريات وحتليل امللفات دراسة امللفات الواردة عليه بغرض حتليل مضموهنا وبيان سياقاهتا
التارخيية واالجتماعية والقانونية واختاذ القرار املناسب يف شأهنا بعد إجراء التحريات التالية:
• التأكد من استكمال امللف
• البحث يف مضمون امللف وما يؤيد وقوع االنتهاك أو ينفيه استنادا إىل قاعدة بيانات اهليئة مبا يف ذلك
أقوال الشهود والضحايا اآلخرين واملنسوب إليهم االنتهاكات وخمرجات أعمال وأحباث اللجان األخرى
وخمتلف املؤيدات الواردة على اهليئة.
• تدقيق املعطيات املضمنة بامللف بعد الرجوع إىل األرشيف الوارد على اهليئة أو الذي تصل إليه لدى
أطراف أخرى عرب إجراء التقاطعات الالزمة.
• توجيه االستدعاءات الالزمة ومساع املنسوب إليهم االنتهاكات والشهود وإجراء املكافحات الالزمة عند
االقتضاء ومبوافقة الضحايا وفق ما جاء بدليل إجراءات اهليئة العام.
• إجراء املعاينات والتفتيشات واحلجوزات الالزمة تبعا ملا ورد بدليل إجراءات اهليئة العام.
تتمتع امللفات موضوع الفصل  21من هذا الدليل بأولوية النظر ملا تكتسيه من صبغة استعجالية.
الفصل  :25يؤدي حتليل امللف والتحري فيه إىل اقرتاح أحد القرارات التالية:
 -1رفض معلل للعريضة استنادا إىل الشروط القانونية املفصلة هبذا الدليل.
 -2قبول العريضة واقرتاح البت فيها.
 -3قبول العريضة واستخالص خمرجاهتا وإحالة امللف إىل اللجنة أو اللجان املعنية داخل اهليئة عند االقتضاء.
 -4قبول العريضة واقرتاح إحالتها إىل وحدة التحقيق بالنسبة للملفات اليت يتجه تعهيد الدوائر القضائية
املتخصصة هبا.
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حييل قسم التحريات وحتليل امللفات مشاريع قراراته إىل جلنة البحث والتقصي للبت فيها.
الباب السادس :في الطعن في قرارات رفض الملفات
الفصل  : 26تعرض جلنة البحث والتقصي كل نصف شهر امللفات اليت أصدرت فيها مشروع قرار الرفض
على جملس اهليئة للمصادقة .وتُعلم اهليئة العارض بقرارها املعلل يف رفض ملفه وفق األمنوذج (امللحق رقم  5من
هذا الدليل) وذلك عن طريق رسالة مضمونة الوصول أو أية وسيلة ناجعة تضمن السرية مع إفادته بأن له احلق
يف الطعن يف قرار الرفض بــ"مطلب إعادة نظر".
الفصل  :27أجل الطعن عن طريق "مطلب إعادة نظر" هو مخسة عشر يوما ( )15من تاريخ ثبوت
حصول العلم الشخصي للعارض .ويرفع األجل إىل ثالثني يوما ( )30يف صورة ما إذا كان املعين بالقرار قاطنا
خارج البالد التونسية .وعند تعذر التبليغ للشخص رغم حرص اهليئة خالل مخسة وأربعني يوما يعترب املعين بالقرار
متخليا عن حقه يف الطعن ويصبح قرار الرفض هنائيا.
الفصل  :28يتم الطعن يف قرار الرفض ممن له الصفة أو املصلحة بواسطة مطلب كتايب صحبة مستندات
طعنه ومؤيداته عند االقتضاء ،يُقدم مباشرة إىل مكتب الضبط املركزي للهيئة أو يُوجه بواسطة الربيد عن طريق
رسالة مضمونة الوصول صحبة عالمة البلوغ إىل عنوان اهليئة املركزي أو بواسطة رسالة عرب التطبيقة االلكرتونية

للهيئة.
تتكون من :عضو
الفصل ( 29جديد) :حتيل اهليئة امللفات املطعون فيها على أنظار جلنة ّ
خمتصة يف الطعون ّ

كل جلنة (ممثّل عن جلنة التحكيم واملصاحلة ،ممثّل عن جلنة جرب
من جلنة البحث و ّ
التقصي (رئيس) ،ممثّل عن ّ
تتكون من ممثّل عن إدارة
الضرر ّ
ورد االعتبار ،ممثّل عن جلنة املرأة ،ممثّل عن جلنة حفظ الذاكرة الوطنية) .كما ّ

التحري (اختصاص قانون) .وتُصدر جلنة الطعون
الشؤون القانونية
وخمتص يف التحليل املايل وثالثة ّ
ّ
خمتصني يف ّ

مقرتحا برفض الطعن أو قبوله يُرفع اىل جملس اهليئة.
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الباب السابع :في أعمال التحقيق
الفصل ( 30جديد)ُ :حتدث صلب جلنة البحث والتقصي وحدة حتقيق يُشرف عليها حم ّقق برتبة قاض مباشر

كل منها قاض مباشر أو متقاعد
أو متقاعد هبيئة احلقيقة والكرامة ّ
وتضم ع ّدة مكاتب حتقيق يُشرف على ّ

كل مكتب فريقا من مساعدي التحقيق يكونون من املختصني يف القانون ويقع
الفصل (31جديد)ّ :
يضم ّ

كل منهم مبساعدة احمل ّقق يف البحث والتحقيق.
تعيينهم بقرار من جملس اهليئة ويتك ّفل ّ

تتعهد وحدة التحقيق مبقتضى قرار فتح حبث حتقيقي صادر من جملس اهليئة باقرتاح
الفصل ( 32جديد)ّ :

يتضمن امضاء رئيس جلنة البحث والتقصي.
من جلنة البحث و ّ
التقصي ،أو مببادرة منه عند االقتضاءّ ،
يتضمن قرار جملس اهليئة بفتح البحث التحقيقي املعطيات التالية:
ّ
كل من سيكشف عنه البحث.
أ) حتديد املنسوب إليه االنتهاك أو ّ

ب) حتديد االنتهاك أو االنتهاكات املنسوبة لذي الشبهة وسندها القانوين وبيان السياقات،
املتعهد،
ت) تعيني مكتب التحقيق ّ
ث) التنصيص على تاريخ القرار.

ج) التنصيص على امضاء رئيسة اهليئة.
الفصل ( 33جديد) :تتم أعمال التحقيق باستقاللية وحياد مع مراعاة مبادئ العدالة االنتقالية وأحكام
الدستور وخاصة منها قرينة الرباءة ومبدأ املواجهة وحق الدفاع.
كل أعمال التحقيق مبساعدي التحقيق وخبرباء من اهليئة أو من
الفصل ( 34جديد) :للمح ّقق االستعانة يف ّ

خارجها على أن ال يشاركوا يف ّاختاذ القرارات املتعلّقة بأعمال البحث والتحقيق.

الفصل ( 35جديد) :ميكن للمح ّقق تفويض مهامه ملساعدي التحقيق ما عدا ّاختاذ القرارات.
الفصل ( 36جديد) :يكلّف مساعدو التحقيق بإمتام مجيع اعمال البحث والتحقيق اليت يعهد هبا إليهم
القاضي املشرف على وحدة أو مكتب التحقيق.
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يف حالة حضور عضو من أعضاء جملس هيئة احلقيقة والكرامة االستنطاقات والتحريرات ُميكنه توجيه أسئلة بواسطة
احمل ّقق.

كل احملاضر
ويكلّف كاتب التحقيق بتوجيه االستدعاءات واإلعالمات وحضور مجيع اعمال التحقيق واإلمضاء على ّ
ومسك الدفاتر الورقية وااللكرتونية الالزمة لضبط مسار اعمال التحقيق ومآل امللف.

التقصي حبضور كاتب التحقيق الذي يتوىل تضمني االعمال ضمن حماضر رمسية
يقوم احمل ّقق جبميع أعمال التحقيق و ّ

حتمل عدد امللف والتاريخ ساعة ويوما وشهرا وسنة ُمتضى مجيع صفحاهتا من طرف احمل ّقق وكاتب التحقيق وعضو
اهليئة احلاضر عند االقتضاء ومن متّ االستماع اليه ونائبه عند االقتضاء وان رفض املعين اإلمضاء أو كان عاجزا عنه،

نصص على ذلك باحملضر مع بيان السبب.
يُ ّ

يتم توثيق أعمال التحقيق من مساعات واستنطاقات صوتا وصورة وتُعترب التسجيالت من مؤيدات امللف ووثائقه.
ّ
الفصل  :37تتم أعمال التحقيق حبضور األطراف املعنيني شخصيّا وعند االستحالة يقوم حضور الشاكي

مقام حضور الضحيّة.

عرفه باالنتهاك املنسوب
الفصل ( 38جديد) :عند حضور املنسوب اليه االنتهاك يتثبّت احمل ّقق من هويّته ويُ ّ

اليه وباملعاهدات الدولية وبقانون العدالة االنتقالية وبالنصوص القانونية املنطبقة على األفعال املنسوبة اليه .ويُعلمه
ُ
وينص على ذلك اإلعالم باحملضر.
ا ّن له ّ
احلق باالستعانة مبحام خيتاره ّ
وال يُستنطق املنسوب اليه االنتهاك اال حبضور حماميه مامل يعدل عن ذلك صراحة او يتخلّف احملامي رغم استدعائه.
وإذا رفض املنسوب اليه االنتهاك تكليف حمام ،جترى اعمال التحقيق دون التوقّف على حضوره.
ضمن طلباته باحملضر.
وللمحامي ّ
احلق يف التكلّم بعد ان يأذن له احمل ّقق يف ذلك وتُ ّ
وجيب ان يُتيح االستنطاق للمنسوب اليه االنتهاك فرصة نفي التهمة عنه او االعرتاف هبا.
مرة فللمح ّقق
كل ّ
إذا مل حيضر املنسوب اليه االنتهاك او الشاهد بعد استدعائه ّ
يقل عن  10أيام يف ّ
مرتني يف أجل ال ّ

ان يتّخذ يف ح ّقه االجراء املنصوص عليه يف الفصل  66من القانون األساسي عدد  53املتعلّق بالعدالة االنتقالية.
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الفصل ( 39جديد) :وفقا ملا جاء بالباب الرابع من دليل اإلجراءات العام هليئة احلقيقة والكرامة ومبقتضى
تفويض ميكن لرئيس وحدة التحقيق ممارسة مجيع صالحيات الضابطة العدلية من إجراء املعاينات باحملالّت
اخلاصة والقيام بأعمال التفتيش وحجز الوثائق واملنقوالت واألدوات املستعملة ذات الصلة باالنتهاكات
العمومية و ّ

وحيرر حماضر يف مجيع أعماله مع توفري الضمانات اإلجرائية الالزمة.
موضوع حتقيقاته ّ

الفصل ( 40جديد) :تنتهي أعمال التحقيق بعد استنفاد احمل ّقق لكل اإلجراءات املؤدية إىل كشف احلقيقة

يسمى الئحة ا ّهتام يتضمن املوقف القانوين من الوقائع املتعهد هبا وحييل نتيجة
ويتخذ بشأن امللف مشروع قرار ّ

أعماله إىل رئيس وحدة التحقيق.

يوجه رئيس وحدة التحقيق كشفا شهريا مبجموع األعمال املنجزة مصحوبا مبلحوظاته الكتابية ممضى من طرفه
التقصي الذي يعرضه على أعضاء اللجنة يف ّأول اجتماع هلا.
ويوجه إىل رئيس جلنة البحث و ّ
ّ

الفصل  :41إذا ما رأت جلنة البحث والتقصي ضرورة استكمال بعض األعمال اقتضتها التحقيقات ،فإهنا

تأذن بإرجاع امللف إىل املكتب املتعهد إلمتام الغرض.
الفصل ( 42جديد)ُ :ميضي املشرف على وحدة التحقيق على مشروع الئحة اال ّهتام وحييله على جلنة البحث
والتقصي اليت ترفعه اىل جملس اهليئة يف ّأول جلسة له قصد املصادقة على اإلحالة على النيابة العمومية.
الفصل  :43يتم توثيق كل شكاية أو عريضة ترد على اهليئة ورقيا ورقميا يف ملف يقع حتيينه بعد كل عملية
تطرأ عليه كالفرز واالستماع السري والتحري والتحليل والتحقيق بإرفاق ما ينشأ عنها وما يتم تلقيه من وثائق ضمن
مظروفات امللف الرقمي وتوجيه تلك الوثائق يف حوامل ورقية والكرتونية إىل مصلحة األرشيف إلضافتها إىل امللف
األصلي.
الفصل ( 44جديد) :بعد املصادقة على الئحة اال ّهتام ُحييلها اجمللس مرفقة مبلف األحباث على النيابة العمومية
مبوجب قرار إحالة معلّل.
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