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  مةالمالحظات العا

  

  :مشروع دون قواعد بناء وال مرجعيات

  

األعمال عن مشروع المعروض من قبل وزارة العدل والحريات، مشروعا معزوال يعتبر ال
بدون بيان المبررات وأسباب النزول، آما هو معروف في آل عمل تشريعي وآل مقترح ، والتحضيرية

  .قانون في درجة قصوى من االهمية مثل قانون المسطرة الجنائية

 على المتخصص قراءتها برؤية متآاملة ذات  وثيقة يستحيل،آما عرضوإن المشروع بهذا الشآل 
ابعاد ومنطلقات فلسفية وفآرية يمآنها أن تعطي للدارس امآانية فهم خلفياتها وآفاقها، و استيعاب الغايات 

  .التي فرضت اختيارات التغيير

  :الزمن اإلستراتيجي للمسطرة الجنائية

 ألنه ،جية في منظومة العدالة الجنائيةإن الجميع يعلم أن قانون المسطرة الجنائية وثيقة استراتي
يعآس مستوى وعي الدولة وعمق منظور المسؤولين بها للقضايا االساسية والمجتمعية ذات الصلة باألمن 

  .والسياسي واالجتماعي على االمن االقتصادي وتأثيراتهاالنساني والحقوقي 

ل قيمة الحرية والسالمة البدنية،  فهي التي تؤصل لعدد من مقومات دولة القانون والديمقراطية مث
والحفاظ على الحياة الخاصة، ومنع الشطط واالستبداد والتمييز، وضمان المحاآمة العدالة في نطاق 
استقالل القضاء، ووضع وسائل الدفاع في مآانها الالئق وفي متناول المتقاضين، وتوسيع الفرص للولوج 

 مصاريف، ومراقبة ومحاسبة المسؤولين طبقا لقواعد  وللقانون دون عوائق وال،للقضاء بآل درجاته
  .الخ...موحدة دون تمييز وال محسوبية

  . التغيير العميق لهذه المنظومةةومن هنا فقد آانت هناك انتظارات منذ سنوات لتبتدئ مسير

  .المشروع في مجمله بعيد عن اللحظة الدستورية وطموح المغرب والمغاربة

 المبادئ االساسية في مجال الحقوق والحريات حيث حدد مرجعياتها، أتى دستور المغرب ببعض من
 التي حاصرت العدالة وطوقت مصداقية ةنونية والسياسية والضربات الموجعلنآسات القاابعد العديد من 

 نتيجة عدم توسيع 2002  اآتوبر3 بتاريخ 22-01 بقانون القضاء اثر مدونة المسطرة الجنائية الصادرة
 بين الفاعلين والمختصين في محال القضاء والمحاماة والفاعلين السياسيين والمؤسسة حوارالالمشاورات و

  . التشريعية
  ومباشرة بعد 2003 ماي 28، الصادر في 03-03، وقانون 2003 ماي 16بل لقد شآلت أحداث 

 المنطق ، فآانت النتيجة أن تغلب التي فرضت وجوده وتحآمت في قواعدهالسياسية الخلفية  ماي،16
  .األمني والقمعي على المقاربة الحقوقية

، آانت في عمقها  03-03ومن هنا اعتبر العديد من المراقبين أن التعديالت التي جاء بها قانون 
أضاعت العديد من المآتسبات، وحققت تراجعا خطيرا في جوابا لتعليمات أمنية دولية أمريآية وغيرها، 

  .1959لسنة  الجنائيةنص األصلي أي لقانون المسطرة  عدة أساءت في النهاية للمجاالت
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 السياسية االلتزاماتتتجاوب نصا وروحا مع روح دون أن  23-01ووضعت قواعد قانون 
 التي وقع  الدولية الخاصة بحقوق اإلنساناالتفاقياتالدولية للمغرب خصوصا تلك التي ترتبط بمجال 

ي تتقدم بها العديد من المؤسسات الدولية للمغرب في مجال عليها، وتتناغم مع المالحظات والمقترحات الت
لمغرب في مجال العدالة الجنائية ل السياسة االنتقاداتارتفاع حدة ما يعزز موقع الحريات والحقوق، أمام 

ؤسسة م ومنها آة من المؤسسات القضائياولمسار القضاء الجنائي من خالل الخلل الآبير التي يطبع عدد
  .التحقيق ومعهما مؤسسة الشرطة القضائية والفرقة الوطنيةالوآيل وقاضي 

  :عجز البد من تدارآه برؤية سياسية متفتحة، ديمقراطية غير مهيمنة
 القضاء الجنائي وآليات التعامل ةاآدت التجربة الميدانية والتعاطي مع الحالة القائمة اليوم في مسير

  : من الحقائق الخطيرة ومنها على الخوصان عدد والتحقيقات وأوضاع السجوواألبحاثمع المحاآمات 

  .ةقيقية وال لمساءلة قانونية منهجيقوة ضاربة لجهاز الشرطة القضائية ال يخضع لمراقبة ح •
لى حساب التوازن وتوازي ع وغير مراقبة ، واسعةتاتغول لجهاز النيابة العامة المتالآه سلط •
  .االسلحة
  . ووضعه تحت نفوذهاة النيابة العامة على قضاء التحقيقنهيم •
  .ضعف قضاء التحقيق وفعاليته تحت ضعف االمآانيات لفائدة تقوية جهاز الضابطة •
لى آلة لغسل المحاضر وقرارات االحالة لقضاة إغط على قدرات قضاء الحآم ليتحول الض •
  .التحقيق
 الضابطة التحقيق وسلوكقضاة عدم نجاعة وفعالية الغرفة الجنحية المعول عليها لمراقبة قرارات  •

  .وتنظيف المساطر من االخالالت
  . من المتقاضين والمحامين وقضاة النيابة العامةواألحآامآثرة الطعون الموجهة للقرارات  •
  .اضعاف حقوق الدفاع وقلة ضمانات االستفادة منها وانتهاآات متواصلة لها امام مختلف المحاآم •
  .نائيةضعف مستوى العديد من المحامين في مجال العدالة الج •
  .افراغ متواصل للدور المحوري للمحامي خالل مراحل البحث والتحقيق والمحاآمة •
  . في التأصيل والتفسير واالجتهاد وحماية حقوق االنسانواألحآامضعف مستوى القرارات  •
  .االمساك والتردد في ادماج مفاهيم حقوق االنسان في نطاق القضاء الجنائي •
 قواعد الشآل والجوهر في حماية المحاآمات وتوفير  تعزيزفيضعف قضاء محآمة النقض  •

  .شروطها وتطوير العمل القضائي في الميدان الزجري
 الحآم واالتهام من خالل مشارآة تيحماية محآمة النقض للفصل بين سلطعدم عدم احترام و •

  .النيابة العامة في مداوالت هيئات الحآم
ات مراقبتها سواء من قبل قضاة النيابة تدهور مستمر ألوضاع السجون والسجناء وضعف آلي •
   . او قضاء تنفيذ العقوبة او الغرفة الجنحية او اللجن االقليمية،او التحقيقالعامة 
  .لنظرية واالعتقال االحتياطي وتهديد متزايد للحرية ولقرينة البراءةاتوسيع نطاق الحراسة  •
 ظلت الشهادات مسطرة الجنائيةأنه رغم التباهي بقانون الأآدت الممارسة القضائية آذلك،  •

والتقارير والتظلمات التي تصدر سواء من المتقاضين أو من الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية 
 وظل الوآالء ، وعدم احترام مدة الحراسة النظريةواالحتجازتؤآد ممارسة التعذيب لية لدووالمنظمات ا

 وخرقه، ن أجل عدم إعماله ماالجتهاد تطبيق النص، أو  عناالبتعادوقضاة التحقيق حائرون من أمرهم بين 
 من محددات ومن قناعة حقيقية بأهمية ة من فراغ السياسة الجنائيا نابعا حقيقي أن هناك خلالاأي بد

  .وضرورة األمن القضائي
 بعيدا واستعملت السلطة التقديرية االجتهادات، وذهبت دور المحامين في المجال الجنائي تقلص •
 هي من صميم  وصالحيات جوهرية،نتهآت حقوق مآتسبة لهمد أو حدود، إلى أن اوق عليهم بدون قيللتضيي

عدة جهات تولت اإلجهاز لآنها عملة روجتها  ، حجة واهيةب باإلرهاتسترت وراء قضايا ما يسمىعملهم، 
  . ومع الهيئات القضائيةموآلهمع على صالحيات ودور المحامي 
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 أآبر عالمة إشهار "مقر تمارة"رسمية، وأصبح آن سرية غير  في أمااالحتجاز استمرار •
ن وتعذيبهم نيابة إيواء المعتقلين والمحتجزيللمغرب عبر العالم، وتولى هذا المرآز آما أشارت عدة تقارير، 

  .ةخابراتية ومنها جهاز المخابرات األمريآي الماألجهزةعن 
  

   قراءة في مشروع الوزارة

   التعديلالمعايير والمرجعيات في

  :من جهة أولى
لم يتم اشراآها   إذ،عمل منفرد بعيد عن حوار مفتوح وشراآة مع المحامين ومع الجمعية والهيئات

  .  ر واإلعداد بشآل منظم ومؤسساتي رغم قيام عقد شراآةيفي التحض
  

  :من جهة ثانية
ع حوار واسع ولم ى بنظرة أحادية ولم يعآس رؤية شاملة لآل المهتمين ولم يآن موضوتالمشروع أ

  .راء الممارسينولم يعآس آالمطلوبة،  بالشفافيةيصدر 
  

  :من جهة ثالثة
حضرت بقوة النظرة السياسية واألمنية في اختيارات المشروع، وهمش البعد الحقوقي بعمقه 

  .الدستوري والدولي
  

  :من جهة رابعة

النيابة العامة وسمح باستقوائها فتح المشروع ابوابا بدون قيود لمؤسسات االمن والشرطة القضائية و
في آل مراحل المسطرة وجعل من هاجس محاربة الجريمة والجريمة المنظمة معبرا تختل معه آفة حماية 

  .حقوق عدة

  :من جهة خامسة

المشروع شد الخناق على حقوق الدفاع وابتعد عما يشهده العالم والتجارب الدولية من تطورات على 
 تعزيز قواعد المحاآمة العادلة ومراقبة مشروعية العدالة الجنائية وحماية مستوى اسهام المحامي في

  . المختلفةوأبعادهامقومات البراءة 

  :من جهة سادسة

  :  جارية واتخذ منها موقفا مسبقا ومن ذلكامور خالفية آبرى ال زالت مناقشتهاحسم المشروع في 

  .على الصعيد الوطنيالعامة  جهاز النيابةل ااعتبر لوآيل العام لمحآمة النقض رئيس •
  . على سلطات الرئيس المنتدب للسلطة القضائيةااعطى لهذا األخير سلطات ضد •
  . من االجراءات دون ان يآون لها اطارها القانوني والتنظيميااحال على السلطة المآلفة بالعدل عدد •
 .يحسم في االبقاء على عقوبة االعدام في حين ان موضوعها هو القانون الجنائ •
 .عطى تعسفا هذا االختيار للوآيل العامأ وحسم في اعتبار التحقيق اختياريا في الجنايات •

 
  :سابعةمن جهة  •

 .نص المشروع على عدد من الجرائم والعقوبات والحال أنه قانون شآل وإجراءات وليس قانون عقوبات



 

5 
 

5

   

  :جمعية لمشروع قانون المسطرة لمغرب المستقبلة الرؤي

  
  :عتمد علىي قانون مسطرة جنائية خالل من الجنائي نظامهاجة لتقوية ن المغرب في حإ

  
المدرسة اإلنسانية للدول التي ترغب في  والحقوقية التي تعتبر المرجعيات الآونية العلمية والفقهية •
 . ودول القانونالديمقراطيةإلى صف الدول  االنتقال
  
 وال من الخطب والتصريحات والنوايا،ال ينطلق المشروع من  الخصوصية المغربية أو جب أن وي •

من عبقرية إدارة أو وزارة أو مؤسسة أو موظف أو شخص، إذ أنها  منطلقات سرعان ما تتغير تالوينها 
  . أو تتجاوزها اآلفاقمعانيهاوتذوب 
 
 الملحقين بالعهد، األول المتعلق باختصاص لجنة حقوق اإلنسان المنصوص يناعتماد البرتوآول •

 . الرابع من العهد، والثاني المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدامعليها بالقسم
  

 المتعلقة بمناهضة التعذيب وما يدخل في حآمه والبروتوآول الملحق بها المتعلق االتفاقيةاعتماد  •
 . المراقبة الدولية والوطنيةبآليات

  
 . بهاالملحقيناعتماد اتفاقية حقوق الطفل والبروتوآولين  •

  
 العدالة وحماية األشخاص بأجهزة والبروتوآوالت المتعلقة التفاقياتوا اإلعالناتاعتماد  •

 .المحتجزين والمقبوض عليهم، خصوصا السجناء والمحرومين من حريتهم
  

 .اعتماد القواعد المتعلقة بالتقصي بنجاعة في حاالت التعذيب وغيره من اشآال التعذيب •
  

 .وقواعد سلوك الموظفين المآلفين بنفاذ القوانين •
  

 القواعد الدنيا المتعلقة بعدالة األحداث،و  •
  

 .واعتماد القواعد المتعلقة باستقالل القضاء، وبدور نقابات المحامين، وبدور النيابة العامة •
  

 .سريق الاالحتجاز  مناألشخاصاعتماد اإلعالن المتعلق بحماية  •
  

 الجسيمة االنتهاآات األساسية والتوجيهية المتعلقة بالحق في التعويض لضحايا المبادئاعتماد  •
  .لحقوق اإلنسان

  

  واجب وضعها وتأصيلها عند التعديلاألبعاد ال

 

  .عدم التمييز وإلغاء عقوبة اإلعداموحماية قرينة البراءة و الحق في الحياة  •

 ولممارسة التعذيب واإلآراه النفسي والمعنوي والمادي داخل مراآز الستعمالالمنع الصريح  •
  .تمهيدي وأثناءهالشرطة بمناسبة البحث ال
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  .المسطرة بآاملهاوضع مآانة محورية للمحامي ودوره في  •

  . وتقييد مدة الحراسة النظريةتقليص •

  .االعتقال االحتياطيمدة  وتقييد تقليص •

  .مراقبة وتسجيل أطوار البحث وبالخصوص مراحل اإلستنطاقات بحضور المحامي •

لبحث وحضور مرحلة تالوة اعطاء مصداقية للمحاضر من خالل حضور المحامي مراحل ا •
  .المحضر والتوقيع عليه

  . من بدايتهاالستنطاقحق المحامي في الحضور في آل عمليات  •

 باللغة أو اللهجة التي يعرفها الشخص متهما أو ضحية، أو االستنطاقإقرار حق التحدث و  •
  . وإقرار الجزاء عن اإلخالل بذلك،ستعانة بترجمانالبا

    . إجراءات اإلنابات القضائية الدوليةذتنفي شروطإعادة النظر في 

 ،اإلنسانية ضد ملحآم في الجرائص البحث واخ القضائي المغربي فيما يباالختصاصاإلقرار  •
  . مهما آانت جنسية مرتآبها أو ضحيتها أو مآان اراتآابها، وجرائم التعذيب،وجرائم الحرب

 مع مرحلةق وأمام المحآمة في أية استدعاء شهودهم أمام قاضي التحقيفي  األطراف بحقاإلقرار  •
  .اعتبار األمر من حقوق الدفاع

 عن  التعويضاإلقرار بحق التعويض ضد األخطاء القضائية والمساطر غير الصحيحة بما في ذلك  •
  .هاالشطط فيأو تجاوز مدة الحراسة النظرية 

  .تقوية مرآز الضحيةوحماية  •

  .حماية الشهود والمبلغين •

  . والعنف واالعتداءواإلقصاءنساء تحميهن من التهميش رؤية جديدة لعدالة ال •

  . وتفعيلهااالحتياطي لالعتقالتوفير بدائل  •

  .تأهيل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية •

 .مجانية المساطر الزجرية •

  

  

  من هذه المنطلقات
  واإلبعادومن هذه المقدمات 

  ،تتقدم جمعية هيئات المحامين بما تراه من تعديالت واقتراحات
 تهصيغإلى  قبل الوصول ، تعتبر الجمعية أنه البد من التداول في المشروع بآاملهو
  .الهنائية

  .آون لمساهمة جمعيتنا مغزاها الحقيقييى ت ح لجنة مشترآة لهذه الغايةوتأسيس
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  المالحظات و المقترحـات

  التعــديالت   واإلضافــــات

  على ما جاء به المشروع

  ادحسب التبويب  وترتيب المو

  حسب الآتب الثمانية لقانون المسطرة الجنائيةو

 

  الآتاب التمهيدي: أوال
 

 قرينة البراءة
 

  الدعوى العمومية
 يةنالدعوى المد
 التقادم

 مجانية التقاضي في الميدان الزجري
 

 
  :وإضافةتعديل : 1 المادة

من  ،عقولم ويحاآمون في أجلآل األشخاص متساوون أمام القانون ويخضعون لنفس االجراءات 
وتحترم في ،  ضمانات المحاآمة العادلةألطرافلطرف محآمة مستقلة، محايدة، مشآلة طبقا للقانون، توفر 

  .آافة مراحلها حقوق الدفاع
دون تمييز ألي سبب تسهر السلطة القضائية على ضمان حقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء، 

  .آان
  وتحتمعللمقرر قانوني مشروع وشخاص إال بمقتضى  ال يمآن اتخاذ اي اجراء مقيد لحرية األ

  .مراقبة السلطة القضائية
  ....... فيهمشتبه آل 

  
  :إضافة: 2المادة 

عند ممارسة الدعوى العمومية، تجب مراعاة مبادئ الحياد وسالمة ونزاهة اإلجراءات المسطرية، 
  . الصحيةاالحتياجاتوالحرص على حقوق األطراف والنساء وذوي 

  
  :إضافة: 3 ةالماد

تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل االصلي للجريمة والمساهمين والمشارآين في ارتآابها  سواء 
   .آانوا اشخاصا ذاتيين ام معنويين

يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة آما يمآن ان يقيمها الموظفون المآلفون بذلك 
  .لسجنية آيفما آانت مراتبهمباستثناء موظفي المؤسسات اقانونا 
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  : إضافة-غير واردة بالمشروع : 4 المادة

 جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم اإلبادة الجماعية وجرائم التعذيبال تسقط بالتقادم 
 تتقادم الجرائم المرتبطة باالنتهاآات طبقا لالتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب،  آما ال

 لحقوق اإلنسان آاغتصاب النساء واألطفال والعنف ضدهما، والتعذيب واالحتجاز واالختفاء لجسيمةا
  .القسري واإلضرار بصحة األمة والجرائم المتعلقة بالبيئة، وجرائم نهب المال العام، وتزوير االنتخابات

  .....الباقي دون تغيير

  :حذف تعديل و-غير واردة بالمشروع : 7المادة 

  )2( الى سنتين 4الب بالحق المدني من ط الجمعيات لتتأسيس تخفيض مدة :تعديل
  

، ألن معناها غامض، وألنه لم يتم تحديد نوع المبالغ التي يمآنها أن تطلب حذف الفقرة األخيرة
  ....باستردادها بعد أن دفعتها لموظفيها، وهل يمآنها الحآم لها بما دفعته فعال أو بما طلب منها دفعه فقط

  ......باقي دون تغييرال
  

  دون تغيير: 13 المادة
  

  :اضافة اساسية: 14/1: المادة 
يحق للمتهم الذي اصبح الحآم القاضي ببراءته قطعيا، أن يرجع على الدولة للمطالبة بالتعويض لجبر 

  .الضرر الحاصل له بسبب وضعه تحت الحراسة النظرية أو اعتقاله احتياطيا
  

  :المجانية
رغم آل اي رسم او مصاريف قضائية عن اية مطالبة مدنية امام المحآمة الزجرية ال يشترط اداء 

  .نص مخالف
زه على الوجه القانوني والمشروع يعد آانه لم م يثبت انجابه هذا القانون ول آل اجراء يا مر

  ....)ألهميتها من االحآام الختامية للتمهيد نظرا 751تنقل  المادة ..........(.ينجز
  

  :االولالآتاب 

  التحري عن الجرائم

  
  :تعديل آما يلي: 15: المادة

  ......تآون المسطرة
يمنع نشر معلومات آيفما آانت طبيعتها عن وقائع البحث التمهيدي ومجرياته ووثائقه، أو : 2 الفقرة

  . أسماء شهود، وذلك تحت طائلة العقاب صور األشخاص المشتبه فيهم أو الموقوفين على عهدته، أو
شتبه فيه، أن يقدم بيانات أو مطلب من الب تلقائيا أو ألجناياتيمآن للوآيل العام للملك في نه ير أغ

 حول موضوع البحث، شرط أن ال يبدي رأيه أو ما يمآن االطمئنانإفادات للرأي العام من شأنها أن تبعث 
  .سيتخذهأن يوحي بالقرار الذي 
  .ع وتحت نفس القيود إن يعطي بيانات في نفس الموضوآما يحق للمحامي

  . على الضابطة القضائية وعلى وسائل االعالم أن يآشفا اي معلومة عن االبحاثيمنع

   دون تعديل- 16المادة 
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  دون تعديل : 17/1المادة 

  
  دون تعديل : 17/2المادة 

  

  : تعديل بحذف- بالمشروعة غير وارد- 20المادة 

 لوضع حد لخلط الوظائف والمهام، و ألنهم  من صنف الشرطة القضائية،والقواد الباشواتحذف 
، وبالتالي يجب أن يستبعد القواد والباشوات عن يخضعون إلى رؤساء وتعليمات إدارة  بعقلياتها وهواجسها

أن حمايته نابعة من سلطة مستقلة بالآامل ب للمواطن االطمئنانإدارة القضاء ومصالحه، ويجب أن نعطي 
  .طة القضائيةعن السلطة التنفيذية وهي السل

  
  : تعديل- 21المادة 
  .... الشرطة القضائيةضباطيباشر 

  ....يتلقون الشآايات
  ...يمارسون السلطات
  ...يحق لهم ان يلتمسوا

 بحضور مترجم إاليمآن للضابطة القضائية البدء في اجراءات البحث واالستنطاق والمواجهة  ال
عربية او بإحدى اللغات الرسمية المحددة بالدستور، بجانب الشخص الذي ال يتحدث او ال يحسن النطق بال

  .وذلك تحت طائية البطالن
  

    دون تغيير22المادة 
  

  :حذف واضافة: 24المادة 
، إذ ال عالقة للسلطة المآلفة سلطة الحآومية المآلفة بالعدل التي تتحدث عن الحذف الفقرة الثانية

  . المجلس االعلى السلطة القضائيةيستأسبالعدل بالبحث التمهيدي، وال يعرف وضعها بعد 
  ...المحضر هو
  ...دون االخالل

   ...يتضمن المحضر
  :إضافة

 اذا تعلق االمر بمشتبه فيه يجب على ضابط الشرطة قبل بداية اإلجراءات وبحضور المحامي في  
 من 66ة المادفي  بآل حقوقه المنصوص عليها اهالحاالت التي تتطلب حضوره، اشعاره باللغة التي يفهم

وال يعتد بالمحضر أساسا ألية متابعة في الدعوى العمومية إال إذا آان صحيحا وخاليا من أية  ، هذا القانون
  .عيوب شآلية

  
  :غير واردة بالمشروع: 29المادة 

تراقب الغرفة الجنحية بمحآمة اإلستيناف أعمال ضباط الشرطة القضائية عندما تآون صادرة عنهم 
  .إحالة من النيابة العامة أو من أي طرف متضرربهذه الصفة، إما ب

  
  :إضافة: 31المادة 
  ... الغرفة الجنحيةتأمر

  ... يجب ان يستدعى
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  ...يمآنه ان يطلع
  ... للدفاع عنهتيار محاميمآنه اخ

  . للدفاع عنهاار محاميختأن ي، والستماع إلى أقوالهاالطرف المتضرر من اجل يجب أن يستدعى 
  

  الملك آيل و-يير  دون تغ:40المادة 

  الحريات حماية قاضي :مادة مضافة : 40/1المادة 

ي حماية ضقا"ناف مهام ئائية والرئيس االول لمحآمة االستيمارس آل من رئيس المحآمة االبتد
  "الحريات

 اتخذ شخص في آل طعن يحال عليه من آل ،االستعجالبالبث على سبيل يختص قاضي حماية الحريات، 
ات المنصوص  من اإلجراءإجراءلعام لدى محآمة النقض او الوآيل العام للملك أو وآيل الملك  في حقه الوآيل ا

 او إغالق للحدود وأسحب لجواز السفر   وخاصة تلك المتعلقة باعتقال احتياطي او49 و 40المادتين في عليها 
  .ألشياءللحالة الى ما آانت عليه او رد لارجاع 

  .ي حماية الحريات نهائية و ال تقبل الطعنإن القرارات التي يصدرها قاض

 ساعة الموالية التخاذ القرار المطعون فيه على 24يحال الطعن على قاضي حماية الحريات داخل اجل 
     آم، بقرار نهائي ال يقبل اي طعناآثر تقدير، ويتعين عليه البث فيه في نفس اليوم وقبل احالة الملف على هيئة الح

  الباقي دون تغيير

  
  :دون تغيير: 41المادة 

  
  :دون تغيير: 41/1المادة 

  
  : اضافة فقرة - 43المادة 

  ....يجب أيضا
يجب على آل من شاهد او علم بفعل اعتداء او عنف او بمحاولتهما على امرأة او طفل قاصر ان 

  .  فورا النيابة العامة او قاضي تحقيق ألقرب محآمة او لضابط شرطةبهيبلغ 
 علم بعملية ارتشاء أو بمحاولة ارتشاء أو بأطرافها أو شاهد وقائعها، أو علم  صخيجب على آل ش

باعتداء أو محاولته على المال العام، أن يبلغ فورا  بذلك النيابة العامة او قاضي تحقيق ألقرب محآمة أو 
  .مع حق المبلغ من الحماية المنصوص عليها قانونا. لضابط شرطة

  
  :دون تغيير: 44المادة 

  
  :دون تغيير: 45لمادة ا

  
   :1 اضافة فقرة-: 45المادة 
وإذا بلغ تلقائيا إلى علم الوآيل العام لدى محآمة النقض أو للوآيل العام للملك، او لوآيل  - 1 فقرة

 في واالستنطاق أو بمباشرة البحث باالعتقالالملك أو قدمت اليهم شآاية حول إجراءات غير قانونية تتعلق 
نظرية، فيعين عليهم القيام فورا بزيارة مقر الشرطة أو ان ينتدبوا من يقوم بذلك لمعاينة مآان الحراسة ال

الحراسة، وعليه ان يحرر تحت  الموجود الحالة واالستماع الى تصريحات الضابط  المعني والشخص
  .تقريرا يضم الى وثائق الملف فضال عما يمآنه اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين
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  غيير  الباقي دون ت
  

  دون تعديل: 46المادة 
  

  : االحالة التلقائية على قاضي الحرياتاالحتياطي االعتقال إضافة: 47المادة 
  :اضافة الفقرة األخيرة

،  أن يأمر بإيداع المشتبه فيه باالعتقال 56ال يمآن لوآيل الملك في غير حاالت التلبس حسب المادة 
   47/1لمنصوص عليها بالمادة  اذا توفر سبب من االسباب اإالاالحتياطي 

وإذا تبين له  أن هناك اسبابا خطيرة يبرر قرار اإلعتقال، فإنه يآون ملزما بإحالة قراره تلقائيا، على 
  .قاضي حماية الحريات للبث في سالمة وصحة ومبررات قراره وذلك قبل إحالة القضية على هيئة الحآم

 قبل محاآمته، ويآون قرار قاضي حماية الحريات غير إذا ألغي قرار اإلعتقال، يفرج فورا عن الشخص
  .قابل ألي طعن

  
  االعتقال في غير حاالت التلبس: اضافة: 47/1المادة 

  
  :اضافة فقرة اخيرة

وعليه في حالة اتخاذه قرارا بالوضع تحت االعتقال االحتياطي ان يحيل قراره تلقائيا او بناء على طلب 
  .المادة السابقةفي  طبقا لإلجراءات المنصوص عليها تالمعنى باألمر على قاضي الحريا

 االحتياطي، يفرج فورا عن الشخص قبل محاآمته، ويآون قرار قاضي االعتقالإذا ألغي قرار 
  . حماية الحريات غير قابل ألي طعن

  
   اذا تم االقرار بالتعديل اعاله-تحذف: 47/2لمادة ا

  
  دون تغيير: 48: المادة 

  
   الوآيل العام - اضافات: 49المادة 

  ...يمارس السلطة.......يتولى الوآيل العام
  .........يتلقى الشآايات
  ...يباشر بنفسه

  ... يحيل الوآيل العام
  يقدم لتلك الهيئات

  ...يقوم فوراأن يحق له 
  ...يمآن للوآيل العام لضرورة البحث

  ...يمآن للوآيل العام ان يطلب
   بالمشروع والتي تمنع على محآمة الموضوع تآييف المتابعةينت الفقرتين االخيرتين الوارد:تحذف 

  
  :تضاف فقرة

  
 االحتياطي، باالعتقال  73 من المادة 4اذا اتخذ الوآيل العام للملك االجراء المنصوص عليه بالفقرة  

انت او اتخذ اجراء من االجراءات المتعلقة بسحب جواز السفر او إغالق الحدود او ارجاع الحالة الى ما آ
  .عليه او رد االشياء

فان عليه ان يحيل قراره تلقائيا وفورا على الرئيس االول لمحآمة االستيناف باعتباره قاضي حماية 
  . الحريات
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يفرج فورا عن الشخص قبل محاآمته، ويآون قرار  االحتياطي، االعتقالإذا ألغي الرئيس قرار 
   .قاضي حماية الحريات غير قابل ألي طعن

  . اعاله47اءات طبقا للمادة  االجرتتم
  

  :انتظار: 51المادة 
تظار ما سيتم اتخاذه من قرار في اطار المجلس االعلى للسلطة القضائية نمن الضروري ا

  بخصوص من سيتولى مهمة رئيس النيابة العامة بالمغرب
  51مرتبطة بالمادة : انتظار: 51/1 المادة 

  

  51مرتبطة بالمادة : انتظار: 51/2المادة 

  

  التحقيق قضاة : 1 تعديل الفقرة - 52المادة 

بالمحآمة االبتدائية من قبل الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة  بالتحقيقيعين القضاة المآلفون 
  .واحدة

  
يعين القضاة المآلفون بالتحقيق بمحآمة االستيناف من قبل الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة 

  .دةللتجديد مرة واح
ال يمآن إعفاؤهم من مهامهم خالل مدة انتدابهم  إال ألسباب أخالقية أو بسبب أخطاء مهنية خطيرة، 
ويصدر اإلعفاء المؤقت بقرار من رئيس المحآمة االبتدائية او من الرئيس األول لمحآمة اإلستيناف، 

  .عية عمومية لتعيين الخلفوالذي يمآنه بصفة استثنائية أن يعين قاضيا للتحقيق إلى حين انعقاد أول جم
  الباقي دون تعديل

  
  :عديلت -، غير واردة بالمشروع 53المادة 

في انتظار زوال المانع، أو انعقاد أول جمعية عمومية التي تعين قاضي التحقيق ، يمآن  للرئيس ....
  .....األول لمحآمة اإلستيناف أن

  : اضافة-تعديل: 59المادة 
 جميع االماآن التي يمآن ان يعثر بها على مستندات او وثائق او   يجري التفتيش في:3 الفقرة

  .معطيات معلوماتية او اشياء مفيدة في اظهار الحقيقة
  .ويستثنى مآتب المحامي من هذه االجراءات

  
  :تعديل: 60المادة 

 ال يمآن إجراء تفتيش في منزل شخص يشتبه في مشارآته في الجريمة إال بحضوره :1بند 
  . آامل األهلية يعينه شخصيا لهذه المهمة وحدهاشخصر بحضوالشخصي أو 

  .بجري التفتيش دون اإلخالل بحرمة المسآن وبالحياة الخاصة ألهله
  .ال يجري التفتيش بحضور أطفال قاصرين

  
   غير واردة بالمشروع-2فقرة :   إضافة: 61المادة 

ز أو تحرير التقرير فإن العقوبة وإذا آان مرتآب الفعل ممن شارك في البحث أو التفتيش أو الحج
   من القانون الجنائي40التجريد من الحقوق المنصوص عليها بالمادة هي 

  
  دون تغيير: 61/1المادة 



 

13 
 

13

  
  غير واردة بالمشروع:-اضافة: 64المادة 

 شخص مؤهل لذلك بأي فلضابط الشرطة القضائية ان يستعين التأخيراذا تعين القيام بعمليات ال تقبل 
 وال اآراه وتحت طائلة العقوبة المقرر تأثيردون  ، عليه شرفه وضميرهه بما يمليرأيهيعطي على ان 

  .لشهادة الزور
  

  : حذف الحبس-تعديل: 65المادة 
  ...يمآن لضابط الشرطة

  ... يجب على آل
  . درهمآالفآل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة يتعرض لغرامة من الفين الى خمسة 

  
  :حضور المحامي -مرحلة االستنطاقات-الحراسة مدة -فة و تعديالتإضا:  66المادة 

  : 1تعديل الفقرة
 بإذن...  ساعة  24وذلك لمدة ال تتجاوز ...... يمآن لضابط الشرطة القضائية ان يحتفظ بشخص او

  من النيابة العامة
  

  :إضافات
 الحراسة النظرية مدة  يقوم به ضابط الشرطة القضائية خاللفترة آل استجوابال يمآن ان تتعدى 

، آما تجرى عليه تعطى خاللها للمعني باألمر ما يحتاجه من ادوية عند طلبها، اربع ساعات متتالية
  .الفحوص إذا آانت حالته تدعو لذلك

قرير طبي، أو ت لشخص ذو اعاقة أو مريض مرضا معديا ثابتا بيمنع الوضع تحت الحراسة النظرية
  .ى سنها السبعين عاماالمرأة حامل أو مرضع أو يتعد

 ومن دون نهارا فقط،يجب أن يتم استنطاق واستجواب الشخص بمراعاة سنه ووضعه الصحي 
  .أال تتعدى ساعتينإرهاقه معنويا أو نفسيا على 

  
يمنع بصفة مطلقة على آل من يقوم او يساهم في اجراءات البحث التمهيدي استعمال أي شآل من 

ما يدخل في حآمهما، وآل  شهادة، أو  تصريح أوالنتزاعآراه او التهديد التعذيب أو العنف او اال أشآال
  .مخالفة لذلك يترتب عنها البطالن

  
 فيتعين حضور المحامي الى جانب المشتبه فيه في آل استنطاق جناية تعلق االمر بالبحث في وإذا

  .التوقيع عليهاحاضر االستجوابات و لمباألمروفي آل مواجهة مع غيره، وخالل قراءة المعني 

  . وآل اخالل االجراءات الواردة في هذه المادة  يترتب عنها وحدها بطالن البحث

  
   المحاميحضور - اإلرهاب- الجنايات-الحراسة: إضافة و تعديالت:  66/1المادة 

  
، فله ان ...ان يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص او عدة اشخاص....... اذا تطلب :  تعديل
  . آتابي من النيابة العامةبإذن ساعة 24 الحراسة النظرية لمدة يضعهم تحت

  :اخبار آل شخص... ...... يتعين على ضابط الشرطة
  .بدواعي اعتقاله  .1
  .وبالتهمة او التهم الموجهة اليه .2
  .وبحقه في التزام الصمت وبعدم الجواب عن اي سؤال .3
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  بحضور من يعينه لذلكتفتيش او حجز إال بحضوره اووبعدم الموافقة على اجراء اي  .4
 .مسبق من النيابة العامةن بإذو

 في حاالت وجوب  بحضور محاميه المختار او المعينإال تصريح بأيعدم االدالء  فيبحقه  .5
 .حضوره
 في الحاالت التي برفض قراءة المحضر او المحاضر والتوقيع عليها إال بحضور محاميهبحقه  .6

 .تستوجب ذلك
  

يبلغ به  ومرة واحدة  ساعة24النظرية لمدة النيابة العامة تمديد مدة الحراسة  معلل من يمآن بإذن آتابي
  .المعني باألمر فور اتخاذه

 آتابي معلل من النيابة بإذن  ساعة24لمدة تمديدها  يمآن  ساعة72الجنايات تبلغ مدة الحراسة النظرية في 
  . فور اتخاذهباألمر يبلغ به المعني لمرة واحدةالعامة 

 معلل من بإذن لمرة واحدةللتمديد  قابلة  ساعة72الحراسة تآون بجريمة ارهابية فان مدة ق االمر اذا تعل
  . فور اتخاذهباألمريبلغ للمعني النيابة العامة 

 من الوضع تحت الحراسة النظرية مهما آانت طبيعة االتصال مع المحامي بداية من الساعة االولىيتم 
  .االفعال موضوع البحث

  .للنيابة العامة تأجيل اتصال المحامي مع المشتبه فيهال يمآن 

 بحضور إال الجنايات في فيه المشتبه مع مواجهة او استنطاق او بحث اي مباشرة الشرطة لضابط يمآن ال
 مع ويحيلها للملف الضابط يضمها آتابية ببيانات واإلدالء ومستندات وثائق تقديم االخير لهذا ويمآن محاميه،
  . المسطرة
  .جب حضور المحامي الى جانب المشتبه فيه عند قراءة المحضر و عند التوقيع عليهي

  
المشار إليه  يمآن للمحآمة تلقائيا، أو بطلب من النيابة العامة أو باقي األطراف تفحص السجل

  . وما بعدها بالجلسة عند النظر في الدعوى11بالفقرة 
  .ادة يترتب عنها البطالنضيات المنصوص عليها في هذه المتآل اخالل بالمق

  
  :إضافة و تعديالت/:  67المادة 

  ...يجب على ضابط
، ان يشير بالمحضر الى حضور المحامي فترات ومدة بجناية، اذا ما تعلق االمر يجب عليه إضافة

 دواء او بوشرت عليه فحوص، وان تالوة المحضر والتوقيع عليه باألمرآل استنطاق، وما اذا سلم للمعني 
  .حضور الحاميتمت ب

 الشخص الذي تم إشعاره بالحراسة وهويته الآاملة وبيان التاريخ ونوع اسمويشار بالمحضر إلى 
  .الوسيلة التي استعملها في ذاك

  
  :إضافة فقرة: 67/1المادة 

  ......يقوم ضابط الشرطة بتسجيل سمعي
  .الجناياتفي  يهيجب ان تتم عمليات التسجيل  لآافة اطوار البحث بحضور محامي المشتبه ف

  .يجب عرض التسجيل امام المحآمة سواء بأمر منها او بناء على طلب من االطراف
  

  :اضافة االبقاء على التحقيق : 73المادة 
  .التحقيق الزامياولم تآن الجريمة من الجرائم التي يآون فيها . ..اذا تعلق االمر بالتلبس بجناية

  .بحضور محاميه المختار او المعين من قبل النقيبه اجرى الوآيل العام استنطاق المشتبه في
 يجب عليه اذا طلب منه المشتبه فيه أو محاميه إجراء فحص طبي عليه، أو عاين بنفسه آثارا تبرر 

 األربع والعشرين ساعة من تاريخ داخل فورا على الطبيب الذي عليه أن يضع تقريره بإحالتهذلك، أن يأمر 
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يمآن للوآيل العام اإلفراج عليه بغض النظر عن وثائق الملف، وعلى ضوئه التآليف، ويضم التقرير ل
  .الحقوق التي تترتب عن نتيجة الخبرة لآل ذي مصلحة

  ... يقوم الوآيل العام....        غير انه
  

  :اضافة الفقرة: 1 /73المادة 
  .ى قاضي حماية الحرياتالتقييد باإلحالة التلقائية علب 47/1  المادة وعليه في هذه الحالة تطبيق..
  

   اضافة -تغيير: 2 /73المادة 
  :تعديل

، او اتخاذ اجراء من االجراءات المتعلقة بسحب قرار باإليداع في السجنيمآن للوآيل العام للملك اتخاذ 
  .إغالق الحدود او ارجاع الحالة الى ما آانت عليه او رد االشياء جواز السفر او

ناف طبقا لإلجراءات المنصوص ئ لمحآمة االستالرئيس االولعلى وعليه ان يحيل فورا قراره تلقائيا 
  .قاضي حماية الحريات، باعتباره 47عليها بالمادة 

يبث فيه الرئيس االول في نفس اليوم وقبل احالة الملف على هيئة الحآم او التحقيق، بقرار نهائي ال يقبل 
  .اي طعن 
  

  : اضافة- 74المادة 
رئيس المحآمة على وفي حالة ايداعه بالسجن، يجب عليه ان يحيل فورا قراره تلقائيا  :  آالتاليإضافة

  .قاضي حماية الحريات، باعتباره 47االبتدائية طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بالمادة 
  .نهائي ال يقبل اي طعنقيق، بقرار يبث الرئيس في نفس اليوم وقبل احالة الملف على هيئة الحآم او التح

  
  : اضافة- 74/1المادة 

يجب على وآيل الملك إذا طلب منه المشتبه فيه أو محاميه إجراء فحص طبي عليه، أو عاين بنفسه آثارا 
 األربع والعشرين ساعة من تاريخ داخل فورا على الطبيب الذي عليه أن يضع تقريره بإحالتهتبرر ذلك، أن يأمر 
رير لوثائق الملف، وعلى ضوئه يمآن لوآيل الملك اإلفراج عنه بغض النظر عن الحقوق التي التآليف، ويضم التق

  .تترتب عن نتيجة الخبرة لآل ذي مصلحة
  

  : إضافة وحذف- غير واردة بالمشروع-:79المادة 
  

  :3إضافة فقرة 
، وال يمآن جراءي حدود الجريمة التي تطلبت اإلفيتقيد عند التفتيش بالبحث يجب على ضابط الشرطة أن 

  . ير ذلك حتى لو عثر على أشياء مرتبطة بمخالفات أخرىغأن يمتد التفتيش إلى 
  .تحذف الفقرة األخيرة نهائيا:.....     حذف

  
   المحامي-الحراسة -البحث التمهيدي: فذتعديل، وح: 80المادة 

  :1تعديل الفقرة 
 الشرطة القضائية ابقاء شخص  وآانت ضرورة البحث تقتضي من ضابطبجنايةإذا تعلق األمر 

 آتابي من النيابة العامة بإذن  ساعة48 فان الوضع تحت الحراسة النظرية ال يتعدى رهن إشارته
  .المختصة

 وآانت ضرورة البحث تقتضي من ضابط الشرطة بجنحة يعاقب عليها بالحبس اذا تعلق االمر 
 آتابي من بإذن  ساعة24لنظرية ال يتعدى  فان الوضع تحت الحراسة االقضائية ابقاء شخص رهن إشارته

  . النيابة العامة المختصة
  :2تعديل الفقرة 

يمآن لوآيل الملك او الوآيل العام للملك ان يصدر قرارا معلال بتمديد الحراسة النظرية وذلك بعد ان 
  يستمع للمعني باألمر بحضور محاميه
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  :3تعديل الفقرة 
لداخلي او الخارجي فان مدة الوضع تحت الحراسة النظرية تحدد  الدولة ابأمناذا تعلق االمر بالمس 

  . اعاله2 ساعة قابلة لتمديد وفقا للفقرة 48في 
    :4تعديل الفقرة 

 ساعة قابلة للتمديد بنفس 72ون آهابية فان مدة الحراسة النظرية تاذا تعلق االمر بجريمة ار
  الشروط المحدد بالفقرة الثانية اعاله

  5حذف الفقرة 
  :6عديل الفقرة ت

 الشخص الموضوع ، عند استنطاق66/1التقيد بمقتضيات المادة يجب ضابط الشرطة القضائية 
   .تحت الحراسة النظرية
 الموضوع تحت الحراسة النظرية دون اذن في أي وقت بالشخص منفردا االتصاليحق للمحامي 

  . دقيقة قي اليوم30ولمدة 
  .يجب حضوره خالل مدة آل استنطاق

  .آله على المحاضر حضوره عند توقيع مويجب
  .هذه المادةفي خالل بالمقتضيات المنصوص عليها يترتب البطالن عند اال

  
  : االختراق-82/11: المادة

  :اضافة فقرة اخيرة
تضم لملف المحآمة الوثائق والتقارير المتعلقة بإجراءات االختراق آلها باستثناء ما يتعلق بهوية 

   .نتدبون لهابط واألعوان الماالض
  .تبقى المحآمة مختصة  للبث في آل طعن يتعلق بسالمة االجراءات

  . من ق م م وقبل آل دفاع في الجوهر323يجب ان تقدم اليها الدفوع طبقا للمادة 
  .يترتب البطالن عن آل اخالل بسالمة االجراءات المشار اليها في هذا الباب

  
  :2اضافة فقرة :  الهوية-82/17: المادة

  .الحراسة النظرية بسبب مسطرة البحث عن الهويةتحت  يمآن وضع الشخص ال
  

  : تغيرها نهائيا- 82/22المادة 
يتم اتالف المحضر المتعلق بالبحث عن الهوية واخذ البصمات بمجرد االنتهاء من العمليات، اذا لم 

  قبل النيابة العامةيتم تسجيل اية متابعة قضائية سابقة او لم ينتج عنه فتح بحث قضائي رسمي من 
  . نسخة رسمية من محضر يثبت االتالفباألمريسلم للشخص المعني 

  
  :التحقيق الزامي في الجنايات: 83المادة 

 التحقيق الزامي في الجنايات المعاقب عليها باالعدام، والسجن المؤبد ،األصلياالبقاء على النص 
  ....وعقوبة الثالثين سنة

  . لجنة السياسة الجنائيةهذا ما تم االتفاق عليه في
  :مسطرة التحقيق في الجنايات: 84المادة 

  ....يجري التحقيق
  ...يمآن تقديم

وإذا قرر قاضي التحقيق االستماع اليه آمتهم، فانه يشعر ......... اذا تبين من مجريات التحقيق
  .النيابة العامة بتقديم ملتمساتها قبل بدئ االستنطاق

  
  :إضافة -المشروع غير واردة ب: 87المادة 

 له خالل البحث التمهيدي  تعرضيجب على قاضي التحقيق اذا ما اشتآى له الشخص المقدم إليه ما
  .معاملة ان يأمر بآل فحص طبي او علمي مستعجل يعين له ذوي االختصاص ءمن اآراه او تعذيب او سو
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الذي اشرف حضور الضابط ب يأمراالستنطاق ان في هذه الحالة يجب عليه عند بداية 
  . على البحث التمهيدي لمواجهته بتصريحات المشتبه فيه

  
  : تعديل ،-غير واردة بالمشروع: 89المادة 

  :1تعديل الفقرة 
فرت لذلك االسباب يمآن للنيابة العامة ان تلتمس وضع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية اذا ما تو

  . من هذا القانون47/1المادة في المنصوص عليها 
  :4ديل الفقرة تع

تقديم لقبل اتخاذ أي قرار، يبلع قاضي التحقيق للمتهم ولدفاعه ملتمسات النيابة العامة ويدعوه 
  . ساعة من تاريخ التبليغ48مالحظاته داخل أجل 

  :تعديل: 95المادة 

  .ارسة الحق في تقديم شآايتهمال تفرض اية مصاريف على الطرف المدني لم

  :2 فقرة إضافة -لماتاالتقاط المآ -مشروع غير واردة بال: 110المادة 

  :2الفقرة 
 بأية معلومات االحتفاظ وتشعره بعدم رفعهتحدد له السلطة القضائية المعنية تاريخ وضع الجهاز وتاريخ 

  . من هذا القانون105تحت طائلة العقوبة المحددة بالمادة 
  

  2إضافة فقرة : 113المادة 
  :2الفقرة 

  .اعه أو المطالب بالحق المدني أو دفاعه نسخة من التسجيالت قبل إبادتها تسلم للمتهم أو من دف
  :تغيير فقرة: 116/4المادة 

التطبق مقتضيات هذه المادة على الترتيبات التقنية التي يحملها (  وهيتحذف الفقرة الثانية من المادة
  )أعالهالمذآورة في الفقرة الولى شخص اذا ولج بآيفية شرعية الى المحالت 

  
   فقرة اخيرةاضافة - 116/9المادة 

  .لمطالب بالحق المدني أو دفاعه نسخة من محضر االتالفله أو وتسلم للمتهم أو لدفاع
  

  :مادة إضافةغير واردة بالمشروع :  مآرر117المادة 
 إلى شهود في أية قضية وفي أية مرحلة من االستماعب يمآن لآل طرف أن يطالب باستدعاء او 

  . إليهم دون سابق استدعاءاالستماعيق آما يمآن أن يحضرهم مباشرة لجلسة التحقيق قصد مراحل التحق
  

  : تعديل  وإضافة-ردة بالمشروعغير وا: 134المادة 
   في بداية المادة1اضافة فقرة  

  .ال يجري اي استنطاق للمتهم إال بحضور المحامي المختار او المعين من قبل النقيب
  :5تعديل الفقرة 

لى قاضي التحقيق أن يستجيب لطلب المتهم الذي آان موضوعا تحت الحراسة النظرية أو يجب ع
وبحث  إلى إخضاعه لفحص طبي للآشف عن حالته، الرامي، وخالل آل مراحل التحقيقلطلب دفاعه 

  ...حالته النفسية وآذا نوع اإلصابات وأسبابها وإن أمآن تاريخ وقوعها
  : مآرر5فقرة 

ن حالة المتهم ونوع اإلصابات ترجع لفترة خضوعه أطبي عالمات تدل ذا أظهر الفحص الإ
 ىللحراسة النظرية، انتقل قاضي التحقيق فورا صحبة المتهم ودفاعه إلى مقر الشرطة التي أشرفت عل
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الضرورية للآشف عن الحقيقة، وله أن يستمع ألي البحث لزيارة مآان الحراسة وإجراء آل التحريات 
 ما يلزم قانونيا في واتخاذجراءات الضرورية لتحديد المسؤول أو المسؤولين  ويتخذ آل اإلشخص

  .الموضوع
  .لقاضي التحقيق األمر بإطالق سراح المتهم مؤقتا بعد أخذ رأي النيابة العامة

  
  : اضافة لفقرة اخيرة7فقرة 

لنيابة العامة االعتقال االحتياطي تلقائيا او بطلب من اتحت ي التحقيق ايداع الشخص ال يمآن لقاض
   من هذا القانون47/1 طبقا للشروط المنصوص عليها بالمادة إال

  
  

  إضافة فقرة- غير واردة بالمشروع - المحامي وتسليم وثائق الملف -:139: المادة
  

  :4تعديل الفقرة 
 لمحامي المتهم ولمحامي الطرف تأخير ودون استنطاقيجب ان يسلم قاضي التحقيق وقبل اي 

   آاملة من وثائق الملف بمجرد طلبها وتحت نفقة آتابة الضبط، وآيفما آانت طبيعة القضيةنسخةالمدني 
  . ويمآن لهما تقديم ما يرونه من ملتمسات

  
  6تعديل الفقرة : 142المادة 
  .وذلك بعد إشعار األطراف وأخذ مالحظاتهم................ يجوز:.6الفقرة 
 من 47/1اسة النظرية اال طبقا لمقتضيات وشروط المادة الحر تحتان يضع المتهم ال يمآنه  إضافة
  هذا القانون

  
   مآرر2إضافة للفقرة :153المادة 

 من هذا 47/1 طبقا لمقتضيات االسباب المحددة بالمادة ويجب ان يآون قرار االيداع بالسجن معلال
  .القانون

  
  )االعتقال االحتياطي( تعديل وإضافة : 175المادة 

  :1تعديل الفقرة 
، التحقيق وال تمديده إال بمقتضى قرار معلل من قاضي االحتياطي باالعتقالال يمآن اصدار امر 

  175/1 اذا توفرت االسباب المنصوص عليها بالمادة وإال
  .....يبلغ هذا 

  
  :5إضافة فقرة 

 المراقبة إجراءات، األمر باستبداله بإجراء من االحتياطي االعتقاليمآن لقاضي التحقيق قبل انتهاء مدة 
  .ذ رأي النيابة العامةخد أ دفاعه، بعتلقائيا أو بطلب من المتهم أوالقضائية، 

  
  :مدة االعتقال -تعديل : 176المادة 

  :1تعديل الفقرة 
  . ايام10ال يجوز في القضايا الجنحية ان يتعدى االعتقال االحتياطي 

  :2تعديل الفقرة 
  . لمرة واحدة بقرار معلليمآن لقاضي التحقيق تمديد هذه الفترة إال ال
  

  : تعديل-: 177المادة 
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  .الجنايات شهرا واحداال يتعدى امد االعتقال االحتياطي في 
 اذا لم يستآمل اجراءات يمدد هذه الفترة مدة شهرة واحد يمآن لقاضي التحقيق بقرار معلل أن 

  .التحقيق ألسباب جدية
  .مدة وتستمر بعدها االجراءاتيطلق سراح الشخص بقوة القانون بعد انقضاء هذه ال

  .ال يمآن للنيابة العامة ان تطالب بتمديد الحراسة النظرية
  

   تعديل    -غير واردة بالمشروع: 183المادة 

   حتى ال يتم االعتقال متى شاءت النيابة العامة4حذف الفقرة  

  :البطالن -إضافة : 210المادة 

  .تحت طائلة البطالن..177.ـ139، 135، 134، 101، 62، 60، 59يجب مراعاة المواد،

  دون تغيير: 211: المادة
  

  :دون تغيير: 216المادة 
  

  دون تغيير: 234المادة 
  

  1الفقرة : إضافة: 236المادة 
 لمحامي االستماعية في غرفة المشورة بعد حنج الالغرفة سرية، وتبث بصفةتجري المناقشات 

  ...................................... وبعدالمستأنف
  

  الآتـــــــاب الثـــــــاني

  الحآم في الجرائـــــــــــــــــم

   حذف-:259المادة 
   "وإما محل المؤسسة السجنبة: "ما اضيف بخصوص االختصاص المآاني اي حذف : حذف

  
  : القضائياالمتياز

  . لمعارضتها مع الدستور والمواثيق الدولية268   إلى   264تلغي من المشروع من 

  : تعديال وإضافات-وتعوض  بالقواعد التالية 

لملك، أو عضو من أعضاء الحآومةـ أو آاتب ا إلى أحد مستشاري منسوباإذا آان الفعل  :264-1
س لالمجب، أو بالمجلس األعلى للحسابات، أو عضو بمحآمة النقضاتب الدولة، أو قاضي آ، أو نائب الدولة

فإن الغرفة  رئيس أول لمحآمة اإلستيناف، أوآيل عام بها،  أو عامل، أو إلىى والالدستورى، أو إل
محامي األطراف، قاضي التحقيق من الجنائية بالمجلس األعلى تحدد اما بطلب من الوآيل العام أو بطلب 

الموجود بمحآمة اإلستيناف التي تعينها، والذي عليه أن يجري التحقيق طبقا لقواعد التحقيق المنصوص 
  .انونعليها في هذا الق
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 الغرفة الجنحية لدى محآمة اختصاصاتاألعلى تنقل للغرفة الجنائية بالمجلس : 264-2
 الطعون في اإلجراءات والقرارات الصادرة عن قاضي التحقيق في القضايا اعاله بخصوص افتئناالس

  .سواء قدمت من النيابة العامة أو من األطراف
ة اإلستيناف أو إلى رئيس محآمة ابتدائية عادية أو  إلى قاضي بمحآممنسوبا إذا آان الفعل :264-3

 فإن الغرفة ،متخصصة أو لوآيل الملك بها، أو إلى قاض بها، أو إلى قاضي مجلس جهوي للحسابات
تولى قضاة يالجنائية بالمجلس األعلى تحدد بطلب من النيابة العامة أو محامي األطراف، المحآمة التي س

ت على أن تآون المحآمة غير تلك التي آان المعنيون يباشرون مهامهم التحقيق بها مباشرة اإلجراءا
 المعينة مختصة طبقا لقواعد المحآمة عند ارتآاب األفعال الموجبة لفتح المسطرة، وتبقى بدائرتها

  .المساطر المحددة
  

يس الفعل منسوبا للوآيل العام لدى محآمة النقض او للرئيس االول لديها او لرئاذا آان : 264-4
 او لقاض من قضاتها، فان رئيس الغرفة الجنائية يةالمجلس االعلى للحسابات او لرئيس المحآمة الدستور
  .االولى يتولى تعيين قاضيين من نفس  رتبته للتحقيق

  
264-5:  

يتعين ان يتوقف االشخاص المعنيون بهذه المقتضيات المتعلقة باالمتياز عن ممارسة اية مهنة او 
  .لبث النهائي في القضيةنشاط الى حين ا

  
  ..)الباشا الخليفة رئيس الدائرة:( حذف:268المادة 

  ...تحذف المادة لتحقيق تساوى موظفي السلطة مع باقي المواطنين
  

  دون تغيير: 271المادة 
  

  دون تغيير: 272المادة 
  

  ...من دون تغيير: 286
  

  2 إضافة فقرة -غير واردة بالمشروع: 290المادة 
د األطراف طعنا بالزور في المحاضر أصليا آان أو فرعيا، فإنه يتعين على المحآمة أن وإذا قدم أح

 الطعن بصفة نهائية، إال إذا قررت مواصلة المسطرة باعتماد وثائق يبت فيتوقف البث قي القضية إلى أن 
  .الملف األخرى دون المحضر

  :  تعديل- وآثاره التعذيب -غير وارد بالمشروع: 293المادة 
  :2لفقرة ا

يعتبر باطال آل محضر انجز في حق متهم، و آل اعتراف أو تصريح منسوب اليه خالل مرحلة 
ومن خالل بحث قرائن او خبرة طبية امن  من خالل المعطيات المحيطة بالملف او ثبت البحث التمهيدي،

التعذيب المادي أو  في ظروف اإلآراه، أو تحت انتزاعهل الوسائل، أنه صدر أو تم آتآميلي او تحريات ب
 التفاقية أو غيرها من اشآال المعاملة غير اإلنسانية أو الحاطة من الآرامة طبقا النفسي أو المعنوي

 التي صادق عليها المغرب، و يتعين على المحآمة سحب المحضر وما ترتب عنه من التعذيبمناهضة 
  . وبحثهاتهاقناعوالبث فيه بناء على الملف 

ضابط معروضة على محآمة جنايات، فيتعين عليها عالوة على ما ذآر استدعاء  آانت القضية وإذا
  .  اليه بالجلسة وبحضور االطرافالشرطة الذي اشرف على البحث التمهيدي قصد االستماع

  
  دون تغيير: 296المادة 
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  دون تغيير:304المادة 
  

  دون تغيير: 305المادة 
  

  دون تغيير: 307المادة 
  

  :308المادة 
  . الن تعديل الوزارة غامض ويفتح باب الشآوك واالرتباكبقاء على الصيغة الحاليةاال  
  

  :غير واردة بالمشروع: 315المادة 
  يمآن للمحامي تقديم أوجه دفاعه بالجلسة نيابة عن المتهم غير الحاضر ألي سبب من األسباب

  
  :غير واردة بالمشروع: 316: المادة

  :1اضافة فقرة
  مي واجبه اذا تعلق االمر بامرأة متهمة او ضحية لجريمة آيفما آانت طبيعتها تآون مؤازرة المحا

  
   دون تغيير- 317: المادة

  
  :التعديل المقترح بالمشروع/ تعديل: 318: المادة

  الفقرة االخيرة
يجب على المحآمة تعيين مترجم للمتهم وللضحية اذا لم تآن لهما القدرة على فهم اللغة التي تجري 

  ناقشات بالجلسةبها الم
  

  : تعديل-غير واردة بالمشروع: 323المادة 
  :2تعديل الفقرة 

  .يجب على المحآمة البت في هذه الطلبات فورا بقرار عارض
  

  دون تغيير: 325المادة 
  

  : تعديل-: 326المادة 
  :1الفقرة 

لمحآمة يبلغ يمآن استدعاؤه آشاهد، أي عضو من الحآومة وزيرا او آاتب دولة او نائبه بقرار من ا
   .اليه عن طريق رئيس الحآومة بواسطة الرئيس المنتدب للمجلس االعلى للسلطة القضائي

 بالمآان الذي تحدده  شهادتهتعين المحآمة قاضيا ينتقل لتلقيعند تعذر حضوره لسبب مقبول 
  .ي االطرافيالمحآمة مرفوقا بآاتب الضبط ومحام

  
  دون تغيير : 329/1المادة 

  
   دون تغيير:335المادة 

  
  : إضافة-غير واردة بالمشروع: 337المادة 
  :2الفقرة 

  ..............والضحيةبعد اداء آل شهادة يسال الرئيس المتهم 
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   إضافة- غير واردة بالمشروع- 343: المادة
  .الضحيةأو  ذلك أن يأمر بإخراج أحد المتهمين بد أو أثناء أو عقه إلى الشااالستماعآن للرئيس قبل يم
  

  : تعديل347/1المادة 
   بموافقتهإال.  :آلمةتحذف :    2 الفقرة 

  
   دون تعديل- 347/3المادة 

  
   دون تعديل- 347/4المادة 

  
   دون تعديل- 347/5المادة 

  
  :-الشاهد - تعديل347/6المادة 
  5الفقرة 

  .يتم االستماع بحضور ممثل النيابة العامة وبحضور محامي المتهم المعني بالعملية
  
  :اضافة- -حالة النساء - المجانية -غير واردة بالمشروع  :348لمادة ا

  : 1فقرة 
رغم آل عن اية مطالبة مدنية امام المحآمة الزجرية  رط اداء اي رسم او مصاريف قضائيةال يشت
  .نص مخالف
   :2: الفقرة

تعيين ب طل وعجزت عن المطالبة بحقوقها المدنية وجب على المحآمة امرأةاذا آانت الضحية  
  . في إطار المساعدة القضائية من طرف نقيب المحامينمحام للنيابة عنها

  
  حذف: 350المادة 
  الباقي دون تغيير....يحذف الرسم الجزافي من الفقرة االولى : ... 1الفقرة 

  
  دون تغيير: 351المادة 

  
  دون تغيير:355المادة 

  
  :2 الفقرة تعديل -غير واردة بالمشروع: 362المادة 

  ....يمآن للمحآمة أن تأمر بإجراء تحقيق تآميلي تلقائيا أو بناء على طلب من األطراف
  

  دون تغيير: 371المادة 
  

  دون تغيير: 372المادة 
  

  دون تغيير: 374المادة 
  

  دون تغيير: 377المادة 
  

  دون تغيير: 378المادة 
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  دون تغيير: 379المادة 
  

  دون تغيير: 381المادة 
  

  دون تغيير: 382/1المادة 
  

  دون تغيير: 382/2المادة 
  

  دون تغيير: 382/3المادة 
  

  دون تغيير : 383المادة 
  

  دون تغيير : 384/1المادة 
  

  دون تغيير : 386/1المادة 
  

  .تعديل وإضافة-اعتقال المتهم بالجلسة -غير واردة بالمشروع: 392المادة 
  .... بالسحنالحــــاضريداع المتهم تأمر بإ..............يمآن للمحآمة:   1تعديل الفقرة 
  : مآرر1اضافة فقرة 

 على جرائم الصحافة، و على النساء الحوامل، و على المرضعات، و على مقتضياتالهذه وال تطبق 
  . الصحية أو الذين بلغوا الستين من العمر فما فوقاالحتياجاتاألشخاص ذوو 

  
  : حذف فقرتينتبليغ المحامي: 393المادة 

  :3رة حذف الفق
  . اية آثار قانونيةهتبليغتبليغ مآتب المحامي وال يرتب  بالقبولال يمآن 

 من تاريخ اشعارها من طرف آتابة إالللنيابة العامة ....ال يبتدئ اجل الطعن      ( -7 الفقرة حذف 
  ) الضبط بانتهاء االجل

  
  دون تغيير : 409المادة 

  
  دون تغيير : 413/1المادة 

  
  : خذف- واردة بالمشروع غير: 421المادة 

  . آلمة على نفقته3 و2تحذف من الفقرتين 
  

  تعديل: 423المادة 
  :2تعديل الفقرة 
  . فقط بحراس لمنعه من الفرار واإلخالل بنظام الجلسةفوقارمحرا بدون أصفاد يمثل المتهم 

  
  : حذف- االعـــــــــــــــــــدام- : 430المادة 

  :قرة االخيرة واستبدالها بحذف ما اضافته الوزارة في الف
  . من الدستور20ال يمآن الحآم باإلعدام طبقا للمادة 

حشر الحآم باإلعدام حشرا قبل ان تتم مراجعة القانون الجنائي والفصل نهائيا في الغاء عقوبة ( 
  ..). لها اهداف واضحة واستباقيةوإيديولوجيةاالعدام وهذا ما يضفي على التعديل المذآور صبغة سياسية 
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  دون تغيير: 451المادة 
  

  دون تغيير: 457المادة 
  
  

  الآتاب الثالث
  

  القواعد الخاصة باألحداث
  

  :1اضافة فقرة: 460المادة 
المختار او المحامي  بحضور إالال يمآن االستماع للحدث من قبل الشرطة القضائية او النيابة العامة 

  طالنوذلك تحت طائلة البالمحامين نقيب  المعين من قبل
  

  دون تغيير: 461المادة 
  

  دون تغيير: 462/1المادة 
  

  دون تغيير: 466المادة 
  

  تغيير: 467المادة 
  . لمدة سنتين قابلة للتجديدلألحداثتعين الجمعية العمومية من بين قضاتها قاضيا :  1فقرة 

ا رئيس المحآمة  دع،استمراره في القيام بمهامهدون اذا انتهت هذه المدة او حالت ظروف استثنائية 
   .لجمعية استثنائية لتعيين الخلف

  الباقي دون تغيير
  

  دون تغيير: 470المادة 
  

  دون تغيير: 473المادة 
  

  دون تغيير: 474المادة 
  

  دون تغيير: 477المادة 
  

  دون تغيير: 479المادة 
  

  دون تغيير: 480المادة 
  

  دون تغيير: 481المادة 
  

  دون تغيير: 482المادة 
  

  دون تغيير: 484المادة 
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  دون تغيير: 485المادة 

  
  دون تغيير: 486المادة 

  
  دون تغيير: 489المادة 

  
  دون تغيير: 493المادة 

  
  دون تغيير: 494المادة 

  
  دون تغيير: 496المادة 

  
  دون تغيير: 498المادة 

  
  دون تغيير: 501المادة 

  
  دون تغيير: 510المادة 

  
  دون تغيير: 513المادة 

  
  دون تغيير: 515المادة 

  
  دون تغيير: 516المادة 

  
  دون تغيير: 517 المادة 

  
  

  الآتـــــــاب الرابــــــع
  

  طرق الطعن غير العادية
  

  النقض -حذف: 523المادة 
 الطعن بالنفض في االحآام الصادرة لفائدة قبول الفقرة المضافة بالمشروع والمتعلقة بعدم حذف

   د00.0020.0الخزينة التي ال يتجاوز مبلغها 
  .لنصلاالبقاء على الصيغة االصلية 

  
  حذف: 527المادة 
  . النيابة بانتهاء اجل التعرضبإشعار المضافة بالمشروع والمتعلقة 4 الفقرة تحذف
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  )المحامي ( -وعجودة بالمشرغير مو: 529المادة 
  .محامؤازرة متعفى النيابة العامة من  تعديل

ية امام محآمة النقض ية والمرافق العمومية والجماعات المحل العمومواإلداراتيجب ان تمثل الدولة 
  . لدى محآمة النقض مقبولبواسطة محام

  
  :الرسوم:  تعديل-غير واردة بالمشروع : 530المادة 
  . طبقا لما ورد بالتمهيدي- تعفى الطعون من اداء المصاريف و الرسوم القضائية: تعديل 

  
  فحذ -غير واردة بالمشروع: 538المادة 
  . مجانية الطعن بالنقضلمبدأ تبعا واإليداع االشارة للرسم تحذف

  
  :اضافة فقرة:غير واردة بالمشروع : 540المادة 
  .شهر من تاريخ التبليغ يشعرهم بتقديم جوابهم داخل اجل: 2 فقرة

  
   :1تعديل فقر: 542المادة 
 تلقائيا او بطلب من الوآيل العام يمآن للرئيس االول ولرئيس الغرفة الجنائية وللغرفة نفسها: التعديل

  ..... احالة القضية  على .... اومن دفاع االطراف
  

  :اضافة: غير واردة بالمشروع: 543المادة 
 صفة في مداوالت الهيئة او الهيئات و آل اخالل يؤدي الى بأيةيمنع على النيابة العامة ان تشارك 

  بطالن القرار الصادر
  

  .دون تغيير: 548المادة 
  

  .دون تغيير: 550المادة 
  

  .دون تغيير: 551المادة 
  

  .الحذف تبعا لمقترح المشروع.   دون تغيير: 556المادة 
  

  .دون تغيير: 557المادة 
  

  .دون تغيير: 558المادة 
  

  . حذف-: 559المادة 
  2تحذف الفقرة 

  .ع تبليغ االحآام للوآيل العامو مجال لتدخل اللسلطة المآلفة بالعدل في موضألنه
  

  :تغيير حسب اختيارين: 560المادة 
  .اما ان ال يمنح المحآوم عليه حق االستفادة من القرار الصادر اثر طعن لفائدة القانون

 ان تحدد الحاالت التي يمآن لمحآمة النقض استعمال سلطتها التقديرية ليستفيد المحآوم عليه وإما
  .من مقتضيات القرار الجديد

  . وتوسيع السلطة التقديريةللتصرف المفتوح على آل االحتماالتوالسبب هو عدم ترك مجال 
  

  دون تغيير: 563المادة 
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  - المراجعة - تعديل وتصحيح- حذف-: 567المادة 

    :تعديل وتصحيح
حذف (  وأبنائه وورثتهيخول طلب المراجعة بواسطة المحامي للمحآوم عليه ولزوجه ووالديه /1

  )تهنائبه القانوني في حالة عدم اهلي
  للوآيل العام لدى محآمة النقض/ 2
  

  :تغيير وحذف: 567/1المادة 
  )تحذف آلمة لجنة(دث بمحآمة النقض غرفة للمراجعة تح: التغيــير
  . تقدم المراجعة دون رسوم- 4تحذف الفقرة : حــذف

  
  دون تغيير : 569المادة 

  
  دون تغيير: 570المادة 

  
  الآتــــــاب الخــــامس

  اطر خاصة بدعوى الزور مساألولالقسم 
  من وثائق  اعادة ما تلف-القسم الثاني

   التحقيق من الهوية-القسم الثالث
   احآام خاصة بتمويل االرهاب-القسم الرابع

  
  دون تغيير: 595/1المادة 

  
  دون تغيير: 595/2المادة 

  
  دون تغيير: 595/6المادة 

  
  دون تغيير: 595/9المادة 

  
  دون تغيير: 595/10المادة 

  
  الآتـــــــاب الســادس
  تنفيذ المقررات القضائية

  والسجل العدلي
  ورد االعتبار

  
   قاضي تطبيق العقوبات- تنفيذ المقررات القضائية أوال

  
  تعديل: 596المادة 

  :2تعديل الفقرة
( يعين هؤالء القضاة بقرار من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بناءا اقتراح من رئيس المحآمة 

  )د استشارة وآيل الملك حذف وبع
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  الباقي دون تغيير
  

   غير واردة بالمشروع-607 الى -601المادة 
  : تنفيذ عقوبة االعدام

  في انتظار الغاء عقوبة    االعدام    والغاء    هذا الباب
  

  .تنفيذ االعتقال االحتياطي والعقوبات السالبة للحرية: ثالثا

   دون تغيير:608المادة 
  

  : 616المادة 
بطلب المعتقلين، تحال على  آما يحيل نسخة من المحضر على المجلس الوطني لحقوق االنسان .افةاض

قاضي تنفيذ العقوبة آل شآاياتهم وتظلماتهم وآل خصومة مرفوعة منهم في  مواجهة ادارة السجن او احد 
  .إليه موظفيها ان هم اختاروا االلتجاء

  
   الغاء- تعديل-سجوناللجنة االقليمية لمراقبة ال :620المادة 
  :1 فقر-التعديل

  )حذف اقليم.......( عمالة لجنة للمراقبةوالية او تآلف في آل 
  :2 فقرة -التعديل

 الموجودة بدائرتها الترابية المؤسسة او نافئمحآمة االستلالرئيس االول يترأس هذه اللجنة 
  :المؤسسات السجنية وتتآون فضال عنه من

  .رئيس المحآمة االبتدائية •
  وآل الملك لديها •
  نافيةئرئيس غرفة االحداث االست •
 .قاضي تنفيذ العقوبة •
  .نقيب المحامين •
  .ممثل عن رئيس المجلس الوطني لحقوق االنسان •
  . الوالية أو العمالةممثل •
  .مندوب وزارة الصحة العمومية •
  .مندوب وزارة التربية •
  .ممثل المندوبية الوزارية المآلفة بحقوق االنسان •
  .سة الوسيطممثل عن مؤس •
  .مندوب عن رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي •
  .ممثل عن الهيئة المرآزية لمحاربة الرشوة •
  ثالثة ممثالت عن جمعيات نسائية تهتم بمجال السجينات •
  ممثلين عن جمعيات تهتم بمجال السجناء/ثالثة ممثالت •

  :خذف
  السلطة الحآومية المآلفة بالعدل

  
  دون تغيير: 621المادة 

  
  دون تغيير: 622ادة الم
  

  :لجنة االفراج المقيد: تعديل: 624المادة 
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  ...  تضمالرئيس المنتدب للسلطة القضائيةلدى تحدث لجنة االفراج المقيد بشروط 
  

  الباقي دون تغيير
  

  دون تغيير: 625المادة 

  .منح قرار االفراج المقيد: تعديل: 627المادة 
  1تعديل فقرة

 ويآون صوت الرئيس  اعضائهابأغلبيةبقرار من اللجنة راج المقيد بشروط يتم منح االستفادة من االف
   .المنتدب للسلطة القضائية مرجحا في حالة تعادلها

  الباقي دون تغيير
  

  دون تغيير: 628المادة 

  

  الغاء قرار االفراج المقيد: تعديل: 629المادة 

  :2تعديل الفقرة 
 بناء على تقرير يرفعه الوآيل العام باألغلبيةللجنة بقرار من قبل ايمآن الغاء االفراج المقيد بشروط 

  لمحآمة النقض
  الباقي دون تغيير

  
  دون تغيير: 632المادة 

  جديد - التخفيض التلقائي للعقوبة: مآرر : -632/1المادة 

  بدون تعديل
  .مع رفع ايام التخفيض في الشهر والسنة للنساء

  
  دون تغيير: 632/2المادة 

  
  دون تغيير: 632/3المادة 

  
  :لجنة البث في التظلمات: 632/4المادة 

سلطتين لففي ذلك جمع ،  اللجنة وهو الذي يحيل المنازعة عليهايترأسال يمآن لقاضي تنفيذ العقوبة ان (
  )اثنتين

 ترأسهاينة ج المؤسسة السجنية لها نفوذبدائرةالبتدائية التي يوجد تحدث بمقر المحآمة ا 1تعديل فقرة
  .... في بالبتختص تآمة االبتدائية رئيس المح

  الباقي دون تعديل

  
  تعديل: 632/6المادة 

  . بعد االستماع للسجين المعنيإالللجنة ان تسحب اخر تخفيض تلقائي للعقوبة يمآن ل ال
  

  :تعديل إن تأآد حصول خطأ: :634/1المادة 
  .ة فقطيؤدي المحآوم عليه ثلثي الغرام:........................آخر الفقرة
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  انتباه: 635المادة   

   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية11البد من مالئمة النص مع المادة 
  

  :غير واردة بالمشروع - تعديل اضافة -637المادة 
  :اضافة

  : البدني او تطبيقهباإلآراهيمآن الحآم  ال
  . الحاملالمرأةعلى  •
  .لد قبل بلوغه سن الثانية عشرة سنة او الحاضنة لوالمرضعة المرأةعلى  •
  

  دون تغيير: 640المادة 
  

  دون تغيير: 641المادة 
  العمل من اجل المنفعة العامة: 647/1

  دون تغيير

  دون تغيير: 647/2المادة 
  

  دون تغيير: 647/3المادة 
  

  دون تغيير: 647/4المادة 
  

  دون تغيير: 647/5المادة 
  

  دون تغيير: 647/6المادة 
  

  دون تغيير: 647/7 المادة
  

  السجل العدلي :655المادة 

  دون تغيير

  
  1البطاقة رقم  - السجل العدلي:   664المادة 

  دون تغيير
  

  2البطاقة رقم  - السجل العدلي:   668المادة 
  دون تغيير

  رد االعتـــــــــــــبار - 687المادة 
  دون تغيير

  
   رد االعتبار بحآم القانون- -688المادة 
  ييردون تغ

  
   - 689المادة 
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  دون تغيير
  . قرار فترة االختباروإضافة بعد تعديل القانون الجنائي إالمع مالحظة ان النص ال يمآن العمل به 

  

  رد االعتبار القضائي -691المادة 
  دون تغيير

  
  دون تغيير   -692المادة 

  
  دون تغيير   - 693المادة 

  
  تغيير دون   -695المادة 

  
  تغيير وند   -696المادة 

  
  تغيير دون   -697المادة 

  
  تغيير دون   -699المادة 

  
   دون تغيير-701المادة 

  
  الآتـــــــــاب الســــــــابع

  االختصاص المتعلق بالجرائم التي ترتآب خارج المغرب
  

  االحآام العامة
  

  االختصاص الدولي:  إضافة-غير واردة بالمشروع: 704المادة 
 اإلبادة الجماعية، وجرائم بالنظر في الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب تختص المحاآم المغربية

ها أو المساهمين  أو و إذا ضبط مرتآبارتآابهاها أو محل يوالجرائم المرتبطة بها آيفما آانت جنسية مرتآب
لو بصفة مؤقتة المنفذين لها فوق التراب الوطني، أو إذا آانت إحدى ضحاياها مواطنا مغربيا أو أجنبيا مقيما و

  .فوق التراب الوطني

  
  بدون تعديل : 710المادة 

  
  دون تعديل: 711المادة 

  
  اعاله .704 -تحذف و تعوض بالمادة :   711/1المادة 

  
  :دون تغيير: 711/2المادة 

  

  دون تغيير: 711/4المادة 
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  .دون تغيير: 712: المادة

  

  ـراقاالختــــــــــــــــــــــــــــ -713/1 المادة 

ابات نالقات مع السلطات االجنبية وباإليتعين اقتراح الحاق هذه المقتضيات بالباب المتعلق بالع
  715 - الى - 713القضائية الدولية المواد من 

 المغربية القوانين إالان االمن االنساني للمواطن المغربي ال يمآن ان تقلص منه او تحد من مجاالته 
  .ن محاسبتهاوالسلطة المغربية التي يمآ

  .مغاربة ان يسائله مهما آان االمراالختراق للضباط االجانب ال يمآن لمن تضرر من قبل ال
  

  تغيير دون   -714المادة 
  

  تغيير دون   -715المادة 
  

  التسلـــــــــــــــــــــــــــــــيم: 721المادة 
  دون تغيير

  
  تغيير دون   -724المادة 

  
  تغيير دون   -727المادة 

  
  تغيير دون   -729المادة 

  
  تغيير دون   -736المادة 

  
  تغيير دون   -737المادة 

  
  تغيير دون   -739المادة 

  
  تغيير دون   -743المادة 

  
  تغيير دون   -745/1المادة 

  
  

  الشآاية الرسمـــــــــــــــــــــــــــــية   -748المادة 
  تغيير دون

  
  تقنيات االتصال عن بعد  -التسليم المراقب  -749/1المادة 
  تغيير دون

  

  للمناقشــــــــــــــــــــــة
   - 749/7 الى - 749/3المواد المضافة من 
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ان ابعادها تحمي عن على االفالت من العقاب فضال هي مقتضيات تهدد مبدأ المساءلة وتشجع 
  .....رة في السالح، والعصاباتالجناة مرتآبي االنتهاآات الجسيمة لحقوق االنسان، وجرائم الفساد، والتجا

  .من االمور التي تعزز وتآمل العدالة الوطنية) نظام روما(وان العدالة الجنائية الدولية اليوم 
  .....والمغرب ال يمآنه ان يشرع االفالت من العقاب وعلية التعاون بشآل ايجابي

  ....قتضيات  بشآل جديومن هنا البد من مناقشة هذه الم
  

  االمر الدولي بالبحث والفاء القبض -749/8المادة 
  دون تغيير

  
  نقل السجناء المحآوم عليهم بالخرج الى المغرب -749/9المادة 

  دون تغيير

  
   -749/10المادة 

  دون تغيير
  

  749/11المادة 
  : اضافة فقرة اخيرة

اء  للطعن امام القضيآون قرار رفض السلطات المغربية نقل المحآوم عليه الى المغرب قابال
  .المختص
  

  :749/12المادة 
  دون تغيير

  
  749/13المادة 

  دون تغيير
  

   749/14المادة 
  دون تغيير

  
  749/15المادة 

  دون تغيير
  

  749/16المادة 
  دون تغيير

  
  

  احآـــــــــــام مختلفــــــــــــــة وختامـــــــــــــــــية - 756المادة 
  دون تغيير

  
  757المادة 

  ون تغييرد
 ـــــــــــــــــــــــــىانتهــــ

 

  رئيس الجمعية
  حسن وهبي: النقيب


