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 يقضي قانونمسودة مشروع 
 المسطرة الجنائية بتغيير وتتميم قانون 

 
 1المادة 

كل األشخاص متساوون أماام القاانون ويخضا ون لانإلس اءجارايات وينااكمون و قاا 
 لنإلس القواعد القانونية.

، عمااق نااد سااواي تسااير الساامطة القضااائية عمااق ضاامان نقااول الضاانايا والمتيمااين
 م قول. أجل ي  اءجراياتجميع وعمق أن تتم 

وتنات مراقباة  القاانونال يمكن اتخاذ أي إجاراي مقياد لنرياة األشاخاص إال بمقتضاق 
   السمطة القضائية المختصة.

بارتكاااااااااااااااااااااااااااااااب  مااااااااااااااااااااااااااااااتيممشااااااااااااااااااااااااااااااتبو  يااااااااااااااااااااااااااااااو أو كاااااااااااااااااااااااااااااال 
 نكنية.الضمانات القا................................................................جريمة

 ...المتهـ...................................................................................يفسر...
 2المادة 

والتاادابير كػػؿ يريمػػة اليػػؽ مػػد إىامػػة ةىػػكل ىمكميػػة لتط يػػؽ ال قك ػػات  يترتػػب ىمػػ 
 كاليؽ مد إىامة ةىكل مةنيػة تدابير النماية والتيذيب المتخذة  ي نل األنداث،و  ،الوقائية

 لممطال ة  الت كيض ىف الضرر الذم تس  ت ميه اليريمة.
 3المادة 

 مػد كالمشػاركيف كالمسػامميف لميريمػة األصػمد الفاىػؿ ضػة ال مكميػة الػةىكل تمػارس

 م نويين. مذاتيين أ اأشخاص واسواي كان ارتكا ها
 ىانكنا............................. ذلؾ .......يقيـ الةىكل ال مكمية.............

 .) ال اىد  ةكف تغيير( 
 31المادة 

يمكػػف لمطػػرؼ المتضػػرر أف يت مػػ  ىػػف ةىػػكاش أك يصػػالن  شػػننها أك يتنػػازؿ ىنهػػا ةكف 
أف يترتػػػب ىػػػف ذلػػػؾ انقطػػػاع سػػػير الػػػةىكل ال مكميػػػة أك تكىفهػػػا  إ  إذا سػػػقطت مػػػذش الػػػةىكل 

والإلقاارتين الراب ااة  273 المػػاةةتط يقػػا لمفقػػرة الةالةػػة مػػف المػػاةة الرا  ػػة  مػػا مراىػػاة مقتضػػيات 
 .ب ده 163والخامسة من المادة 
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 31المادة 
 تككف المسطرة التد تيرم أةناء ال يث كالتيقيؽ سرية.

و      بالنإلاظ عمق سرية األبناثيسامـ مد  إيراء مذش المسطرة ممـز كؿ ش ص 
 مد القانكف الينائد. تيت طائمة ال قك ات المنصكص ىميها  التنقيل

يجوز لمنيابة ال امة وندىا إطالع الرأي ال ام عمق القضية واءجرايات غير أنو 
 .شخاص المشتبو  ييم أو المتيميندون تقييم االتيامات الموجية إلق األ ،المتخذة  ييا

 يمكن لمنيابة ال امة أن تأذن بذلك لمشرطة القضائية. 

 31-3المادة 
ت مل الشرطة القضائية تنت سمطة النيابة ال امة وقضاة التنقيل كل  يما يخصو 

 بثبات النقيقة.ء يت مل باألبناث والتنريات  ي الجرائم وضبط مرتكبييا و   ي كل ما
 :31-2المادة 

القضاائية  بميااميميمنع عماق ضاباط الشارطة القضاائية تمقاي الت ميماات  يماا يت مال 
 لذلك قانونا.من غير الجيات المؤىمة 

 كل تدخل  ي عمل ضباط الشرطة القضائية  يما يخص تسيير األبناث القضائية مان
، أو التاأبثير أو مناولاة التاأبثير عماييم ي تبار عماال  المؤىماة لاذلك قانونااالغير  الجيات طرف

 مخالإلا لمقانون وي اقب عميو بيذه الصإلة.
 23المادة 

 .18..الماةة .................................................ي اشر...... 
   ةش. األتد.....................................يتمقكف الشكايات....... 
 ....... اك ينية...................................يمارسكف السمطات..... 
 ....... ك يمضد ىميه.................................يت يف ىميهـ............ 
 ..لتنفيذ مهامهـ........................................ييؽ لهـ............. 

بالضاااباط و األعاااوان ذوي االختصااااص الشااارطة القضاااائية االسااات انة باط يمكااان لضااا
إذا دعت الضرورة إلاق ذلاك. كماا يمكانيم  اي  ال اممين باءدارات التي يتب ون إلييا إداريا ،

إطااار األبناااث القضااائية التااي يقومااون بيااا توجيااو طمبااات لااقدارات و المؤسسااات قصااد 
 تمكينيم من الم طيات الضرورية لسير األبناث.
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 22المادة 
 المختصة.ال مكمية أك ....................يمارس ض اط الشرطة القضائية......

 .........م تص مكانيا......................إش ار................يت يف 
 (.ال اىد  ةكف تغيير ) 

 21المادة 
 الميضر مد مفهـك الماةة .....................تريا   تصاصه.

 السمطة النكومية المكمإلة قومم الجة الم موماتية لممناضر، أن تيمكن لضرورة ال
و  بتنديد نموذج مندد. الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض ال دل بناي عمق اقتراح منب

 ضر مذيال بالتوقيع االلكتروني لمنرره.نيمكن ليذا الغرض أن يكون الم
 ..ساىة انياز اإليراء...................................ةكف اإل الؿ .....

 القضائية.......ضا ط الشرطة ............................يتضمف ميضر... 
 ....................ىةـ كيكةما..........................إذا ت مؽ ا مر...... 

 .........ك اإليا ت................................يكىا المصرح...............
 ................ما  ياف أس اب ذلؾ.....................يتضمف الميضر.... 

الشرطة القضائية بمساعد أو أكبثر  ي القيام باءجرايات إذا است ان ضابط 
 المسطرية وجب عمق ىؤالي توقيع المناضر المنجزة إلق جانبو.

 13المادة 
 تنمر الغرمة الينيية..................................................إليه اإل الؿ.

النيا ة ال امة لميكمة ييب أف يستةى  مذا األ ير لالطالع ىم  ممفه المفتكح له   
 .داخل  أجل ال يقل عن بثمانية أياما ستئناؼ  صفته ضا طا لمشرطة القضائية 

 يمكنه ا تيار مياـ لمساىةته. 
 14لمادة ا

 .مالئمان  يراش يتمق  ككيؿ الممؾ..............................ما
 ي اشر  نفسه ..............................كتقةيمهـ كمتا  تهـ.

يمكنو أن يطمب بواسطة إنابة قضائية من أي نيابة عامة أخرى، القيام بإجراي ما 
 يراه الزما من أعمال البنث.

لقاء الق ض.  ييؽ لككيؿ الممؾ  ....................................... كا 
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 يييؿ ما يتمقاش ............................................ الترايا ىنه.
 .........................................  إيراءات التيقيؽ.يقةـ لتمؾ 

المشتكي بالمآل واءجرايات المتخذة  ي  وأ مضنيةل إش ار بتوجيو يقوم    
 .يوما من اتخاذ القرار خمسة عشر الشكايات  ورا و عمق األكبثر داخل أجل

 شننها. يطالب  تط يؽ .....................................كأف ت ت مد
 يست مؿ ىنة ..................................... مف مقررات.

 ييكز له  ......................................... أك ت ةيمه أك إلغائه.
 ييكز له ............................................ أك ىا مة لممصاةرة. 

 .................................................. اليكـ.يسهر ىم  .
 ييؽ له كمما ......................................... تن ير إتمامه.

يمكن لوكيل الممك تمديد األجل المشار إليو  ي الإلقرة السابقة مرتين لمدة شير 
 341المشار إلييا  ي المادة بالجرائم واند إذا اقتضت ضرورة البنث ذلك كمما ت مل األمر 

 من ىذا القانون.
م إغالؽ اليةكة ك سيب يكاز السفر مد كؿ األيكاؿ   إيالة ءينتهد مف كؿ إيرا

ية إلغالؽ  ك يكضاالقضية ىم  ميئة اليكـ أك التيقيؽ أك  ات اذ ىرار  يفظ القضية   
 .بقوة القانون يفئرااإلي األمر مكر انتهاء مف كؿ  داليةكة ك يرة يكاز السفر إل  الم ن

 ىذين اءجرائين.تنإليذ عمق النيابة ال امة  تسير 
 ...................ىرار اليفظ.......يت يف ىم  ككيؿ الممؾ...................

 13المادة 
، وال يمس بقرينة إقامتيا إذا تو رت شروطال مومية الصمح بديال عن الدعوى ي تبر 

 البراية.
المشتكق بو قبل إقامة الدعوى ال مومية أن يطمب من وكيل يمكن لممتضرر أو 

 تضمين الصمح الناصل بينيما  ي منضر. الممك
و قبل  الدعوى ال موميةإذا بدت لو مؤشرات كا ية ءقامة كذلك  يمكن لوكيل الممك

أن يقترح الصمح عمق الطر ين ويس ق إلق تنقيقو بينيما أو يميميما ءجرائو.  ،تنريكيا
 .يمكنو أن ي يد بذلك إلق وسيط أو أكبثر يقترنو األطراف أو يختاره وكيل الممك كما
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الموظإلين المكمإلين بميام المساعدة االجتماعية بخاليا أن يست ين ب كذلك يمكنو
إذا ت مل األمر بقضايا  بالمناكم التكإلل بالنساي واألطإلال  بخاليا التكإلل بالنساي واألطإلال

 األسرة و األطإلال.
 13-3المادة 

ال يمكن سموك مسطرة الصمح إال إذا ت مل األمر بجننة ي اقب عمييا بسنتين نبسا 
أو أقل وبغرامة ال يتجاوز ندىا األقصق مائة ألف درىم أو بإندى ال قوبتين  قط، أو 

 126و 121( و3)البند  141و 143 الإلصولبجننة من الجنح المنصوص عمييا  ي 
)الإلقرتان  115و 111و 112و 114و 111و 126و 121و 121و 131و 141و 111و

أو إذا نص القانون من مدونة التجارة،  136ومن القانون الجنائي،  113األخيرتان( و
 صرانة عمق ذلك بالنسبة لجرائم أخرى.

بذلك منضرا  وكيل الممك ينرر ،ن عمق الصمحاالطر ق و تراض الممكوكيل  إذا وا ل
، و يتضمن ىذا ل أندىما عن ذلك، ما لم يتنازال أو يتنازبنضورىما و نضور د اعيما

 .كيل الممكو إلق جانبيما وقع المنضر ما اتإلل عميو الطر ان و ي
المشتكق بو غرامة ال تتجاوز نصف الند  أداي كذلك المنضر يتضمن يمكن أن

 .موا قة وكيل الممكب د  لمإل ل قانونا األقصق لمغرامة المقررة
وجود تنازل ، وتبين من وبثائل الممف  إذا لم ينضر المتضرر أمام وكيل الممك

يقترح عمق  نالممك أمكتوب صادر عنو ، أو  ي نالة عدم وجود مشتك، يمكن لوكيل 
المشتكق بو أو المشتبو  يو صمنا يتمبثل  ي أداي نصف الند األقصق لمغرامة المقررة 
  لمجريمة  أو إصالح الضرر الناتج عن أ  الو ، و  ي نالة موا قتو ، ينرر وكيل الممك

 باألمر عمق المنضر.  يالممك والم ن، ويوقع وكيل منضرا يتضمن ما تم االتإلال عميو 
 من تنإليذ اتإلال الصمح.  و كيل الممكيتنقل     

توقف مسطرة الصمح  ي النالتين المشار إلييما  ي ىذه المادة إقامة الدعوى 
التي ت يد بيا إقامتيا  ي نالة عدم تنإليذ االلتزامات  ال مومية. ويمكن لوكيل الممك 

أو إذا ظيرت عناصر جديدة تمس الدعوى ال مومية، ما لم تكن ىذه األخيرة  المشتكق بو
 .سقطت بأند أسباب السقوطقد 

تقادم الدعوى ال مومية بكل إجراي من اءجرايات الرامية إلق إجراي  تتوقف مدة
 الصمح أو تنإليذه.
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 11المادة 
 .القضائية الشرطة أك.. ...............................ييب أيضا.........

ت مغ أم سمطة ىضائية أك إةارية ، أو عاجزا أك م اىا ذمنياإذا كاف الضيية ىاصرا  
 م تصة.

  44 المادة

ما اليريمة  ارتكاب مكاف مد الممؾ لككيؿ الميمد إما ا  تصاص يريا      لككيؿ كا 

ما ارتكا ها مد مشاركته مد المشت ه األش اص أية إىامة ميؿ مد الممؾ  مد الممؾ لككيؿ كا 

ما لوكيل   آ ر لس ب الق ض مذا تـ كلك األش اص  مؤ ء أية ىم  الق ض إلقاء مكاف وا 
المنكوم عميو  ياي يقضي بتال المؤسسة السجنية  وجد  ي دائرة نإلوذهتالممك الذي 

 .عقوبتو
ت مل األمر بشخص م نوي  إن االختصاص المنمي يرجع لوكيل الممك الذي  إذا

 يوجد  ي دائرة نإلوذه مكان ارتكاب الجريمة أو المقر االجتماعي لمشخص الم نوي.
 إن االختصاص المنمي  ،أشخاص ذاتيين مع أشخاص م نويينب ت مل األمرإذا 

 .اتييندعوى األشخاص الذلوكيل الممك المختص بالنظر  ي يرجع 
 :11المادة 

 . مد كؿ سنة ……………………………………… الممؾ ككيؿ يسير
لمم نػػػد ..........................................................يكيػػػه ككيػػػؿ الممػػػؾ 

  األمر. 
تؤخذ نظرية الوكيل ال ام لمممك ب ين االعتبار  يما يت مل بترقية ونقل وتأدياب ضاباط 

 .بدائرتو االستئنا يةالشرطة القضائية ال اممين 
الساامطة مرسااوم باااقتراح ماان تناادد م ااايير تنقاايط ضااباط الشاارطة القضااائية بمقتضااق 

 .الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقضب د استشارة  النكومية المكمإلة بال دل
  الؿ السنة.......................................................ال اـ يقـك الككيؿ
 ظركؼ ا ىتقاؿ................................................... يسهر ككيؿ

 .سيالت اليراسة النظرية........................................يت يف ىميه     
 مف إ ال ت...................................................ييرر تقريران    
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كاإليػػراءات الكفيمػػة  كضػػا يػػة لر ػػال ت كيرمػػا  يت ػػذ الككيػػؿ ال ػػاـ لمممػػؾ التػػةا ير   
 .وكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقضلمتقريرا  ذلؾ 

  16المادة 
 مف ى مه................................................................إذا يةث 

إذا تغيػػػب يميػػػا ممةمػػػد النيا ػػػة ال امػػػة أك يػػػةث لهػػػـ مػػػانا  مػػػإف الككيػػػؿ ال ػػػاـ لمممػػػؾ 
ينتػػػةب أيػػػة نكا ػػػه أك أيػػػة ىضػػػاة النيا ػػػة ال امػػػة  الػػػةائرة القضػػػائية لميكمػػػة ا سػػػتئناؼ ليقػػػـك 
 يميػػا ا تصاصػػات النيا ػػػة ال امػػة مؤىتػػا  إف اىتضػػػت ضػػركرة ال مػػؿ ذلػػػؾ  ىمػػ  أف يشػػػ ر 

 مكران. منكمة النقض الوكيل ال ام لمممك لدى
  11المادة 

ما مراىاة ككيؿ الممؾ يمكف ل  ب ده 56 ينية ط قا لمماةة   التم س األمر ت مؽ إذا
 ىميها ي اىبأف يصةر أمرا  اإليةاع مد السيف  إذا كانت الينية  74 الماةة مقتضيات

 . الي س

 .ا ىتضاء ىنة ...............................................الممؾ ككيؿ يست يف

 .285 ةالماة.....................................................راألمإذاصةر 

 .اليرائـ مد............................................................. يالة مد

 11-3المادة 
بير المراقباة أن  تاداإذا تباين لاو  بجنناة التمابس نالاة غيار  اي المماك لوكيال يمكان

مان شاأنو أن  أمام المنكمة  ي نالة ساراح المشتبو  يوأن مبثول ، أو القضائية غير كا ية
 الماادة الساابقة   اي عميياا المنصاوص المساطرة يطبال أن ،عمق نسن سير ال دالة التأبثير

 إذا تو ر أند األسباب التالية: نقو   ي
 قوية أدلة أو م الم ظيرت أو بالنبس عمييا ي اقب لجريمة المكونة باأل  ال اعترف إذا - 

 ؛كا ية لمنضور ضمانات  يو تتو ر ال والذي ،أو المشاركة  ييا ليا ارتكابو عمق
  ؛األموال أو األشخاص سالمة عمق أو ال ام النظام عمق خطير أنو ظير إذا -
أو إذا كااان نجاام الضاارر الااذي أندبثتااو الجريمااة  ، إذا كااان األماار يت ماال بأ  ااال خطياارة -

   ؛جسيما
 .إذا كانت الوسيمة المست ممة  ي ارتكاب الإل ل خطيرة -
 .قراره الممك وكيل ي مل كل األنوال  يو 
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 11-2المادة 
النكم التي ستبت  ي  ىيئةأمام   ي السجن اءيداعب األمر ي   نيمكن الط

إلق غاية اليوم الموالي  جماعية تتكون من بثالبثة قضاة القضية أو أمام ىيئة  لمنكم
 ، و يمدد ىذا األجل إلق أول يوم عمل إذا صادف يوم عطمة.لصدوره

 .الضبطيتم ىذا الط ن  ي صيغة تصريح يقدم إلق كتابة 
داخل أجل   ي الط نتبت  يت ين أن التيو  ، المذكورة الييئة إلقتتم اءنالة  ورا  
يمدد ىذا األجل إلق أول يوم عمل إذا صادف يوم  .عمييا إنالتومن تاريخ  يوم واند
 عطمة.

 .المذكورة الييئةيبقق الم ني باألمر  ي نالة اعتقال إلق نين بت  
والمنصوص  األمر باءيداعتتنقل الييئة من تو ر الشروط التي استند إلييا  

 ي نالة عدم تو رىا تر ع نالة االعتقال  و تأمر .أعاله 11-3و  11 ي المادتين  عمييا
بمقتضق مقرر مستقل غير قابل ألي ط ن، و ال ينول ر ض الط ن دون تقديم طمب 

 اء راج المؤقت النقا.

 الفرع الةالث

 الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة االستئناف

 11المادة 
 

شخصيًا أو بواسطة لمممك  ال ام الوكيل االستئناف منكمة أمام ال امة النيابة يمبثل
 .نوابو

 ......الم يف مف ى مه..............................................إذا يةث
  49المادة 

 .ا ستئناؼ ميكمة ................................... الككيؿ يتكل     

  .أىالش 17 الماةة .................................. سمطته يمارس    

 .ال مكمية م اشرة ............................. القكة ممارسة أةناءكله     

 .الم تص الممؾ ككيؿ ............................... يتمق  الشكايات    
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المتخذة  ي  اءجراياتو  لمآالالضنية أو المشتكي ب ر إلقإش اتوجيو يقوم  ورا ب
 .يوما من اتخاذ القرار خمسة عشرأجل  و عمق األكبثر داخل الشكايات،
 .كمتا  تهـ كتقةيمهـ.........................................ي اشر  نفسه     

يمكن لموكيل ال ام لمممك لضرورة البنث إذا ما عرضت عميو مسألة  نية أن 
 مةيست ين بأىل الخبرة والم ر ة. كما يمكنو أن يأمر بإجراي خبرة لتنديد  صيمة البص

المشتبو  ييم الذين توجد ضدىم قرائن عمق تورطيم  ي ارتكاب إندى  الجينية لألشخاص
 الجرائم.

يمكن لموكيل ال ام لمممك أن يطمب بواسطة إنابة قضائية من أي نيابة عامة     
 .أخرى، القيام بإجراي ما يراه الزما من أعمال البنث

 .ةائمان الترايا ىنه ..........................لمممؾ  يييؿ الككيؿ ال اـ 

 . إيراءات التيقيؽ .........................................يقةـ لتمؾ     
خال ا لمقواعد المنظمة لالختصاص النوعي، يمكن لموكيل ال ام لمممك لدى منكمة 

مندودا ، أو كانت قيمة  يااالستئناف كمما ت مل األمر بجناية و كان الضرر الناجم عن
ءجراي المتاب ة  المختص النل الم تدى عميو بسيطا ، أن ينيل القضية إلق وكيل الممك
 بشأنيا بوصإليا جننة إذا كان القانون يسمح بوصإليا كذلك . 

إذا تمت اءنالة و قا لمقتضيات الإلقرة السابقة ،  إنو يت ين عمق المنكمة البت  ي 
 منال عمييا.القضية و  قا لموصف ال

 

لقاء الق ض .............................................ييؽ له       .كا 

 .كأف ت ت  شننها .............................................يطالب     

  .مف مقررات ..............................................يست مؿ     

 .لتنييةش أك ت ةيمه أك إلغائه ....................................ييكز له      
 .ىا مة لممصاةرة ...........................................ييكز له     

 .ميئات اليكـ ..............................................يسهر ىم      

     
 .إتمامه مد تن ير .................................................ييؽ له إذا 
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يمكن لموكيل ال ام لمممك تمديد األجل المشار إليو  ي الإلقرة السابقة مرتين لمدة 
شير واند إذا اقتضت ضرورة البنث ذلك كمما ت مل األمر بجرائم الرشوة أو استغالل 

 .النإلوذ أو غسل األموال أو اختالس األموال
بقوة  اإليراءيفؽ اليةكة.....................انتهاء مف كؿ ينتهد مف كؿ إيرائد إغال

 القانون.
 .ىذين االجرائينتنإليذ عمق النيابة ال امة  تسير

 إذا ىرر الككيؿ ال اـ........................................ىرارش  اليفظ. 
 

  ها............................ك الينن المرت طة 72تط ؽ مقتضيات الماةة 
 

 رئيس النيابة ال امة الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض –الإلرع الرابع 
 

 13المادة 
الوكيل ال ام لمممك  شخصيا أو بواسطةيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض يمبثل الوك

 ال امة  ي منكمة النقض.  بةند المنامين ال امين النياأ بالنيابة أو
 .و يمارس سمطتو عمق جميع المنامين ال امين التاب ين لمنكمة النقض 

الوكيل ال ام بالنيابة  و،  يخمإللمممك لدى منكمة النقض مانع ال ام إذا ندث لموكيل
 .الم ينين من قبموأند المنامين ال امين األولين  كما يمكن أن يخمإلو

 . األنكامطمب مراج ة ي أن لإلائدة القانون و لو يمارس الوكيل ال ام لمممك الط ن

 بمقتضق المخولة لو بمقتضق ىذا القانون أوو الصالنيات  الميام كليمارس و  
 .نصوص أخرى

 13-3المادة 
ويمارس سمطتو عمق  ،يرأس الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض النيابة ال امة

 . ي كا ة مناكم المممكة جميع قضاتيا
الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض بصإلتو رئيسا لمنيابة ال امة  ي  يساعد

 ميامو وكيل عام بالنيابة أو أكبثر.
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 السيربصإلتو رئيسا لمنيابة ال امة  الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض تولقي

 .إقميم المممكة مجموع  ي القانون الجنائي تطبيل عمق

عمق الوكالي ال امين لمممك ووكالي الممك أن يخبروا الوكيل ال ام لمممك لدى  يجب
التي من شأنيا أن األنداث أو  الجرائم الخطيرة بما بمغ إلق عمميم منمنكمة النقض 

 تخل باألمن ال ام. 

إلق الوكالي  القانونية الكتابيةت ميمات الالوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض  يوجو
يبمغيم ما يصل إلق عممو من مخالإلات لمقانون الجنائي،  ون لمممك ووكالي الممك، ال امي

 واير   أن أوباتخاذ اءجرايات القانونية التي يراىا مناسبة بشأنيا    أن يأمرىم كما يمكن 
 كتابية. ممتمسات من مالئما يراه ما المختصة المنكمة إلق

 13-2المادة 

 بال دل بتبميغ المضامين ال امة لمسياسة الجنائية تقوم السمطة النكومية المكمإلة
 كتابة إلق الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض، الذي يبمغيا التي تض يا النكومة ،

 إلق الوكالي ال امين لمممك الذين يسيرون عمق تطبيقيا و قا لمقانون. بدوره

يشرف الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض بصإلتو رئيسا لمنيابة ال امة  عمق 
 .و قا لمقانون تنإليذ السياسة الجنائية

يقوم الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض بإناطة السمطة النكومية المكمإلة 
 بال دل عمما باءجرايات والتدابير المتخذة بشأن تنإليذ السياسة الجنائية.

لسمطة النكومية المكمإلة بال دل عمق الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض تنيل ا
اءجرايات ب ويتم إش ارىا، ليتخذ بشأنيا ما يراه مالئما ما يصل إلق عمميا من جرائم

 شأنيا.المتخذة  ي 

ير ع الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض تقريرا سنويا إلق رئيس المجمس األعمق 
 ة نول تنإليذ السياسة الجنائية وسير النيابة ال امة. لمسمطة القضائي

 يوضع ىذا التقرير رىن إشارة ال موم.يمكن أن 
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 12المادة 
ي يف القضاة المكمفػكف  ػالتيقيؽ مػد الميػاكـ ا  تةائيػة مػف  ػيف ىضػاة اليكػـ ميهػا لمػةة 

بناااي  القضاائيةالمنتادب لممجماس األعمااق لمسامطة  بقارار لماارئيسةالةػة سػنكات ىا مػة لمتيةيػة 
 .و ب د استشارة وكيل الممك عمق اقتراح من رئيس المنكمة االبتدائية

ي ػيف القضػػاة المكمفػػكف  ػػالتيقيؽ مػػد ميػػاكـ ا سػتئناؼ مػػف  ػػيف مستشػػاريها لمػػةة ةػػالث 
بناااي عمااق  المنتاادب لممجمااس األعمااق لمساامطة القضااائية بقاارار لماارئيس سػنكات ىا مػػة لمتيةيػػة

 .و ب د استشارة الوكيل ال ام لمممك لدييا لمنكمة االستئناف الرئيس األولاقتراح من 
 يمكف  الؿ مذش المةة إىفاؤمـ مف مهامهـ  نفس الكيفية.

 )ال اىد  ةكف تغيير(.
  59 المادة

 مد أ رل أشياء ككةائؽ أك أكراؽ  ييز إة اته يمكف مما اليناية أك الينية نكع كاف إذا 

 أوأو م طيات  وبثائل أو مستنةات ييكزكف أك اليريمة  مد شارككا أنهـ يظف أش اص يكزة

 مكرا ينتقؿ القضائية الشرطة ضا ط مإف اإليرامية   األم اؿ تت مؽ أشياء أك أدوات م موماتية

تفتيشا  63ك 61لييرم ميه ط قا لمشركط الميةةة مد الماةتيف  األش اص مؤ ء منزؿ إل 
 . شننه ييرر ميضران 

 نمف الةكلة أك إذا ت مؽ األمر  يريمة إرما ية مال ييؽ إ   المسكميما ىةا يا ت     
كيةمـ ا طالع ىم   61كم ه األش اص المشار إليهـ مد الماةة  لضا ط الشرطة القضائية

 .القياـ  ييزما ى ؿ  أو األشياي الم طيات الم موماتية وأ أو الوبثائل األكراؽ أك المستنةات
وبثائل مستندات أو  التي يمكن أن ي بثر بيا عمق التإلتيش  ي جميع األماكن يجري

 .مإليدة  ي إظيار النقيقة أو أشياي أو م طيات م موماتية

 .دايتراـ السر المهن .........................التفتيش  إذا ت يف إيراء   

 .الكسائؿ الممكنة ..........................الييز  إذا كاف التفتيش أك    

الضرورية ءظيار النقيقة بوضع  الم موماتية والبرامج الم طياتيتم نجز     
 بنضورنسخ منيا  ذالدعامات المادية المتضمنة ليذه الم مومات رىن إشارة ال دالة أو بأخ

 ة.ال دال رىن إشارة توضع التإلتيش نضرواالذين  األشخاص
 الم طيات أو األدواتأو  ال ينجز ضابط الشرطة القضائية إال المستندات أو الوبثائل

 .المإليدة  ي إظيار النقيقة أو األشياي الم موماتية
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أن يأمر بالنذف النيائي  ،كل  يما يخصو وكيل الممك أو موكيل ال ام لمممكليمكن   
ب د أخذ نسخة   المادية التي لم توضع رىن إشارة المنكمة لمنسخة األصمية من الدعامة

 است ماليا غير مشروع أو كانت تشكل خطرا عمق أمن األ راد أونيازتيا أو  منيا إذا كانت

 خالل ال امة.لأل منا يةأو  الممتمكات
 ينرر منضر بالنذف يضاف إلق المسطرة.

المييكزة مكران أو األشياي  أو الوبثائل أو الم طيات الم موماتية المستندات تيص   
 .ي تـ ىميها  طا  ه... كتمؼ أك تكضا ..............

 إذا ت ذر إيصاء األشياء..................................ك ال تـ النهائد ىميها. 
 .)ال اىد  ةكف تغيير(

  60 لمادةا

 :السا قة الماةة مقتضيات مراىاة ما يمد  ما يط ؽ    

 إذا كاف التفتيش............................ال اض يف لسمطته. أك :     
 يكػكف مػد أف ييتمػؿ الغيػر مػف شػ ص منػزؿ مػد سػييرل التفتػيش كػاف إذا :ةانيػا    

 مإنه اإليرامية   األم اؿ ىالىة لها أك أشياء م طيات م موماتيةأو  مستنةات أو وبثائل ييازته

ذا التفتػيش  ل مميػة الشػ ص مػذا يضػكر ييػب  لمػا ط قػا التفتػيش ييػرم أف كيػب ذلػؾ ت ػذر كا 

 .السا قة الفقرة مد ياء
 يكيةف  ها؛ التد ..................................تيضر مذا     

 لػه ت ػيف إذا لسػماىه  شػ ص أم يستةىد أف القضائية الشرطة لضا ط يمكف  :ةالةان     

أو أو المستندات  الكةػائؽ أك األشياء أك األم اؿ يكؿ  م مكمات يمةش أف الش ص مذا  كسا أف
امتناىػه   ػة  يالػة مػد اليضػكر ىمػ  يرغمػه كأف المييكزة أك األشياء   الم طيات الم موماتية

 إذف النيا ة ال امة؛
 را  ا: تكىا مياضر.......................................اإل صاـ أك ت ذرش.

 
 
 

 64-3المادة 
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 بإجراي تإلتيش جسدي عمق األشاخاص ي  يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يقوم 
و  اي ظاروف تصاان  يياا  بواسطة أشخاص مان جنسايم، المشار إلييا  ي المادتين أعاله

 كرامتيم مع ضمان   الية المراقبة
 61المادة 

 .تيرياته تنتهد .......................................... لضا ط يمكف
 .التة ير مذا ............................................. كؿ ىم  ييب
التنقل من اليوية و قا لممقتضيات المشار إلييا  ي الباب الرابع من ىذا  يجري

 القسم.

النبس من شير إلق بثالبثة كؿ مف  الؼ مقتضيات الفقرة السا قة يت رض ل قك ة ك 
 .أك إليةل ماتيف ال قك تيف مقط درىم خمسة آالفإلق ألإلين  مف كغرامة أشير

 66المادة 

تيت اليراسة  أش اص ىةة أك  ش ص ييتفظ أف القضائية الشرطة ضا طل يمكف
 أك مياكلة ارتكا هـ إذا كيةت أس اب لالشت اش مد ارتكا هـ  رمف إشارته ليككنكا النظرية

مف  تيسب ا تةاء ساىة 48لمةة   تتياكز  كذلؾ  يناية أك ينية م اىب ىميها  الي س
  ذلؾ. ساىة تكىيفهـ  كتش ر النيا ة ال امة مكرا

األسباب  ألندتبين أنو ضروري دبير استبثنائي ال يمجأ إليو إال إذا ية تالنراسة النظر 
 : التالية

 ؛ والنيمولة دون تغيير م الم الجريمةالنإلاظ عمق األدلة  -

 المشتبو  يو؛ أو مشاركة األبناث والتنريات التي تستمزم نضورب القيام -

 ؛والنيمولة دون  راره رىن إشارة ال دالةالمشتبو  يو  وضع  -

أو  أسرىم عمق الشيود أو الضنايا أوضغط أي  النيمولة دون ممارسة -
 ؛أقاربيم

 ي المساىمين أو المشاركين األشخاص  منع المشتبو  يو من التواطؤ مع -
 ؛الجريمة
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 ؛المشتبو  يونماية  -

 أو أو ظروف ارتكابوتو خطور  إل ل بسببال الذي أندبثو وضع ند لالضطراب -
، أو بالنظر أىمية الضرر الناتج عنو أو، ارتكابوة التي است ممت  ي الوسيم

 .لخطورة المشتبو  يو

 66-3المادة 

الشػػػرطة القضػػػائية إ  ػػػار كػػػؿ شػػػ ص تػػػـ القػػػ ض ىميػػػه أك كضػػػا  يت ػػػيف ىمػػػ  ضػػػا ط 
 ػةكاىد اىتقالػه   ك ب اد التأكاد مان ىويتاو تيت اليراسة النظرية مكرا ك  كيفية يفهمهػا 

 الصمت.   ك مف  ينها يقه مد التزاـ يقكىه

 يمكف.............................................................ىشريف ساىة.

 ............................................مف النيا ة ال امة.األمرإذا ت مؽ 

 .............................كتا د مف النيا ة ال امة. يريمة إرما ية األمرإذا ت مؽ  

 ........................................مد إطار المساىةة القضائية.ييؽ لمش ص.

 تقـك الشرطة ....................................................مذا الميامد.

  ك يمكػػف ءيقاااف الم نااي باااألمرلمنااامي ابتااداي ماان الساااعة األولااق يااتم االتصااال با 
 ال امة............................المةة األصمية لميراسة النظرية.مةؿ النيا ة مل

 .النظريةلميراسة  األصميةغير انه إذا ت مؽ..........................المةة  

 يتـ ا تصاؿ  مياـ..............................سرية المقا مة.

 ....إل  النيا ة ال امة.غير أنه إذا ت ذر.......................................

 يمنا ىم  الميامد.................................... انقضاء اليراسة النظرية. 

تن ير اتصاؿ الميػامد  مككمػه............مف مػذا القػانكف    يمكف لممةؿ النيا ة ال امة
 .ر نصف المدة القانونية لمتمديدخيعمق أال يتجاوز ذلك التأ

 ر ص............................................مقا ؿ إشهاة.يمكف لمميامد الم 
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المصابين بإندى ال اىات المشار  لممشتبو  ييماالستماع  ينل لممنامي نضور 
 .من ىذا القانون 136إلييا  ي المادة 

 ييب مسؾ سيؿ..........................................تيت اليراسة النظرية. 

و التي  تقية مد مذا السيؿ......................................التغذية المقةمة له 
 .تتنمل نإلقاتيا اءدارة التي يتبع ليا ضابط الشرطة القضائية

 .ييب أف يكىا........................................يشار إل  ذلؾ مد السيؿ 

 )ال اىد  ةكف تغيير(.

 61المادة 

 ..........القاضد الم تص............... . ضا ط.. ييب ىم  كؿ

 ..........الرمض اك ا ستيالة................... ييب أف تذيؿ.....

 ......الماةة السا قة......................................  ييب تضميف 

 القضائية  إش ار ىائمة الميتيز مكر ات اذ ىرار كض ه تيتيقـك ضا ط الشرطة  
الشخص الذي لصإلة ، و يشير  ي المنضراليراسة النظرية  نم كسيمة مف الكسائؿ 

  و الوسيمة المست ممة  ي ذلك. تم االتصال بو

 ك يت يف ىميه أف يكيه................................األر ا ك ىشريف ساىة. 

 3-61المادة 

ضابط الشرطة القضائية بتسجيل سم ي بصري الستجوابات األشخاص  يقوم
تتجاوز ال قوبة   ي ارتكابيم لجنايات أو جنحالمشتبو الموضوعين تنت النراسة النظرية 

 نبسا. سنتين المقرة ليا قانونا

وضااع  ااي غااالف ت التسااجيل ماان بنسااخةضااابط الشاارطة القضااائية المنضاار  ير اال
 لوبثائل الممف. تضمو  مختوم
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 ي  إلق ذلكألسباب تقنية، أشار ضابط الشرطة القضائية إذا ت ذرت عممية التسجيل 
 .ا بذلك ور النيابة ال امة  يش رالمنضر، مع بيان األسباب بشكل دقيل و 

عرض التسجيل أمام المنكمة إال  ي نالة المنازعة  ي التصرينات المدلق  ال يمكن
النيابة ال امة أو وذلك بناي عمق أمر تصدره المنكمة إما تمقائيا أو بناي عمق طمب  ،بيا

 .أند األطراف

عن طريل الط ن بالزور. و  ي كل األنوال  التسجيالت إال الط ن  يال يمكن 
 و قا الصميم القاضيتسجيالت كغيره من وسائل اءبثبات القتناع يخضع مضمون ال

 .من ىذا القانون 216المادة  لمقتضيات
 :11المادة 

 16إذا ت مااااااااااال األمااااااااااار باااااااااااالتمبس بجناياااااااااااة طبقاااااااااااا لمقتضااااااااااايات الماااااااااااادة 
 .......غرمة الينايات.........................................................استفسر

   ةش. 74ييؽ لمميامد الم تار .................................... الماةة 
 ال اـ ...................................... ىنة ا ىتضاء.يست يف الككيؿ 

 إذا ظهر أف ................................. مسة ىشر يكما ىم  األكةر.
يمكن لموكيل ال ام لمممك عند االقتضاي إنالة المتيم عمق المنكمة  ي غير أنو 

 تدابير المراقبة القضائيةيمكنو أن يأمر بإخضاعو لواند أو أكبثر من كما  نالة سراح،
 .ب ده 363المنصوص عمييا  ي المادة 

طبقا لما ير المتخذة و قا لمإلقرة السابقة يقوم الوكيل ال ام لمممك بتتبع تنإليذ التداب
 .ب ده 311إلق  362ىو منصوص عميو  ي المواد 

 .تيقيؽ ميها..................................أف القضية غير يامزة إذا ظهر
 ) ال اىد  ةكف تغيير(.

 
 

 11-3المادة 
تدابير المراقبة  أن اية إذا تبين لوبجن التمبس نالة غير  ي ممكلم ال ام وكيلمل يمكن

من شأنو أن يؤبثر أن مبثول المتيم أمام المنكمة  ي نالة سراح  ، أوالقضائية غير كا ية
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من ىذا  3-11المادة  عمييا المنصوص المسطرة يطبل أن ،عمق نسن سير ال دالة
 القانون.

 11-2المادة 
أمام  الصادر عن الوكيل ال ام لمممك  ي السجن يمكن الط ن  ي األمر باءيداع

و يمدد ىذا األجل إلق أول يوم عمل إذا  الغر ة الجننية إلق غاية اليوم الموالي لصدوره،
 صادف يوم عطمة.

من تبت  ي الط ن داخل أجل يوم واند تتم اءنالة  ورا عمق الغر ة المذكورة التي 
 يمدد ىذا األجل إلق أول يوم عمل إذا صادف يوم عطمة. .تاريخ إنالة الط ن عمييا

 .المذكورة الغر ةيبقق الم ني باألمر  ي نالة اعتقال إلق نين بت  
الغر ة من تو ر الشروط التي استند إلييا األمر باءيداع والمنصوص  تتنقل 

و تأمر  ي نالة عدم تو رىا تر ع نالة االعتقال ، أعاله 3-11و  11عمييا  ي المادتين 
بمقتضق مقرر مستقل غير قابل ألي ط ن، و ال ينول ر ض الط ن دون تقديم طمب 

 اء راج المؤقت النقا.
 11المادة 

 تالناااااالإناااادى و أ،  األمػػػػر  يالػػػػة تمػػػػ س   ينيػػػػة م اىػػػػب ىميهػػػػا  ػػػػالي سإذا ت مػػػػؽ 
أو أنااد نوابااو باستإلسااار  وكياال الممااك ، يقااوم، أعاااله 11-3المنصااوص عمييااا  ااي المااادة 

 نقاو و يجري استنطاقو عن  األ  ال المنسوبة إليو ب د إشا اره باأن مان المتيم عن ىويتو 
أند تدابير المراقبة القضائية المنصوص عمييا ، بثم يتخذ  ي نقو تنصيب منام عنو ناال  

 و  ي نالة عدم كإلايتيا  يأمر بإيداعو  ي السجن. ب ده. 363 ي المادة 
تتبع التدابير المتخذة و قا لمإلقرة السابقة طبقا لما ىو و  نإليذبت يقوم وكيل الممك

 ب ده. 311-1إلق  362 ي المواد منصوص عميو 
 3-11المادة 

 إطالؽ سرايه. ............................................ييؽ لمميامد 
 .ليضكر المتهـ ...............................يراى  مد تقةير الكفالة 

 تضمف النيا ة ال امة ..................إيةاع م مغ. 
 .188كما يميها إل   185المكاة  ..................تط ؽ ىم  إيةاع الكفالة 
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 تريماف أك  كؿ ش ص ييسف الت اطب أك  ،عند االقتضايككيؿ الممؾ  يست يف
 التفامـ ما مف يقا استنطاىه.

 اآلتية   ةش. 285إذا صةر األمر  اإليةاع...................................الماةة 
 )ال اىد  ةكف تغيير(. 

 11-2المادة 
بمقتضق األمر  تنإليذا لممراقبة القضائية االلتزامات المإلروضة عميوبالمتيم  أخلإذا 

الم روض عمييا   إنو يمكن لرئيس الييئة القضائية ، 11و  11-3و قا لممادتين الصادر
بناي عمق ممتمس النيابة ال امة بإيداعو  أن يأمر  ي أي مرنمة من مرانل المناكمة الممف

  ي السجن ما لم يدل بمبرر مقبول.
 11المادة 

 التيقيؽ ............................. .......  قكة القانكف.إذا يضر ىاضد 
 يقـك ىاضد التيقيؽ .....................................  متا  ة ال مميات.

يرسػػػػؿ ىاضػػػػد التيقيػػػػؽ إلػػػػ  الككيػػػػؿ ال ػػػػاـ لمممػػػػؾ أك ككيػػػػؿ الممػػػػؾ  ميػػػػرة انتهػػػػاء تمػػػػؾ 
 ألمر.ليقرر  شننها ما يقتضيه ا البنثال مميات يميا كةائؽ 

 (.)ال اىد  ةكف تغيير
 :11المادة 

 ...الم اينات األكل ...............يت يف ىم  ضا ط الشرطة
يمكن لضابط الشرطة القضائية ب د موا قة النياباة ال اماة، انتاداب طبياب شارعي مان 

 وأخذ العيناث الضزوريت. أجل االنتقال إلق مكان الجريمة والقيام بالم اينات 

 .الملفوثائق ينجز الطبيب تقزيزا مفصال حول معايناته وخالصاته يضم إلى 
 أو بااإذن منيااا لضااابط يساامم الطبيااب تقريااره  ااي أساارع وقاات ممكاان لمنيابااة ال امااة

 .الذي انتدبتولشرطة القضائية ا
 .. نفس المهمة.......................................يمكف لممةؿ النيا ة ال امة.

 .........لةل المياكـ...................................................يؤةم 
كشاف عان ال و  ينااتالخاذ أليمكن لممبثل النياباة ال اماة أيضاا انتاداب طبياب شارعي 

 أسباب الو اة ومالبساتيا 
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 14المادة 
ك كانت ضركرة ال يث  أك ينية ي اىب ىميها  الي س  إذا ت مؽ األمر  يناية 

أف يض ه ممه ضا ط الشرطة القضائية إ قاء ش ص رمف إشارته    التمهيةم تقتضد مف 
ساىة  إذف مف النيا ة ال امة   ك  أر  يفتيت تة ير اليراسة النظرية لمةة   تتياكز ةماف ك 

 .أك الككيؿ ال اـ لمممؾ ى ؿ انتهاء مذش المةة ؾت يف لزكما تقةيمه إل  ككيؿ الممي
 األسبابند أال يمكن وضع أي شخص تنت تدبير النراسة النظرية إال إذا تو ر 

 أعاله. 66المشار إلييا  ي  المادة 
 يمكف لككيؿ الممؾ.........................لمةة أر  ة كىشريف ساىة.

 .............. إذف كتا د مف النيا ة ال امة.إذا ت مؽ األمر  المس  نمف الةكلة .
 إذا ت مؽ األمر  يريمة إرما ية..................... إذف كتا د مف النيا ة ال امة.

 كيمكف  صفة استةنائية ............................النيا ة ال امة.
أن يطمب من ضابط الشرطة ، ييؽ لمش ص المكضكع تيت اليراسة النظرية

المكضكع تيت  كما ييؽ لمميامد المنتصب ا تصاؿ  الش صاالتصال بمنام.  ئيةالقضا
 اليراسة النظرية.

ابتداي من الساعة األولق لموضع تنت  يتـ ا تصاؿ  تر يص مف النيا ة ال امة
لمةة   تتياكز ةالةيف ةىيقة  تيت مراى ة ضا ط الشرطة القضائية النظرية  تدبير النراسة

 سرية المقا مة.مد ظركؼ تكفؿ 
 غير أنه إذا ت ذر...................................النيا ة ال امة.

 يمنا ىم  الميامد.................................اليراسة النظرية.
يمكف لممةؿ النيا ة ال امة تن ير ا تصاؿ الميامد  مككمه  ناء ىم  طمب مف ضا ط 

ركرة ال يث  كمما ت مؽ األمر  يريمة إرما ية أك الشرطة القضائية  إذا اىتضت ذلؾ ض
عمق أن ال يتجاوز ذلك التأخير مدة مف مذا القانكف  118 اليرائـ المشار إليها مد الماةة 

 ساعة ابتداي من انصرام المدة األصمية النراسة النظرية. 11
 ة.يمكف لمميامد المر ص له......................................مقا ؿ إشها

 
  12-1-3المادة 
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ي يد تدبير إجرايات النماية  ي قضايا ال نف وسوي الم اممة واالعتدايات الجنسية 
 واالتجار بالبشر ضد النساي واألطإلال إلق خاليا التكإلل بالنساي واألطإلال بالمناكم.

ىذه الخاليا لزوما ممبثمين لمنيابة ال امة وقضاي النكم وقضاي األنداث  تضم
 وموظإلين مكمإلين بميام المساعدة االجتماعية.

يتولق ىؤالي كل  يما يخصو لزوما إش ار الضنية بالنماية والنقول التي يكإلميا 
 ليم القانون.

ية وتقديم يت ين عمق أعضاي الخمية كل  يما يخصو التكإلل بالضنية بكيإلية  ور 
 النماية بالسرعة التي يتطمبيا الموقف.

الموظإلون المكمإلون بميام المساعدة االجتماعية بخاليا التكإلل بالنساي يتولق 
بالخمية االستقبال األولي لمضنايا من النساي واألطإلال بمكتب خاص مجيز بما واألطإلال 

واالستماع إلييم و ل يراعي خصوصية أوضاعيم وي ممون عمق تقديم الدعم النإلسي ليم 
 التقنيات ال ممية المت ارف عمييا ومرا قتيم داخل المنكمة وخارجيا عند االقتضاي.

الموظإلين المكمإلين بميام المساعدة االجتماعية بخاليا التكإلل بالنساي يجوز تكميف 
بالخمية من قبل القضاة أعضاي الخمية كل نسب اختصاصو بإجراي األبناث  واألطإلال 
عية ذات الصمة بقضايا ال نف وسوي الم اممة واالعتدايات الجنسية أو االتجار االجتما

 بالبشر ضد النساي واألطإلال.
 الخاصة تقنيات البنث  :الباب البثالث

 الإلرع األول : التسميم المراقب
 االخترالالإلرع البثاني :                               

 12-33المادة 
المنصوص جرائم واندة أو أكبثر من الالقيام بم اينات لالبنث  إذا اقتضت ضرورة

تنت مراقبتيا بمباشرة عممية   ال امة أن تأذن لمنيابة ب ده، جاز 341عمييا  ي المادة 
 .ب ده اخترال و ل الشروط المبينة

قضائية المختص تنت إشراف ومراقبة ال شرطةال أو عون لضابط يتيح االخترال 
التظاىر أمام ىؤالي  األشخاص المشتبو  ييم من خالل تتبع ومراقبة ،النيابة ال امة

اءجرامية موضوع  مشارك أو مساىم أو مستإليد من األ  ال األشخاص بأنو  اعل أو



 

33 

 

الضرورة ارتكاب إندى  ويمكنو ليذه الغاية است مال ىوية مست ارة، كما يمكنو عند .البنث
 ب ده. 32-12 ي المادة  األ  ال المبينة

تقرير من طرف ضابط الشرطة القضائية  منضر أو موضوع كون عممية االخترالت
دون ال ناصر األساسية الضرورية لم اينة الجرائم  يتضمن ،إليو بتنسيل ال ممية عيدالذي 

المبينين أدناه  واألشخاص منإلذ ال ممية أو عون الشرطة القضائية ت رض أمن ضابط أن
 ر.لمخط

 12-32المادة 

 من طرف النيابة ال امة بتنإليذالقضائية المأذون ليم  الشرطة وأعوان يمكن لضباط
 :يمي عممية اخترال القيام  ول مجموع التراب الوطني بما

أو  أموال أو وبثائلأو  استالم ممتمكات تسميم أو أو نقل أو نيازة أو اكتساب -3
أو الرتكاب جرائم  استخدمت أو ،متنصمة من ارتكاب جرائم مجرمة أو أشيايأو م مومات 

  يا؛م دة الرتكاب

وسائل  ،المتورطين  ي ىذه الجرائم رىن إشارة األشخاص ،است مال أو وضع -2
 .إيواي أو نإلظ أو اتصال سائل نقل أو تخزين أوو  أو  مالية قانونية أو

ارتكاب مق ضا عنريت المذكورة بأي نال من األنوال تشكل األ  ال نأال يجوز 
  .عممية االخترال والدليل المستمد منيا طائمة بطالنالجريمة تنت 

تنإليذ عممية االخترال القيام بأعمال خارج التراب الوطني جاز  ذا اقتضت ضرورةإ 
ك و قا لمبادئ الت اون القضائي الدولي ب د موا قة السمطات بذل لمنيابة ال امة أن تأذن

 .األجنبية الم نية
ا سمطات أجنبية و قا لما ىو منصوص عميو تنإلذ عمميات االخترال التي تطمبي

ما لم  ،من ىذا القانون، مع انترام مقتضيات المادة السابقة131-2و 131-3بالمادتين 
 تنص اتإلاقية مصادل عمييا من طرف المغرب عمق خالف ذلك.

 ي ممف وجميع المناضر والتقارير المنجزة بيذا الشأن  اءذن المذكور يوضع  
 .التي مننتوسري لدى الجية 

 
 

 12-31المادة 
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االخترال تنت طائمة البطالن مكتوبا وم مال ت ميال   عممية يكون اءذن بمباشرة
و الجرائم التي تبرر المجوي إلق ىذه ال ممية، وىوية وصإلة أ خاصا ويتضمن تنديد الجريمة

مباشرة  خاللياكما يندد المدة المأذون  و.الذي تتم تنت مسؤوليت ضابط الشرطة القضائية
  .بنإلس الشروط لمتجديدأشير قابمة  ستةتجاوز تال يمكن أن  التيو عممية االخترال 

بإنجاز ال ممية أن تأمر  ي كل نين وبشكل م مل بت ديل أو  يمكن لمجية التي أذنت
 .قبل انتياي المدة المنددة ليا وقف ال ممية نتق تتميم أو

 .االنتياي من عممية االخترالممف القضية بمجرد  يضم اءذن المذكور إلق
 12-31المادة 

 بتنإليذالشرطة القضائية المأذون ليم  وأعوان الجنائية ضباط ي إلق من المسؤولية
 .لم مميات المذكورة أعاله عممية اخترال بمناسبة مباشرتيم

عممية  بتنإليذطة مباشرة بالجنائية بالنسبة لأل  ال المرت ي إلق من المسؤولية
من سمإلا الم ينين ، االست انة بيم ءتمام عممية االخترال  تمت االخترال، األشخاص الذين

إذا كانت النيابة ال امة قد اش رت  بمباشرتياالمأذون ليم  طرف ضباط الشرطة القضائية
 .بذلك

 12-31المادة 

المندد من و إذا انتيق األجل أاءذن وقف عممية االخترال  إذا قررت الجية ماننة
الشرطة القضائية منإلذ ال ممية  أو عون أن تمدده، جاز لضابط طر يا ءنجاز ال ممية دون

خالل الوقت الكا ي  وذلك ،المبينة أعاله دون أن يكون مسؤوال جنائيا األ  ال أن يستمر  ي
تتجاوز ىذه المدة  متق كان ذلك ضروريا لضمان أمنو وسالمتو عمق أن ال ،ءيقاف التدخل

 .رب ة أشيرأ

 .باستمرار عممية االخترال  ي أقرب اآلجال تش ر الجية ماننة اءذن

دون أن يتمكن الضابط منإلذ ال ممية من إنياي ميامو  ي  إذا انتيت ىذه المدة
الجية ماننة اءذن بتمديد ىذه المدة أرب ة أشير  ظروف تضمن أمنو وسالمتو قامت

 .إضا ية
 

 12-36المادة 
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عممية  منإلذالشرطة القضائية  أو عون اليوية النقيقية لضابط نال يمكن الكشف ع
 . أية مرنمة من مرانل ال ممية االخترال بيوية مست ارة  ي

الجنائية األشد، ي اقب عمق كشف اليوية النقيقية لضابط  دون اءخالل بالمقتضيات
عممية االخترال بيوية مست ارة بنبس تتراوح مدتو بين  منإلذالشرطة القضائية  أو عون
 .درىمخمسة آالف  وألإلين تتراوح بين  خمس سنوات وغرامة وسنتين 

كشف اليوية النقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منإلذ عممية  إذا نتج عن
 منإلذالشرطة القضائية  أو عون ضرب أو جرح أو إيذاي  ي نل ضابط عنف أو  االخترال

 إن ال قوبة تكون السجن من خمس إلق   زوجو أو أصولو أو  روعو عممية االخترال أو
 .درىم عشرة آالفو ألإلين تتراوح بين  عشر سنوات وغرامة

إذا نتج عن كشف اليوية  قد عضو أو بتره أو النرمان من منإل تو أو عمق أو 
عممية  منإلذ الشرطة القضائية أو عون ضابط ي نل  عور أو أي عاىة دائمة أخرى

 عشرينإلق  عشر إن ال قوبة تكون السجن من   االخترال أو زوجو أو أصولو أو  روعو
 .درىم عشرة آالفو  ألإلينسنة وغرامة تتراوح بين 

عممية االخترال أو  منإلذالشرطة القضائية  أو عون موت ضابط، ذلكإذا نتج عن 
سنة وغرامة  بثالبثين إن ال قوبة تكون السجن من عشر إلق   زوجو أو أصولو أو  روعو

 .درىمخمسين ألف و  ألإلين  تتراوح بين
 ةعممية االخترال بيوي منإلذكشف اليوية النقيقية لضابط الشرطة القضائية  إذا تم

 مست ارة من طرف الشخص الذي است ان بو ءتمام عممية االخترال تر ع ال قوبة المقررة

ذا تجاوز الند األقصق  ي ىذه النالة ىذه المادة إلق الض ف بقة منالإلقرات السا  ي . وا 
  السجن المؤبد. بثالبثين سنة  إن ال قوبة تكون ىي

 الباب الرابع
 التنقل من اليوية

 12-31المادة 
 خال ا لكل مقتضق مخالف ، يجري التنقل من اليوية و قا لمقتضيات ىذا الباب.

 
 
 12-31المادة 
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وبأمر من ىؤالي وتنت مسؤوليتيم، ألعوان ، الشرطة القضائيةيمكن لضباط 
أن يطمبوا من كل شخص وجد ضده سبب أو عدة أسباب م قولة  الشرطة القضائية،

 الت ريف بأي وسيمة عن ىويتو ، ءشتباىو:
  ي ارتكاب أو مناولة ارتكاب جريمة؛  

  أو  ي است داده الرتكاب جناية أو جننة؛ 

 أو  ي تو ره عمق م مومات مإليدة لمبنث  ي جناية أو جننة؛ 

 أو إذا كان موضوع أبناث مأمور بيا من طرف السمطة القضائية. 
 

 12-35المادة 
التنقل من ىوية األشخاص الذين وأعوانيم الشرطة القضائية  يمكن لضباط

 .لمنع وقوع جريمة أو يشكمون تيديدا لألشخاص أو لمممتمكات أو لألمن ال ام
 12-24المادة 

يمكن اقتياد الشخص الذي ير ض اءدالي بيويتو أو يت ذر الت رف عمق ىويتو إلق 
 .القضائية من أجل التنقل من ىويتومقر الشرطة 

عمق تنديد ىوية  تساعدتست ين الشرطة القضائية بكا ة ال ناصر التي يمكن أن 
 23-12المادة  الشخص بما  ي ذلك االتصال ب ائمتو أو مشغمو أو م ار و مع مراعاة

 .ب ده
يش ر ضابط الشرطة وكيل الممك بيذا التدبير وكذا أ راد عائمة الم ني باألمر أو 

ذا كان الم ني باألمر ندبثا و  ،مناميو أو كل شخص يختاره ىذا األخير  يش ر ولي أمره منا 
 .هيتم االستماع إليو بنضور و  ءيقا و المنظة األولق

 وولي األمر . يت ين إش ار وكيل الممك  
ال يمكن أن يتجاوز إيقاف الشخص من أجل التنقل من ىويتو الوقت الذي تتطمبو 

تنتسب من ساعة والتي يت ين أال تتجاوز  ي جميع األنوال أربع ساعات  ،تمك ال ممية
 .إيقا و

 .يضع ندا ليذه ال ممية  ي كل لنظةلممك أن يمكن لوكيل ا
 12-23المادة 

يمكن لضابط الشرطة القضائية  ي نالة ر ض الشخص الت ريف بيويتو أو  ي 
نالة ما إذا أعطق م مومات غير صنينة تت مل بيويتو أو ت ذر الت رف عمييا بوسائل 
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الجينية أو أخذ  أخرى، أن يقوم ب د إذن وكيل الممك بأخذ بصمات أصاب و أو بصماتو
 صوره بيدف التنقل من ىويتو .

تتم اءشارة إلق ذلك  ي منضر رسمي ينرره ضابط الشرطة القضائية يبين  يو 
األسباب التي تم بموجبيا مراقبة والتنقل من ىوية الشخص والشروط التي تمت  ييا ىذه 

اده إلق مركز ال ممية واءجرايات التي بوشرت من أجل التنقل من اليوية وساعة اقتي
 الشرطة و ساعة إطالل سرانو أو وض و تنت النراسة النظرية إذا اقتضق األمر ذلك. 

ما  يجب أن  تذيل ىذه البيانات إما بتوقيع الشخص الم ني باألمر أو إبصامو وا 
 باءشارة إلق ر ضو ذلك أو استنالتو مع بيان أسباب الر ض أو االستنالة.

 بمجرد االنتياي من عممية التنقل من اليوية. ينال المنضر عمق وكيل الممك 

 

 12-22المادة 
يتم إتالف المنضر داخل أجل سنة من تاريخ إنجازه إذا لم يتم تسجيل أي متاب ة 
قضائية أو لم يتم  تح بنث قضائي  ي مواجية الم ني األمر. غير أن البصمات الجينية 

ات التشري ية و اابيا و قا لممقتضيأعاله ينتإلظ  23-12المأخوذة طبقا لمقتضيات المادة 
 التنظيمية المنظمة لمبصمات الجينية.

 :11المادة 
 يكون التنقيل  ي الجنايات اختياريا.

 ال يكون التنقيل  ي الجنح إال بنص خاص.
 11المادة 

 .التم س..........................................................التيقيؽييرم      

 .ميهكؿأك  م يف .............................................. يمكف تقةيـ 

القياام  التنقيال مجيول، يت ين عمق قاضي  ي نال تقديم ممتمس بإجراي تنقيل ضد
إلااق أي شااخص ماان  بجميااع إجاارايات التنقياال اءعاادادي. غياار أنااو ال يجااوز لااو االسااتماع

 إليد  ي إظيار النقيقة إال بوصإلو شاىدا.شأنو أن ي
إذا تبين من مجريات التنقيل وجود أدلة عمق تورط أي شخص  ي الوقاائع موضاوع 

كماتيم، أو اتخااذ أي إجاراي  اي نقاو بياذه الصاإلة قبال التنقيل،  اال يمكان االساتماع إلياو 
 .ر ع الممف إلق النيابة ال امة لتقديم ممتمساتيا
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 مس النيا ة ال امة..................ممت............ييؽ لقاضد التيقيؽ تكييه.....
 (.تغيير   ةكفال اىد (

 52المادة 
يقدم شكاية  أن قابمة لمتنقيل ينية أك يناية مف تضرر أنه اةى  ش صيمكف لكؿ 

  الؼ ىم  القانكف ينص لـ ما  الم تص التيقيؽ ىاضد أماـ  مع االنتصاب طرف مدني

 .ذلؾ
وقائع القضية و  ىوية المشتكي وعنوانو تنت طائمة عدم القبول تتضمن الشكاية
إذا كان م موما وعنوانو عند االقتضاي والتكييف  المتيم وىوية الإل لوتاريخ ومكان ارتكاب 

 .المجرمة ليا القانونية النصوصو القانوني لموقائع 
 .والمستندات المدعمة لياباألدلة االقتضاي عند  الشكاية وتر ل 

الااارئيس األول لممنكماااة أو رئااايس المنكماااة كااال نساااب  لااادىياااتم وضاااع الشاااكاية 
 من بين قضاة التنقيل من يتولق مباشرة إجرايات التنقيل. ي يناختصاصو، الذي 

 51المادة 
 ينمر..............................................لتقةيـ ممتمساته.

 إصةار ممتمس ضة ش ص م يف أك ضة ش ص ميهكؿ. لمنيابة ال امةيمكف 
أو كااان القااانون يناادد   يمكػػف لمنيا ػػة ال امػػة..............مف النػػكع القا ػػؿ لمتيقيػػؽ  

   .المتيملمجريمة نإلسيا أو بالنظر لصإلة  بالنظر مسطرة خاصة لممتاب ة
 ............ ذلؾ أمرا م مال......................التيقيؽ .... دىاض ات ذإذا 

 )ال اىد  ةكف تغيير(.
 51المادة 

 اليريمة.  نكع ......................................... المةند لمطرؼ يمكف
 المةند. الطرؼ ......................................طم اتاأليكاؿ يميا مد يمكف

 الػذم أىػاـ الطػرؼ المػةند مػك كػاف إذا 95 المػاةة مػف البثالبثاة الإلقارة مقتضػيات تط ػؽ 

 ال مكمية. الةىكل
 التيقيؽ.................................. النيا ة ال امة ىم  الممؼ.ي ت ىاضد 
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 51المادة 
و قااا  ال موميااةيمكاان لقاضااي التنقياال أن يناادد لمطاارف الماادني الااذي يقاايم الاادعوى 

أعاااله، أجااال ءيااداع المبمااغ الااذي يإلتاارض أنااو ضااروري لمصاااريف  52لمقتضاايات المااادة 
 مع مراعاة اءمكانيات المالية لممشتكي.، الذي يكون شامال لمقسط الجزا ي الدعوى

يجب عمق الطرف المدني إيداع المبمغ داخل األجل المندد لو ما لم يكن منصال 
ال صرح ب دم قبول  عمق المساعدة القضائية أو يقبل قاضي التنقيل مننو أجال إضا يا، وا 

 شكايتو.
 ........................الككيؿ القضائد لممممكة.....ضة.... إذا أىيمت مذش الةىكل

  104 المادة

 برامجأو مستندات أشياي أو أو وبثائل  ىف ال يث يستكيب ما التيقيؽ أةناء ت يف إذا
 مف الةالةة الفقرة مد ىميها مييب التقية  المقتضيات المنصكص  م طيات م موماتيةأو 

 يؽ طرمه مف المنتةب القضائية الشرطة لضا ط أك كيةش التيقيؽ لقاضد   كيككف59الماةة

 .ال اريد المكضكع  المس  نمف الةكلة الةا مد أك يت مؽ لـ ماما  ييز  ى ؿ يياعم ا طالع

أو البرامج  أو الم طيات المستنداتاألشياء كالكةائؽ ك  يميا الفكر إيصاء ىم  ييب
 .ىميها األ تاـ ككضا المييكزة الم موماتية

 .المغرب  نؾ مد ىم  نقكة أك........................ الييز أيرم إذا    

 البرامج أو أو المستنداتوال  األشياي أو الوبثائل كمرز األ تاـ متن يمكف      
 يكف لـ ما ىانكنيا  استةىائهما   ة  مياميه أك مؤازرا المتهـ  يضكر إ  الم طيات الم موماتية

  .األس اب يضكرش ألم س ب مفأك ت ذر  مرار يالة مد المتهـ

 ليضكر األ ير مذا ميةى  أىالش  103 لمماةة ط قا الغير لةل الييز أيرم إذا    

 المستندات وأ األشيايالوبثائل و  سكل الييز تيت ي قد أف التيقيؽ لقاضد يمكف ال ممية  ك 

  سير ىنها الكشؼ يضر ىة كالتد اليقيقة إلظهار المفيةة الم طيات الم موماتيةأو  البرامجأو 

 .التيقيؽ
 كىت أىرب مد لهـ تسمـ أف  األمر الم نييف مف طمب ىم   ناء التيقيؽ ىاضد ينمر    

ييزما  المستمر الم طيات الم موماتية أو البرامج أو المستنداتالوبثائل أو من  مف نس ة
 .التيقيؽ متطم ات ما ذلؾ يت ارض لـ ما لألصؿ  يصاةؽ كاتب الض ط ىم  مطا قتها

  105 المادة
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 كىا م موماتيةال م طياتال أو البرامج أو مستنداتمل لموبثائل أو إمشاء أك إ الغ كؿ

 ةكف ىميها لالطالع ىانكنية صاليية له ليست ش ص لفائةة تفتيش  يتـ مف ىميها اليصكؿ

 ككؿ إليه كيهت مف أك الكةيقة ىم  المكىا أك يقكىه ذكم أك ميه المشت ه مكامقة ىم  اليصكؿ

 ىميه ي اىب  الم طيات الم موماتية أو البرامج أو ممستنداتل الوبثائل أو لهذش آ ر است ماؿ

 .ةرمـ 210111إل   50111مف  مف شهريف إل  سنتيف ك غرامة  الي س

  108 المادة

 يمنا التقاط ............................................ منها أك ييزما.
 .............................. نسخ منها أك ييزما. غير أنه يمكف لقاضد

كما يمكف لمككيؿ ال اـ لمممؾ إذا اىتضت ذلؾ ضركرة ال يث  أف يمتمس كتا ة مف 
الرئيس األكؿ لميكمة ا ستئناؼ إصةار أمر  التقاط المكالمات الهاتفية أك ا تصا ت 

أك ييزما كذلؾ إذا كانت  المنيزة  كسائؿ ا تصاؿ ىف   ة كتسييمها كأ ذ نسخ منها
أك تت مؽ  أو جريمة منظمة اليريمة مكضكع ال يث تمس  نمف الةكلة أك يريمة إرما ية

 تزييؼ أك تزكير  كأ ذ الرمائف أك  ا  تطاؼ ال صا ات اإليرامية أك  القتؿ أك التسميـ أك 
ة كالذ يرة أك  األسمي كالمؤةرات ال قمية النقكة أك سنةات القرض ال اـ أك  الم ةرات

 الغدر أو  وأاستغالل النإلوذ أو و بالرشوة أ أو بغسل األموال أك  يماية الصية كالمتفيرات
، أو بالجرائم الماسة بنظام الم الجة اآللية لمم طيات، المال ال امأو تبديد اختالس 

 .واالتجار بالبشر والجرائم ضد اءنسانية
غير أنه ييكز لمككيؿ ال اـ لمممؾ مد يالة ا ست ياؿ القصكل  صفة استةنائية أف 
ينمر كتا ة  التقاط المكالمات الهاتفية أك ا تصا ت المنيزة  كسائؿ ا تصاؿ ىف   ة 
كتسييمها كأ ذ نسخ منها كييزما مت  كانت ضركرة ال يث تقتضد الت ييؿ  كمان مف 

أو جريمة  كانت اليريمة تمس  نمف الةكلة أك يريمة إرما يةإذا انةةار كسائؿ اإلة ات  
أك  أك تت مؽ  ال صا ات اإليرامية  أك  القتؿ أك  التسميـ، تكوين عصابة إجراميةأو  منظمة

  ا  تطاؼ أك  ن ذأو  أك  األسمية كالذ يرة كالمتفيرات ال قمية تت مؽ  الم ةرات كالمؤةرات

أو تبديد اختالس الغدر أو   وأاستغالل النإلوذ أو و بالرشوة أ أو بغسل األموال الرمائف
 ، أو بالجرائم الماسة بنظام الم الجة اآللية لمم طيات، والجرائم ضد اءنسانيةالمال ال ام

  .واالتجار بالبشر
 ............الصاةر ىنه......................ييب ىم  الككيؿ ال اـ.....
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 )ال اىد  ةكف تغيير(.

 

 الباب الخامس مكرر
 والصور وتنديد المواقعالتقاط وتبثبيت وبث وتسجيل األصوات 

 336-3  المادة

إذا  أو لموكيال ال اام لممماك أو لوكيال المماك كال  يماا يخصاو، التنقيال قاضايليمكان 
ماان ىااذا  341أو التنقياال  ااي إناادى الجاارائم الااواردة  ااي المااادة  اقتضاات ضاارورة البنااث

لتندياد مواقاع  كتابي م مل بوضع الترتيبات التقنية الالزمة مقرربمقتضق  يأذنأن  القانون،
ال باارات المتإلاوه بياا مان  وباث وتساجيل تبثبياتاللتقااط و  المشتبو  ييم ورصد تنركاتيم، أو

صاور  التقااطأو  ،أو عاماة سائل نقال خاصاةو  طرف شخص أو عدة أشخاص  ي أماكن أو
 .نجزىا وأخذ نسخ منيا أو شخص أو عدة أشخاص  ي مكان خاص أو عامل

 336-2المادة 
كل ال ناصر التي أعاله  336-3الذي يتخذ طبقا لممادة يجب أن يتضمن المقرر    

 ،الشخص الذي سينمل األجيزة التقنية لاللتقاطالمنالت أو  وأ ت رف بوسائل النقل

 .التي تتم  ييا ال ممية والجريمة التي تبرر ذلك والمدة
 قابمة لمتجديد مرة واندة.أشير  ستةال يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة  

لتنإليذ المقرر المتخذ و قًا لممادة وضع الترتيبات التقنية الالزمة تخضع إجرايات   
أعاله وتتم تنت سمطة  331إلق  334 ي المواد من  لمشروط واءجرايات المبينة السابقة

 رت بيا.ومراقبة السمطة القضائية التي أم
 

 336-1المادة 

ألجل وضع الترتيبات  لموكيل ال ام لمممك أو لوكيل الممكالتنقيل أو  يمكن لقاضي 
بالدخول إلق وسيمة  اءذن أعاله، 336-3لتنإليذ المقرر المتخذ و قًا لممادة التقنية الالزمة 

ىذا القانون بدون  من 62خاص، ولو خارج الساعات المنددة  ي المادة المنل الالنقل أو 
شخص  ألماكن أو كلا منتل مالك أو نائز أو مالك أو نائز وسيمة النقل أو قعمم أو رض

 .صانب نل عمييا
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بوضع الترتيبات التقنية المشار إلييا أعاله بأماكن م دة  إذا ت مل األمر    
 يمزمو القانون بكتمان السر الميني، وجب اتخاذ جميع الست مال ميني يشغميا شخص
 .السر الميني التدابير الالزمة لضمان انترام

 336-1المادة                                           
بمكتب أو مكان م د لمسكنق بوضع الترتيبات التقنية المشار إلييا أعاله يمنع     

و موبثل أو صنإلي  أو بمقر ءندى الشركات ال اممة  ي مجال الصنا ة أطبيب  وأ منام
و أ ناالتصال السم ي البصري أو بسوائل النقل الشخصية التي يست مميا البرلمانيوأو 

 أعاله. 331تنت طائمة ال قوبات المقررة  ي المادة  و القضاة  أالمنامون 
ال تطبل مقتضيات ىذه المادة عمق الترتيبات التقنية التي ينمميا شخص إذا ولج 

 إلقرة األولق أعاله.بكيإلية شرعية إلق المنالت المذكورة  ي ال
 336-1المادة 

جرائم أخرى غير تمك عن كشف   ي ىذا البابال مميات المنددة  أسإلرتإذا     
  .ال ارضة و الاألصمية  اءجرايات شكل سببا لبطالنيال  ذلك  إن، المقرر  يالمشار إلييا 

 :  336-6المادة 
 يتم تإلريغ منتوى التسجيالت  ي منضر  يضم لوبثائل القضية.

يتم إتالف التسجيالت غير الجادة التي ليس ليا ارتباط بالوقائع التي يتم البنث  ي 
 نيا.أش

 336-1المادة 
بانتياي المدة بقوة القانون ينتيي مإل ول التدابير المقررة بمقتضق ىذا الباب 

 أو بأمر من السمطة القضائية التي أمرت بوض يا.  ،المقررة ليا
إلق إزالة الترتيبات التقنية التي سبل وض يا و ل الرامية  تتم ال مميات    

 .وض يا ات المطبقة عنديالمقتض
 
 

 336-1المادة 
أعاله كل شخص شارك  ي وضع  12-36المادة ي اقب بال قوبات المقررة  ي 

قام بالكشف عن وجودىا أو و الترتيبات التقنية أو عمم بوض يا بسبب مينتو أو وظيإلتو، 
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إ سادىا أو إزالتيا أو أمر بذلك أو سيمو خال ًا لألنكام المنصوص عمييا قام بت طيميا أو 
  ي ىذا الباب.

 336-5المادة 
 336-3يتم إتالف التسجيالت و الصور و الم طيات المنتإلظ بيا بموجب المادة 

بأمر من وكيل الممك أو الوكيل ال ام أو قاضي التنقيل كل  يما يخصو، عند  انتياي أجل 
تقادم الدعوى ال مومية أو صدور نكم نائز لقوة الشيي المقضي بو، و ينرر منضر 

 بال ممية ير ع إلق الجية المصدرة لألمر.
 336-34المادة 

 331 قوبات المقررة  ي المادة دون اءخالل بالمقتضيات الجنائية األشد، ي اقب بال
خال ا  336-3من ىذا القانون، كل من قام بوضع الترتيبات التقنية الواردة  ي المادة 

 لممقتضيات المشار إلييا  ي المواد السابقة.
 331المادة: 

 يكيه ىاضد التيقيؽ ........ نس ة مف ا ستةىاء.
القضائييف أك  رسالة مضمكنة أك  المإلوضينيمكف استةىاء الشهكة أيضا  كاسطة 

  كما يمكنهـ اليضكر  ميض بأية وسيمة اتصال تترك أبثرا كتابيا الطريقة اإلةارية  أك 
 إراةتهـ.

 321المادة 
 ................الصيغة التالية:....................يؤةم كؿ شامة...........      

 ...................إ   اليؽ"............"أىسـ ..............................

 .......................... ةكف يميف....تسما شهاةة القاصريف................
، لمتأكااد ممااا ىااو القانونيااة بصااإلتو تمااك دون أداي اليمااينالضاانية  يساامع لتصاارينات

 م روض عمق قاضي التنقيل من وقائع.
 ....................................................مف أةاء اليميف.ف  أصكؿ . ي 

 .) ةكف تغييرال اىد (
 311المادة 
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ميما يت مؽ  شهاةة  237ك  236تط ؽ أةناء التيقيؽ اإلىةاةم مقتضيات الماةتيف  
المت مقة  111-3. وأنكام المادة ك ممةمد الةكؿ األين ية ك  اىد أىضائها رئيس النكومة

 باالستماع إلق الشيود عن طريل وسائل االتصال عن ب د.
قسم البثاني مكرر من الكتاب تطبل أيضا أبثناي التنقيل اءعدادي مقتضيات ال

 ، الخاص بنماية الضنايا والشيود و المبمغين.األول
 311المادة 

 لتصريياته. يمكف...................................................استماع
 مع لتصرينات المطالب بالنل المدني دون أداي اليمين القانونية.تيس

 312المادة 
يمكف لقاضد التيقيؽ مد القضايا الينائية أك الينيية أف يصةر يسب األيكاؿ أمران 

طبقا  اليضكر أك أمران  اإليضار أك أمران  اإليةاع مد السيف أك أمرا  إلقاء الق ض 
 .ب ده 311إلق  311المقررة  ي المواد من  لممقتضيات 

 تتـ مذش ال مميات تيت إشرامه كمراى ته.
بوضع المتيم تنت المراقبة القضائية أو االعتقال  األمر التنقيليمكنه لضركرة 

 الباب التاسع من ىذا القسم. تياطي طبقا لممقتضيات المقررة  ياالن
 كله مت  ىامت ة ئؿ....................إرياع اليالة إل  ما كانت ىميه.

 )ال اىد  ةكف تغيير(.
 364المادة 

العتقال االنتياطي، ال يمكن المراقبة القضائية بديال عن اي تبر الوضع تنت 
لموضع تنت المراقبة القضائية بقوة القانون  ي  اتخاذىما م ا  ي آن واند. ويتم وضع ند

 نالة تنإليذ األمر باالعتقال االنتياطي.
 لمةة مريمة مف مرايؿ التيقيؽ أيالقضائية مد  المراى ة تيت المتهـ يكضا أف يمكف

إذا ت مل األمر بجناية، ولمدة شير قابل   لنإلس المدة مرات  مس لمتيةية ىا مة شهريف
 تكف لـ ما يضكرش  ضماف أليؿ    اصةإذا ت مل األمر بجننة لنإلس المدة  لمتجديد مرتين

 ايتياطيان. اىتقاله تتطمب ال اـ النظاـ ىم  أك األش اص أمف ىم  اليفاظ أك التيقيؽ ضركرة
 .................مف تاريخ اإليالة......ىاضد التيقيؽ............ يصةر

 التيقيؽ.......................................تقةمت  الطمب.يمكف لقاضد 
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 يمكف لقاضد التيقيؽ.......................................أك مياميه.
و  ي ال امة   ................  ة أ ذ رأم النيا ةيمكف إلغاء الكضا تيت المراى ة 

نيث تكون مدة االعتقال االنتياطي  ىذه النالة ال تطبل مقتضيات الإلقرة البثالبثة أعاله ،
 ب ده. 311و  316مساوية لممدد المنصوص عمييا  ي المادتين 

 .........تيت المراى ة القضائية......................ييؽ لممتهـ.............
 363المادة 

يتضمف األمر  كضا المتهـ تيت المراى ة القضائية  ال ضكع ت  ان لقرار ىاضد 
 اية أك أكةر مف التةا ير أك ا لتزامات التالية:التيقيؽ لك 
1...................... ) 
الميةة مف طرؼ ىاضد منل اءقامة ( ىةـ التغيب ىف المنزؿ أك 3

 التيقيؽ...المذككر؛
 ىةـ الترةة ىم    ض األمكنة التد ييةةما ىاضد التيقيؽ؛ التردد أو( 2
4...................... ) 
5 )...................... 
6...................... ) 
7...................... ) 
8...................... ) 
9...................... ) 

11...................... ) 
11...................... ) 
13...................... ) 
12...................... ) 
14 )...................... 
15...................... ) 
16...................... ) 
17...................... ) 
18...................... ) 
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 ( الوضع تنت المراقبة االلكترونية.35
 311-3 المادة

سااقو تتم المراقبة االلكترونية بواسطة قيد الكتروني يوضع بم صم الم ني باألمر أو 
أو عمااق جاازي آخاار ماان جساامو بشااكل يساامح برصااد تنركاتااو داخاال الناادود الترابيااة التااي 

 .ينددىا لو قاضي التنقيل
 سنة. 31كان سنو يقل عن  اال يمكن وضع الشخص تنت ىذا التدبير إذ
 311-2المادة 

 ي يد لضباط الشرطة القضائية بوضع القيد اءلكتروني عمق جسم المتيم وتتب و.
 يمكن لضباط الشرطة القضائية االست انة  ي ىذه ال ممية بذوي االختصاص.  

ينجز منضر بيذه ال ممية يوجو إلق قاضي التنقيل الذي يضمو إلق ممف الم ني 
 باألمر.

يناارر ضااابط الشاارطة القضااائية المكمااف بوضااع وتتبااع عمميااة المراقبااة اءلكترونيااة 
 .ت الضرورة إلق ذلك أو إذا طمبيا القاضيتقارير ير  يا إلق قاضي التنقيل كمما دع

 311-1المادة 
يمكاان لقاضااي التنقياال، بناااي عمااق طمااب الم نااي باااألمر أن يخضااع ىااذا األخياار  

 .طبي لمتنقل من تأبثير القيد االلكتروني عمق صنتو صلإلن
 311المادة 

االعتقااال االنتياااطي تاادبير اسااتبثنائي ال يمجااأ إليااو  ااي الجنايااات أو الجاانح الم اقااب 
عمييا ب قوبة سالبة لمنرية إال إذا ت ذر تطبيل تدبير آخر بديل عنو، و اي جمياع األناوال، 
 إن االعتقاال االنتيااطي ينبغاي أن يكاون م ماال بمقتضاق قارار يباين  ياو القاضاي األساباب 

 دواعي ت ذر تطبيل بدائل االعتقال االنتياطي. المبررة لالعتقال و 
 311-3المادة 

ألنااد األسااباب  إال إذا ظياار أن ىااذا التاادبير ضااروري يمكاان األماار باالعتقااال االنتياااطيال  
 :التالية
 الخشية من عرقمة سير إجرايات التنقيل ؛ -       
 وضع ند لمجريمة أو منع تكرارىا؛ -      

 النإلاظ عمق األدلة والنيمولة دون تغيير م الم الجريمة؛  -
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 القيام باألبناث والتنريات التي تستمزم نضور أو مشاركة المشتبو  يو؛ -

 وضع المشتبو  يو رىن إشارة ال دالة والنيمولة دون  راره؛  -

النيمولة دون ممارسة أي ضغط عمق الشيود أو الضنايا أو أسرىم أو  -
 أقاربيم؛

و  يو من التواطؤ مع األشخاص المساىمين أو المشاركين  ي منع المشتب -
 الجريمة؛

 نماية المشتبو  يو؛ -

لإل ل بسبب خطورتو أو ظروف ارتكابو أو ا الذي أندبثو وضع ند لالضطراب -
، أو أىمية الضرر الناتج عنو، أو بالنظر الوسيمة التي است ممت  ي ارتكابو

 لخطورة المشتبو  يو.

 311-2المادة 
مػتهـ  ضػة كلػك التيقيػؽ  مرايػؿ مػف مريمػة أم مػد ا يتيػاطد  ا ىتقاؿ أمر إصةار يمكف
المشاار إليياا  اي الماادة  األسابابإذا تاو رت اناد ، القضػائية المراى ػة تيػت لمكضػا  اضػا
 السابقة
 .161 الماةة  مف الةانية الفقرة مد ............................ىميه األمر ذاھ ي مغ

 تغيير(.)ال اىد  ةكف  
 :316المادة 

 ......شهرا كايةا...............................................  ييكز ......
  يػػػاز ىنػػػة انصػػػراـ مػػػذا األيػػػؿ ضػػػركرة اسػػػتمرار ا ىتقػػػاؿ ا يتيػػػاطد إذا ظهػػػرت 

، يبااين  يااو األسااباب لقاضػػد التيقيػػؽ تمةيػػة مترتػػه  مقتضػػ  أمػػر ىضػػائد م مػػال ت مػػيال  اصػػا
   يصةرش  ناء ىم  طم ات النيا ة ال امة المةىمة أيضا  نس اب. لمتمديدالمبررة 

ال يمكن تمديد  ترة االعتقال االنتياطي إال إذا كانت ضرورة التنقيل تساتدعي ذلاك 
المشااار إلييااا  ااي  االعتقااال االنتياااطي أساابابكاناات  وبااالنظر ل اادم اسااتكمال اءجاارايات 

 ما زالت قائمة. 3-311المادة 
 .................. ك يستمر التيقيؽ......... الؿ..... يت ذ ىاضد التيقيؽإذا لـ 
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 311المادة 
 ........مد الينايات...........................................  يمكف  ....
يػػػاز  ىنػػػة انصػػػراـ مػػػذا األيػػػؿ ضػػػركرة اسػػػتمرار ا ىتقػػػاؿ ا يتيػػػاطد  إذا ظهػػػرت 

، يبااين  يااو األسااباب  مقتضػػ  أمػػر ىضػػائد م مػػؿ ت مػػيال  اصػػالقاضػػد التيقيػػؽ تمةيػػة مترتػػه 
 ىم  طم ات النيا ة ال امة المةىمة أيضا  نس اب. المبررة لمتمديد، يصدره بناي

ال يمكن تمديد  ترة االعتقال االنتياطي إال إذا كانت ضرورة التنقيل تساتدعي ذلاك 
االعتقاال االنتيااطي  المشاار إليياا  اي  أسابابإذا كانت  اءجرايات واستكمال  بالنظر ل دم

 ما زالت قائمة. 311-3المادة 
غياار أنااو ال يمكاان أن تكااون التمدياادات إال  ااي ناادود بثااالث ماارات و لاانإلس الماادة، 

المشاار بالنسابة لمجناياات  يمكن تمديد مدة االعتقال االنتياطي لخمس مرات ولانإلس المادة
 من ىذا القانون. 341 ي المادة إلييا 

 

 .................. ك يستمر التيقيؽ.............لـ يت ذ ىاضد التيقيؽ.....إذا 
 314المادة 

 ال امة. النيا ة ممةؿ .....................................يمكف مد كؿ كىت.......
 مإذا إليها  القضية إيالة ىنة اإلمراج المؤىت طمب مد اليكـ  ال ت ميئة ت تص 

القرار  مإف  أك غرمة الينن ا ستئنامية غر ة الجنايات االستئنا ية ىي الهيئة مذش كانت
 ط ف. ألم ىا ؿ غير يككف الغرمتيف إيةل ىف الصاةر

طمب اء راج المؤقت أو  مد نقض لـ يقا ال ت ميه   ة ت ت طمب تقةيـ يالة مد
آ ر ميكمة نظرت مد مكضكع القضية  وضع ند لممراقبة القضائية أو تغيير تدابيرىا

 ط ف. ألم ىا ؿ كيككف ىرارما غير
 تط ؽ نفس اإليراءات ................................... القضية ىميها.

  تقةيـ الطمب. مف ت ت الهيئات ............................................
بواسطة إندى الوسائل  يستةى  األطراؼ أك ميامكمـ....... ميئة ىم  ت يف إذا

كيصةر المقرر   ة ا ستماع إل  النيا ة ال امة من ىذا القانون،  331الواردة  ي المادة 
 إذا يضركا. مياميهـ أك كاألطراؼ

المؤىت مقا ؿ كاية أك أكةر مف  اء راجكىالكة ىم  ذلؾ  يمكف لمميكمة أف تمنن 
 .161التةا ير المنصكص ىميها مد الماةة 
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 313-3 المادة

الصادرة  أو تغيير تدابيرىاتقبل مقررات اء راج المؤقت أو ر ع المراقبة القضائية     
عن غر ة الجنايات االبتدائية الط ن باالستئناف لغاية نياية اليوم الموالي لصدورىا، وتبت 

  ي االستئناف غر ة الجنايات االستئنا ية.
 االستئناف المخول لمنيابة ال امة يستمر اعتقال المتيم انتياطيًا خالل أجل 

إذا قدمت النيابة ال امة استئنا يا، يبقق المتيم  ي نالة االعتقال االنتياطي إلق 
 أن يبت  ي ىذا االستئناف.

تطبل أنكام الإلقرتين السابقتين بالنسبة الستئناف القرارات المت مقة بالمراقبة 
 القضائية.

لمممك ت ين تيييئ ممف القضية وتوجييو إلق إذا استأنف المتيم أو الوكيل ال ام 
 غر ة الجنايات االستئنا ية داخل أجل بثمان وأرب ين ساعة.

يت ين عمق غر ة الجنايات االستئنا ية أن تبت خالل عشرة أيام من يوم طمب 
 االستئناف.

تبت غر ة الجنايات االستئنا ية دون ناجة لنضور المتيم  ي الناالت المشار 
 إلييا أعاله.

ال يكون لالستئناف وال لممسطرة الموالية لو أبثر موقف عمق سير الدعوى، وتتابع 
 غر ة الجنايات االبتدائية مناقشتيا  ي الجوىر.

 312المادة 
 إذا ظؿ المتهـ مد يالة سراح .................ىكة الشدء المقضد  ه.

كانت ىيئة التنقيل ىي التي اتخذت القرار  إنو يت ين عمييا وضع ند لمإل ول  إذا
 قرارىا  ي كل األنوال داخل أجل سنة من اتخاذه. 

 يقرر لزكمان ييز يكاز السفر ....................... إذا ت مؽ األمر  نين د.
 )ال اىد  ةكف تغيير(. 

 351-3المادة 
الضنية أو الشاىد أو الخبير أو دون نضور إذا كانت ىناك أسباب جدية تنول 

قاضي التنقيل ل ، أمكن لب ده عن المكان الذي يجري  يو التنقيلالمطالب بالنل المدني 
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أن يقرر تمقائيا أو بناي عمق ممتمس النيابة ال امة أو أند األطراف  أو من ينوب عنيم 
 مع الغير عبر تقنية االتصال عن ب د. تمقي  تصريناتو أو االستماع إليو أو مواجيتو

 351-2المادة 
يوجو قاضي التنقيل انتدابًا قضائيًا لقاضي التنقيل بالمنكمة التي يوجد بدائرتيا 

يبين  يو األسباب التي تبرر المجوي لتقنية االتصال عن ب د  ،الشخص الم ني باألمر
ة المطموبة وتاريخ وساعة ويندد الميم ،وىوية الشخص أو األشخاص موضوع ىذا اءجراي

 إنجازىا.
الشخص أو األشخاص بالتاريخ  ،االنتداب الموجو إليو يستدعي قاضي التنقيل

ويش ر  التأكد من ىويتيم، ب د المندد لمكتب أو قاعة مجيزة بتقنية االتصال عن ب د
 النيابة ال امة لدى منكمتو.

أو استنطاقيم أو مواجيتيم بالغير من  يتم االستماع إلق الشخص أو األشخاص
 طرف قاضي التنقيل مصدر االنتداب.

جيتيم عمق نإلس النقول التي يتو ر األشخاص المستمع إلييم أو الذين تتم موا
 مركزىم  ي الدعوى  ي األنوال التي ينجز  ييا اءجراي بالطريقة ال ادية.خوليا ليم ي

، إال لضبط النظام، وعند االقتضاي تدابال يتدخل قاضي التنقيل الموجو إليو االن
 لتنإليذ القرارات الصادرة عن قاضي التنقيل الذي يجري االستماع أو المواجية.

يبين  يو اءجراي المطموب  ينرر قاضي التنقيل الموجو إليو االنتداب منضراً 
وتاريخ وساعة بدايتو ونيايتو والمكان الذي أنجز  يو والتقنية المست ممة  يو واألنداث 
التي قد تقع  ي مكان االستماع دون أن يضمن  يو منتوى االستماع أو المواجية أو 

 االستنطال الذي يتولق تضمينو قاضي التنقيل الذي أصدر االنتداب.
 كاتب لمضبط. يساعد القاضي

يشار إلق توقيع الشخص الذي تم االستماع إليو أو  ي نالة ر ضو إلق جانب 
 التنقيل الموجو إليو االنتداب و كاتب الضبط. قاضي

 ورًا نسخة من المنضر عمق النيابة  الموجو إليو االنتدابينيل قاضي التنقيل 
 ال امة بمنكمتو ونسخة أخرى عمق القاضي مصدر االنتداب ءضا تيا لمممف.

  231-3المادة 



 

41 

 

يقوم قاضي التنقيل عند وقوع الصمح أبثناي سريان التنقيل اءعدادي  ي جريمة 
النيابة  من ىذا القانون، بإنالة الممف إلق 13من الجرائم المنصوص عمييا  ي المادة 

 ال امة لتقديم ممتمسيا  ي الموضوع.
النيابة ال امة، األمر يمكن لقاضي التنقيل ب د تنققو من إجراي الصمح و موا قة 

بإيقاف سير إجرايات التنقيل ، مقابل أداي الم ني باألمر غرامة صمنية ال تتجاوز قيمتيا 
 .التنقيل وعنصف الند األقصق لمغرامة المقررة لمجريمة موض
  216 المادة

 ميهك ن  ظؿ ..........................أمرا   ةـ المتا  ة يصةر ىاضد التيقيؽ    
 .مادة الراب ة من ىذا القانون طبقا لم سقوط الدعوى ال مومية ي نالة أو 

  .األشياء المييكزة .......................................ي ت مد نفس    

 .الةىكل ال مكمية ...............................يصفد صكائر الةىكل   

 .النيا ة ال امة ...............................................يفرج يا ن    

 .المراى ة القضائية ...............................................ينتهد    

 ة كميان أك يزئيان  ناء ىم  ينمر  نشر القرار   ةـ المتا  يمكف لقاضد التيقيؽ أف   
أو عبر وسائل  صيؼ مف النيا ة ال امة  صييفة أك ىةة طمب الش ص الم ند أك  طمب

 .اءلكترونيةالسم ية البصرية أو  اءعالم أو وسائل النشر
 اآلتية   ةش. 332ك 333كييةة القاضد .......................الماةتيف 

 221المادة 
ييػػػػػػؽ لممػػػػػػتهـ أف يسػػػػػػتننؼ لػػػػػػةل الغرمػػػػػػة الينييػػػػػػة  ميكمػػػػػػة ا سػػػػػػتئناؼ األكامػػػػػػر 

)الإلقااااارة  351و 315و 311و 316و 311ك  153ك  94المنصػػػػػكص ىميهػػػػػا مػػػػػد المػػػػػكاة  
 (.1و 6و 1و 2)الإلقرات  236و 241األخيرة( و
 ييؽ له كذلؾ استئناؼ..................................  ةـ ا  تصاص. 

 تغيير(.)ال اىد  ةكف 
 

 213المادة 
 تنظر الغرمة الينيية .................................... ككاتب الض ط:

 ؛161لمماةة  .................................................... أك : مد
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 ؛312 ............................................... إل  طم ات ةانيا: مد
 يميها؛ ........................................... كما ا ستئنامات ةالةان: مد

 ؛را  ان: مد كؿ إ الؿ ..................................... مف مذا القانكف
:  ي كل نزاع يت مل بتطبيل أنكام رد االعتبار بنكم القانون المنصوص  خامساً 

 ؛ب ده 615و 611عميو  ي المادتين 
 ؛من ىذا القانون 32-115: تغيير ال قوبة و قًا ألنكام المادة  سادسا
 ؛ :  ي إدماج ال قوبةساب اً 
  ي كل مادة يسند إلييا القانون صرانة النظر  ييا. :بثامنا

 211المادة 
 يتكل  الككيؿ ال اـ لمممؾ ................................. تكصمه  الممؼ.

 المراى ة تيت كالكضا ا يتياطد ا ىتقاؿ ىضايا مد األ يرة مذش ت ت أف ييب

 أىالش. 971ك 061المادتين  مد ىميها المنصكص اآلياؿ  الؿ القضائية
 

 211المادة 

 ىف المياكـ ا  تةائية......................ت تص غرمة الينن ا ستئنامية 

 مف مذا القانكف. 347 ............................ت تص الغرمة الينيية 
 ( ، إلغاي غر ة االستئنا ات بالمنكمة االبتدائيةألخيرةاقرة إلنذف ال)

 

  215 المادة

مقتضيات القسميف األكؿ كالةاند مف الكتاب السا ا  ما مراىاة  يريا ا  تصاص
ما ميؿ  مف مذا القانكف إل  الميكمة التد يقا مد ةائرة نفكذما إما ميؿ ارتكاب اليريمة كا 

ما ميؿ إلقاء  إىامة المتهـ أك ميؿ إىامة المسامميف أك المشاركيف م ه مد اليريمة  كا 
ما منل كلك كاف الق ض مترت ا ىف س ب آ ر الق ض ىميهـ أك ىم  أيةمـ المؤسسة  وا 

 .عقوبتو المتيم ايقضي بي السجنية التي
 

 261-3المادة 
 نسب إذا ،المواد ب دهالمشار إلييم  ي  األشخاص نل  ي مسطرة البنث، تجري

جننة،  جناية أو بوصإلو عميو م اقب   ل خارجيا ارتكاب أو مياميم مزاولة أبثناي إلييم
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المنصوص عمييا  ي القسم البثاني من الكتاب األول الخاص بإجرايات  و قًا لممقتضيات
 . البنث

أو  562 ي المادة  غير أنو ال يمكن إلقاي القبض عمق األشخاص المذكورين
إخضاعيم ألند تدابير المراقبة القضائية او اتخاذ أي وض يم تنت النراسة النظرية أو 

إال بناي عمق موا قة من الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة  إجراي آخر يقيد من نريتيم
 النقض.

يمنح الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض الموا قة المشار إلييا  ي الإلقرة البثانية 
ي عمق طمب ير  و إليو الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة االستئناف الذي يجري أعاله بنا

 البنث بدائرة اختصاصو، إذا تبين لو أن اءجراي المطموب ضروري لنسن سير البنث.
إذا تطمب البنث االستماع إلق شخص من األشخاص المشار إلييم  ي ىذا الإلرع 

دى منكمة االستئناف المشرف عمق البنث أو تإلتيش مساكنيم،  إن الوكيل ال ام لمممك ل
أو الذي يجري البنث  ي دائرة اختصاصو المكاني ىو الذي يقوم بو شخصيًا أو بواسطة 

 أند قضاة النيابة ال امة يكمإلو بيذه الميمة.
 261المادة 

 : ولأخيار 

إلق أند  أول  مستشار لياللة الممؾ أك إإلق رئيس النكومة إذا كاف الف ؿ منسك ان 
المجمس األعمق  عضو  ي أو ي النكومةعضو من أعضا أو رئيسي مجمس البرلمان

أك رئيس أكؿ لميكمة استئناؼ ىاةية   المنكمة الدستورية عضو  يأك  لمسمطة القضائية
أو بالمجمس األعمق  بمنكمة النقضقاض  أو أك مت صصة أك ككيؿ ىاـ لمممؾ لةيها 

أك إل  كالد أك ىامؿ   إدارة قضائية ذات اختصاص وطني، أو قاض مسؤول  ي لمنسابات
الذي باشر البنث التمييدي أو أشرف عميو  لدى منكمة االستئناف الوكيل ال ام لمممكمإف 
ت يين  منكمة النقض الوكيل ال ام لمممك لدىيطمب من  أن -إذا ما قرر إجراي متاب ة-

  .و بدائرتيامنكمة استئناف غير التي يزاول الم ني باألمر ميام
بناي عمق  لمإلقرة السابقةيقوم الرئيس األول لدى منكمة االستئناف الم ينة و قًا 

ءجراي  واند أو بثالبثة مستشارين عمق األكبثرممتمس النيابة ال امة لدييا بت يين مستشار 
 تنقيل  ي القضية.

  اإلىةاةم.  التيقيؽ ……………………………… التيقيؽ ييرم
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  يسب المستشار أو المستشارون المكمإلون بالتنقيلانتهاء التيقيؽ يصةر    ة
 .الجية القضائية المختصة نوعياً األيكاؿ  أمران ىضائيان   ةـ المتا  ة أك  اإليالة ىم  

تنال القضية عمق غر ة الجنايات بمنكمة االستئناف إذا ت مل األمر بجناية، وتنال 
،  د بدائرتيا مقر منكمة االستئناف إذا ت مل األمر بجننةعمق المنكمة االبتدائية الموجو 

 .لتجري المناكمة و قا لمقواعد ال ادية
بالتنقيل قابمة لمط ن طبل الشروط المنصوص  تكون أوامر المستشار المكمف

 من ىذا القانون المت مل بالتنقيل اءعدادي. األولعمييا  ي القسم البثالث من الكتاب 
أن يتدخل أمام ىيئة التنقيل أو النكم إذا أنيمت عمييا يمكن لمطرف المدني 

 020و 021و  25القضية طبقًا ليذه المادة نسب الشروط المنصوص عمييا  ي المواد
  ب ده.

 خيار بثان :
إلق أند  أول  مستشار لياللة الممؾ أك إإلق رئيس النكومة إذا كاف الف ؿ منسك ان 

المجمس األعمق  عضو  ي أو النكومةي عضو من أعضا أو رئيسي مجمس البرلمان
أك رئيس أكؿ لميكمة استئناؼ ىاةية   المنكمة الدستورية عضو  يأك  لمسمطة القضائية

أو بالمجمس األعمق  بمنكمة النقضقاض  أو أك مت صصة أك ككيؿ ىاـ لمممؾ لةيها 
أك إل  كالد أك ىامؿ   ، أو قاض مسؤول  ي إدارة قضائية ذات اختصاص وطنيلمنسابات

الذي باشر البنث التمييدي أو أشرف عميو  لدى منكمة االستئناف الوكيل ال ام لمممكمإف 
ت يين  منكمة النقض الوكيل ال ام لمممك لدىيطمب من  أن  -إذا ما قرر إجراي متاب ة-

  .منكمة استئناف غير التي يزاول الم ني باألمر ميامو بدائرتيا
 

بناي عمق  لمإلقرة السابقةالرئيس األول لدى منكمة االستئناف الم ينة و قًا  يقوم
ءجراي  واند أو بثالبثة مستشارين عمق األكبثرممتمس النيابة ال امة لدييا بت يين مستشار 

 تنقيل  ي القضية.
  اإلىةاةم.  التيقيؽ ……………………………… التيقيؽ ييرم

  يسب المستشارون المكمإلون بالتنقيلالمستشار أو   ة انتهاء التيقيؽ يصةر 
 .الجية القضائية المختصةاأليكاؿ  أمران ىضائيان   ةـ المتا  ة أك  اإليالة ىم  
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، و  تنال القضية عمق غر ة الجنايات بمنكمة االستئناف إذا ت مل األمر بجناية
 .تجري المناكمة و قا لمقواعد ال ادية

ف إذا ت مل األمر بجننة و تبت  ييا تنال القضية كذلك عمق منكمة االستئنا 
نينئذ ىيئة تتألف من بثالبثة مستشارين، و تستأنف أنكاميا لدى الغر ة الجننية التي 

 .تقبل بدورىا قراراتيا الط ن بالنقض
بالتنقيل قابمة لمط ن طبل الشروط المنصوص  تكون أوامر المستشار المكمف

 من ىذا القانون المت مل بالتنقيل اءعدادي. االولعمييا  ي القسم البثالث من الكتاب 
يمكن لمطرف المدني أن يتدخل أمام ىيئة التنقيل أو النكم إذا أنيمت عمييا 

 020و 021و  25القضية طبقًا ليذه المادة نسب الشروط المنصوص عمييا  ي المواد
  ب ده.

 خيار بثالث 
 كما ىي. 562االبقاي عمق الصياغة النالية لممادة 

  566ة الماد
إذا كاف الف ؿ منسك ان إل  ىاض  ميكمة استئناؼ أك رئيس ميكمة ا تةائية ىاةية أك 

تجري المسطرة و قا مت صصة أك ككيؿ الممؾ  ها أك ىاض  ميمس يهكم لميسا ات  
 أعاله. 562لمقتضيات المادة 

 126المادة 
تطباااال كػػػػاف الف ػػػػؿ منسػػػػك ان إلػػػػ  ىاضػػػػد  ميكمػػػػة ا تةائيػػػػة ىاةيػػػػة أك مت صصػػػػة   إذا

 أعاله. 562المسطرة المنصوص عمييا  ي المادة 
 261المادة 

 ىضائية شرطة أك لضا ط أكؿ ل امؿ أك رئيس ةائرة أك ىائة  ميفة أك  اشال نسبإذا 

  ارتكا ه ليناية أك ينية أةناء مزاكلة مهامه السا قة المكاة مد إليهـ المشار غير القضاة مف
 أعاله. 562تطبل المقتضيات المنصوص عمييا  ي المادة 

 
 213المادة 

 اكتشفت   ة ذلؾ. ...........................ييب أف تقةـ طم ات اإليالة 
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   أك الطرؼ المةند. .............................يكةع الطمب  كتا ة الض ط 

  الؼ ذلؾ. النقض ..............................  يترتب ىف إيةاع الطمب 

 . ميكمة النقض .........................................ي مغ الطمب مكرا 

 الصاةر ىنها. ................................ ميكمة ت ت الغرمة الينائية 
 ط ن. أيل القرار الصادر باءنالة بال يق

 212المادة 

 أيؿ األمف ال مكمد. ..............................يمكف لمغرمة الينائية 

 ىميها مد الماةة السا قة........... ................كيمكف أيضان لنفس الغرمة
 ط ن. أيالقرار الصادر باءنالة  ال يقبل

 216المادة 
 265مػػف المػػاةة  8ي ػػرر اىتنػػاع القاضػػد كمقػػا لم نػػة  يمكػف إة ػػات اليػػرائـ  نيػػة .............مػػا

 اآلتية   ةش. 
كانات  إال إذاعماق تصارينات ماتيم عماق آخار  باالداناة تبناي قناعتياا أنيجوز لممنكمة  ال

 م ززة بقرائن قوية ومتماسكة.
 تتمقق المنكمة ىذه التصرينات دون أداي اليمين القانونية.

 .  راءته كيكمت ................................................ ارتنت إذا

 296المادة 
كما يميها إل  غاية الماةة  523تقاـ اليية  شهاةة الشهكة كمقان لمقتضيات الماةة 

 مف مذا القانكف.  543-5
و قًا لمقتضيات الباب البثالث من القسم البثاني  إذا ت مل األمر ب ممية اخترال أنجزت

من الكتاب األول من ىذا القانون،  إنو ال يمكن إدانة أي شخص استنادًا إلق مجرد 
التصرينات الصادرة عن الضابط أو ال ون منإلذ عممية االخترال المدونة بالمنضر أو 

 ،نسيل عممية االخترالالتقرير الم د من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي ي يد إليو بت
 ال ممية بناي عمق ىويتو النقيقية. إال إذا تصرف منإلذ

 

 304المادة 
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يتيقؽ الرئيس مد كؿ ىضية مف مكية المتهـ  ك يناةم ىم  الشهكة كيتنكة مف 
 الطرؼ المةند ك المسؤكؿ ىف اليقكؽ المةنية   كال  راء  كالتريماف. كأالضنية يضكر 

 ينمر  انسياب....................................................ك ال  راء.
 ) ال اىد  ةكف تغيير(

 305المادة 

 الضنيااة إل  يشمؿ  يث القضية استنطاؽ المتهـ إف كاف ياضرا  كا ستماع
 الشهكة كال  راء كتقةيـ أةكات ا ىتناع ىنة ا ىتضاء.ك 

 الض ط...............................كؿ مف الرئيس  ككاتب الض ط.ييرر كاتب 
 .)ال اىد  ةكف تغيير(

 :141المادة 
 تيػةةش م ػيف تػاريخ مػد............................................ إنهػاء ت ػذر إذا

 .مكرا

 مػف لميضػكر................................................. الضػركرة ةىػت إذا

 .يةية
 م قول.  أجلتنرص المنكمة  ي كا ة األنوال عمق أن تتم مناكمة األشخاص  ي 

 308المادة 

ط قا  كلممسؤكؿ المةند كالطرؼ المةند  والضنية يسمـ ا ستةىاء  اليضكر لممتهـ
 كتابيا. اأو بأي وسيمة اتصال تترك أبثر مف ىانكف المسطرة المةنية  53ك 53ك 53لمفصكؿ 

 ا ستةىاء................................................المط قة  شننها.يتضمف 
 317-1المادة 

متق كان  الذي يرغب  ي تقديم مطالبو المدنية لمضنيةت ين  أن ممنكمةليمكف  
مناميا ينوب قبمو أو ندبثا ،  316مصابا ب اىة من ال اىات المشار إلييا  ي المادة  

  .مد اع عن مصالنولعنو 
 

 318المادة 
 ينمر الرئيس  إيضار المتهـ.

 .021مقتضيات الماةة  ................................إذا كاف مذا األ ير 
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 ىا ؿ ألم ط ف. ..............................يمكف لممتهـ أك لمنيا ة ال امة 
 .أىالش 020الماةة  ................................إذا كاف المتهـ أصما 

يمكن لممنكمة أن ت ين ترجمانا لمضنية أو المطالب بالنل المدني إذا كان يتكمم  
 لغة أو ليجة يص ب  يميا.

 121المادة 

 يت يف ىم  كؿ ش ص ..................................يؤةم شهاةته. 
يستةى  الشامة تمقائيا مف طرؼ الميكمة أك  ناء ىم  طمب النيا ة ال امة أك 
الطرؼ المةند أك المتهـ أك المسؤكؿ ىف اليقكؽ المةنية  إما  رسالة مضمكنة ما إش ار 

ما  استةىاء ي مغه  ما  الطريقة مإلوض  الت ميغ أك  موظف مكمف ا ستالـ  كا  ىضائد كا 
 تترك أبثرا كتابيا. وسيمة اتصال بأياإلةارية أك 

 اإلةارية. الطريقة يستةى  الشامة..............................................
 )ال اىد  ةكف تغيير(.

 326المادة 
ىمػػ   ميمػػس اليككمػػة  يمكػػف اسػػتةىاء أىضػػاء اليككمػػة  صػػفة شػػهكة إ   ػػإذف مػػف 

الوكياال  ير  ااو إليااوسااتنادا إلااق تقرياار الساامطة النكوميااة المكمإلااة بال اادل ا قدمااوتإةػػر تقريػػر 
 . ي الموضوع ال ام لمممك لدى منكمة النقض

 إذا منن.........................................................لريراءات ال اةية.
 )ال اىد  ةكف تغيير(.

 125-3المادة 
باالنتقاال إلاق م مال،  مقارريمكن لممنكمة  ي إطار نماية الشيود أن تأمر بمقتضق 

 المكان الذي يتواجد  يو الشاىد واالستماع إليو.
 من ىذا القانون. 132المادة  من 1و 6و 1و 1الإلقرات  وتطبل نينئذ مقتضيات

 
 111المادة 

  ط قت مد شننه مقتضيات الماةة يص ب  يمياإذا كاف الشامة يتكمـ لغة أك لهية 
 مف مذا القانكف. 021

 مف مذا القانكف. 020أصما....................................إذا كاف الشامة 
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 )ال اىد  ةكف تغيير(.
  111-1المادة 

ونده ليمكن االستماع لضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عممية االخترال 
 كشاىد نول ىذه ال ممية.

إلق الضابط أو ال ون منإلذ عممية االستماع ال يمكن  ي أي نال من األنوال 
   . ىي الوسيمة الونيدة ءبثبات النقيقةشيادتو  إذا كانتإال  ي نالة موا قتو ، االخترال

 من ىذا القانون. 111-1و  111-2و  111-3تتقيد المنكمة  ي ذلك بمقتضيات لممواد 
وقائع من  تتناول المناقشة أو األسئمة المطرونةأن  لال يمكن  ي كا ة األنوا

غير مباشر عن اليوية النقيقية لمضابط أو ال ون منإلذ  بشكل مباشر أو الكشفشأنيا 
 عممية االخترال.

 111-1المادة 
الضنية أو الشاىد أو أو إذا كانت ىناك أسباب جدية تنول دون نضور المتيم 

 أمكن ،لب ده عن المكان الذي تجري  يو المناكمة الخبير أو المطالب بالنل المدني
 ند األطراف أو من ينوب عنيمأتمقائيا أو بناي عمق ممتمس النيابة ال امة أو  لممنكمة

 .من ىذا القانون 351-3تطبيل مقتضيات المادة 

 

 111-1المادة 
قضااائيًا م ماااًل تبااين  يااو األسااباب التااي تباارر المجااوي مقااررا تصاادر ىيئااة المنكمااة 

الميماة وتنادد ىوياة الشاخص أو األشاخاص موضاوع اءجاراي و  ،لتقنية االتصال عان ب اد
المطموبة وتاريخ وساعة إنجازىا، وتوجاو انتادابًا قضاائيًا إلاق المنكماة التاي يوجاد بادائرتيا 
الشااخص أو األشااخاص الم نيااين باااألمر لمسااير عمااق اسااتدعائيم واءشااراف عمااق عمميااة 

 االستماع عن ب د.
لقشاااراف عماااق تنإلياااذ الميماااة واساااتدعاي  ي اااين رئااايس المنكماااة المنتدباااة قاضاااياً 

 الشخص أو األشخاص الم نيين باألمر.
يباشر اءجراي مع األشخاص الم نيين باألمر  ي مكتاب أو قاعاة ياتم تيييئياا لياذه 

 الغاية مجيزة بالوسائل التقنية المالئمة.
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 أو تمقي التصرينات مباشرة من طرف الييئة القضاائية ليتم االستماع أو االستنطا
 التي أصدرت االنتداب.

 111-6المادة 
يتااولق القاضااي الم ااين ماان طاارف رئاايس المنكمااة المنتدبااة اءشااراف عمااق ال مميااة 

مان  التأكادب اد  وضبط النظام بالمكتب أو القاعة التي يجري بيا االستماع، وعميو أن ينرر
منضارا يباين  ياو ناوع اءجاراي المنجاز وساند تنإلياذه وتااريخ وسااعة بدايتاو  األطارافىوية 

ونيايتو واألشخاص الذين شاركوا  ياو واألناداث التاي تقاع بالمكاان الاذي ينجاز باو اءجاراي 
دون أن يضمن  يو المناقشات التي تجرييا مباشرة الييئة القضائية التي أصدرت االنتاداب 

تتولق الييئة األخيرة تسجيميا بمنضار الجمساة ماع اءشاارة  ياو والد وع المت مقة بيا والتي 
 إلق أن االستماع تم عن ب د.

 يساعد القاضي الم ين لقشراف عمق ال ممية كاتب لمضبط.  
يشار إلق توقيع الشخص الذي تم االستماع إليو أو  ي نالة ر ضو إلق جانب 

 قاضي التنقيل الموجو إليو االنتداب و كاتب الضبط.
تنااال نسااخة ماان المنضاار  ااورًا ماان طاارف المنكمااة عمااق الييئااة القضااائية التااي 

 أصدرت االنتداب وينتإلظ بنسخة بممف خاص.
 يتم االستماع بنضور ممبثل النيابة ال امة.  

 114المادة 
 يمكف لمش ص المتضرر .......................... الرسـ القضائد اليزامد.

 المذكرة مذش تتضمف أف ت يف مذكرة  إيةاع طريؽ ىف إذا أىاـ الطرؼ المةند ةىكاش

ووقائ يا الضرر  ىنها المترتب اليريمة ت يف كأف  وبالمتيم  ه  لمت ريؼ الكفيمة ال يانات
 ىم  تيتكم كأف لمطمب  الم ررة كاألس اب المطمكب  الت كيض كم مغوتاريخ ومكان وقوعيا 

الميكمة ما لـ يكف الطالب مقيما  ةائرة الذم يكية ميه مقر  المكاف مد م تار مكطف ت ييف
 نفكذما.

 مد يالة ىةـ...........................................كمؽ نصكص القانكف.
ال يمكن لممتضرر تنريك الدعوى ال مومية مباشرة أمام غر ة الجنايات، إذا لم يتقدم 

 .مسبقا بشكاية مع المطالبة بالنل المدني أمام قاضي التنقيل
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 113المادة 
إذا أىيمت الةىكل المةنية ضة ىاض أك مكظؼ ىمكمد أك ىكف تا ا لمسمطة أك القكة 
ال مكمية  كت يف ايتماؿ ىياـ مسؤكلية الةكلة ىف أىماؿ تا  ها  مإنه يت يف ىم  الميكمة 

 29ك 28ك 27إش ار الككيؿ القضائد لممممكة كمقا لمشكؿ المنصكص ىميه مد الفصكؿ 
 .بأي وسيمة اتصال تترك أبثرا كتابيارة المةنية أك مف ىانكف المسط

 111المادة 
يمكن لمطرف المدني أن يتنازل عن مطالبو المدنية  ي أي مرنمة من مرانل 

 الدعوى، ويمزم بد ع المصاريف السابقة عمق تنازلو.
ال يكون ليذا التنازل أي أبثر عمق الدعوى ال مومية إال إذا كانت شكاية الطرف 

 ، مالم ينص القانون عمق خالف ذلك.طًا ضروريًا لممتاب ةالمدني شر 
 113المادة 

 يكىا الرئيس.....................................................مف تاريخ صةكرش.
مد يالة يةكث..................................................ييرم ال مؿ كما 

 يمد :
 القاضد الذم لـ يتمكف مف التكىيا. ........ت مؽ األمر  الميكمة............... إذا

،  يجب أن يوقع  المقرر إذا ت مل األمر بييئة جماعية ، و ت ذر عمق رئيسيا توقيع
خالل البثماني و األرب ين ساعة  الموالية لبثبوت وجود المانع من طرف أقدم القضاة الذين 

التنصيص الذم يشهة  صيته كاتب الض ط ىم  أف مذا اليكـ أك   ة  شاركوا  ي الجمسة
 األمر ضمف كما نطؽ  ه القاضد الذم لـ يتمكف مف التكىيا.

 .إذا ت مؽ األمر  الغرمة......................أصؿ القرار ىم  مذش النيا ة ال امة 
 ) ال اىد  ةكف تغيير(.

 112المادة 
  يكـ نهائد. ......................................إذا كاف األمر يت مؽ 
 ............ التقاةـ أك  س ب آ ر..................يمكف مكاصمة النظر 

تأمر المنكمة عالوة عمق ذلك باء راج عن المتيم الم تقل وبوضع ند لممراقبة 
 .القضائية

 111المادة 
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المنكمااة جمساااتيا و ىااي مكونااة ماان رئاايس و قاضاايين بنضااور ممبثاال النيابااة  ت قااد
 ال امة و مساعدة كاتب الضبط.

جمياا يبماغ سانتين نبساا أنو إذا كان الند األقصق المقرر لمجريمة المتاابع مان أغير 
و يقاال عنيااا ، أو كاناات ال قوبااة غرامااة  قااط ،  ااإن ىااذه المنكمااة ت قااد جمساااتيا بقاااض أ

ر ممبثاال النيابااة ال امااة و مساااعدة كاتااب الضاابط ، و تجااري المسااطرة طبقااا منإلاارد و بنضااو 
 لمشكميات ال ادية.

 يترتب البطالن عن اءخالل بيذه المقتضيات. 
 111المادة 

 أىالش. 235ي مغ السنة .........................مد الفقرة الةانية مف الماةة 
لاق ال قوباة  الار ض تنإلياذ اءشاارة إلاق نال المخاالف  اي يتضمن السند القابال لم ، وا 

 ب ده. 113المقررة و قا لممادة 
 ي نالة عدم الت بير عن الر ض داخل األجل القانوني، يصابح الساند التنإلياذي قاابال 

 لمتنإليذ و قا لمقتضيات التنإليذ الواردة  ي ىذا القانون.
ي بو المخالف شخصيًا، أو بواساطة وكيال بواسطة تصريح يدل يتم الت بير عن الر ض     

 أو بواسطة د اعو لوكيل الممك داخل أجل عشرة أيام من توصمو بالسند القابل لمتنإليذ.
يساامم وكياال الممااك لممخااالف أو لد اعااو أو لوكيمااو بمناساابة تصاارينو باار ض السااند 

 بثمانية أيام.القابل لمتنإليذ استدعاي لمنضور أمام المنكمة  ورًا أو داخل أجل ال يتجاوز 
 111المادة 

إذا ت ذر تبميغ الساند القابال لمتنإلياذ إلاق المخاالف بصاإلة قانونياة، أمكان لياذا األخيار 
داخاال أجاال عشاارة أيااام تبتاادئ ماان تاااريخ عممااو بمضاامون السااند، سااواي  التصااريح بر ضااو

، و  ااي ىااذه النالااة يسااممو وكياال بواسااطة إجاارايات التنإليااذ القضااائي أو بأيااة وساايمة أخاارى
 الممك استدعاي لمنضور و قا لممادة المشار إلييا أعاله.

 151المادة 
أف يسػةة مػا  ذمتػه  عمماو أو تبميغاو بالساند القابال لمتنإلياذيمكن لمم ني بااألمر بمجارد 

   ة اإلة ء  ه  صنةكؽ كتا ة........................ أس كع مف تاريخ األةاء.
 113المادة 
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ينيال  أعاله، 111أو  111لممادتين نالة الت بير عن ر ض السند التنإليذي و قًا   ي
 وكيل الممك القضية عمق المنكمة التي تبت  ييا و قا لمقواعد ال امة.

 إذا ىررت الميكمة ..................................المقرر ىانكنان لمم الفة.
 : 112-3المادة 

 تتجاوز بغرامة مالية ال  قط بمخالإلات أو جنح ي اقب عمييا القانون األمرإذا ت مل 
 :ن بين الجرائم المنصوص عمييا  ي القوانين التالية م، و كانت درىم 1444
 القانون المت مل بنإلظ الغابات و استغالليا؛ -
 القانون المت مل بالت مير؛ -
 القانون المت مل بنرية األس ار و المنا سة؛ -
 ؛البضائعالغش  ي  بالزجر عنون المت مل القان -
 ؛بمراقبة الصيدالقانون المت مل  -
 القانون المت مل بتنظيم الصيد البنري؛ -
 القانون المت مل بالماي. -
 القوانين المت مقة بالبيئة. -

التااي ينتمااي إلييااا مناارر المنضاار أن تصاادر سااندا قااابال  اءداريااة إنااو يمكاان لمجيااة 
 لمغرامة المقررة لمجريمة. األقصقلمتنإليذ بأداي نصف الند 

الااذي يت ااين عميااو أن يااؤدي مبمااغ الغرامااة إلااق الجيااة المكمإلااة  لممخااالفيبمااغ السااند 
 جل شير من تبميغو.أبالتنصيل داخل 

 صيل إجرايات التنإليذ الجبري.تباشر الجية المكمإلة بالتن األداي ي نالة عدم  
 112-2المادة 

يت اارض عمااق السااند القاباال لمتنإليااذ لاادى وكياال الممااك بتصااريح  أنيمكاان لممخااالف 
 من تبميغو.يوما  14مكتوب داخل أجل 

مراجااع الساند و تااريخ التبميااغ و ير ال بوصاال ياتم الت ارض بتصااريح كتاابي يتضامن  
  ي السند .مبمغ الغرامة المنددة  تساويلودي ة   إيداع

استدعاي لممبثاول أماام ىيئاة المنكماة المختصاة لمبات  اي  فيسمم وكيل الممك لممخال
 التنإليذ. إجراياتبالت رض ءيقاف  اءداريةيش ر وكيل الممك الجية  ،قضيتو

 112-1المادة 
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 األقصاقبيا عان الناد  المنكومرامة اءدانة،  ال يمكن أن تقل الغإذا قررت المنكمة  
 لمغرامة المقررة قانونا لممخالإلة أو الجننة.

يتم استخالص مبمغ الغرامة و مصاريف الدعوى من مبمغ الودي ة المشاار إليياا  اي  
أموال المنكوم عميو بالنسابة لمجازي المتبقاي    و ذلاك  يجري التنإليذ عمقالمادة السابقة و 

   بمجرد ما يصبح النكم قابال لمتنإليذ.
 111المادة 

يمكف لمقاضد مد الينن التد ي اىب ىميها القانكف  غرامة مقط   يتياكز يةما األىص  
 ...........كرة ما يمـز رةش.......................كيككف ارتكا ها  .. درىم 24.444

 يككف مذا األمر......................................................ىا ال لالستئناؼ.
 .ف تغيير()ال اىد  ةك  

 111-3المادة 
يمكن لوكيل الممك ب د اطالعو من طرف ضابط الشرطة القضائية عمق مضمون 

أن يأمر الضابط المذكور بتسميم استدعاي لمنضور لمجمسة لممتيمين الذين ي ينيم  ،البنث
 وكيل الممك وكذلك لمضنية و الشيود عند االقتضاي.

من ىذا القانون مع انترام  141االستدعاي ويسمم و قًا لمقتضيات المادة  ينرر
 .أعاله 145األجل المنصوص عميو  ي الإلقرة األولق من المادة 

ينيل ضابط الشرطة القضائية المنضر ونسخة االستدعاي وشيادة التسميم عمق 
 وكيل الممك  ورًا.

ستدعاي عمق ىيئة المنكمة ينيل وكيل الممك الممف ب د التأشير عمق نسخة اال
 المختصة بالنظر  ي القضية.

 ي مل بمقتضيات ىذه المادة بالنسبة لمجنح.
 
 
 116-3المادة 

لممنكمة أن تغير تكييف الجننة موضوع المتاب ة إلق جننة من نإلس يمكن 
 المكونة لمجريمة موضوع الوصف الجديد. ال ناصر القانونيةالصنف إذا انطبقت عمييا 
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عمق ذلك إذا كانت ال قوبة المقررة لمجننة ب د تغيير تكييإليا أشد،  ال يجوز وعالوة 
يضانات الد اع بيذا  لممنكمة األخذ بيا إال ب د االستماع لمطالب النيابة ال امة وا 

 الخصوص.
إذا التمست النيابة ال امة تغيير الوصف خالل دراسة القضية، ت ين عمق المنكمة 

 .لمد اع بيذا الخصوصوصف الجديد ب د االستماع مناقشة القضية عمق ضوي ال

  151المادة 
 ال يجوز الت رض إال عمق األنكام غير القابمة لالستئناف.

 تمػد التػد أيػاـ ظػرؼ ال شػرة......................................... الت ػرض ييػكز

 .الت ميغ

لممنااامي بمبثابااة تبميااغ لممااتيم و يترتااب عميااو اعتبااار النكاام بمبثابااة  ي تباار  التبميااغ
 نضوري.
 394 المػاةة مػف الةالةػة لمفقػرة كمقػان ........................... الميكػـك ت ػرض يق ػؿ  

 .  ةش اآلتية

 .  ةش 401 الماةة مف ............................................. كاتب رمض إذا

 .ال قك ة تقاةـ آياؿ.............................................. يت مؽ ميما أنه غير
ال يبتاادئ أجااال الط ااان  اااي األنكاااام الغيابيااة بالنسااابة لمنياباااة ال اماااة إال مااان تااااريخ 

 إش ارىا من طرف كتابة الضبط بانتياي أجل الت رض.

 

 يكـ الغيا د.ت ت مد الت رض.............................................ال

 145المادة 
  ضةش. المتهـ أك .................................. ا ستئناؼ تقةيـ يالة مد

 أو اليكـ تنيية إ  ا ستئناؼ لميكمة يمكف مال كيةش  المتهـ مف ا ستئناؼ ىةـ إذا 

 المستننؼ. لفائةة شأك إلغاؤ  ت ديمو
 

 134المادة 
 .الضرر المةى   ه..........................................................يقصر..
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غير أنو إذا كان الطرف المدني ىو الذي أقام الدعوى ال مومية عن طريل اءدعاي 
نا و يترتب عنو نظر غر ة الجنح االستئنا ية  ي الدعويين ال مومية ئالمباشر،  إن است

 والمدنية.
 ا ستئناؼ..............................................لفائةة المستننؼ.  ي كؿ مذا  

   يككف لميكـ الصاةر.............................ىكة الشدء المقضد  ه.
 131.3المادة 

 نذف المادة :  نذف غر ة االستئنا ات بالمنكمة االبتدائية
 

من  األولالإلرع السادس الم نون بغر ة االستئنا ات بالمنكمة االبتدائية  من الباب      
 (2-131و  3-131المادتين  ىذا الإلرع: نذفي)  القسم الرابع من الكتاب البثاني 

   
 121المادة 

  المتهـ.  إة اؿ ........................................... الرئيس ي مف
. غير أنو إذا كان المتيم يرا كمرمكىا  يراس لمن ه مف الفرار الجمسةبيمةؿ المتهـ 

يشكل خطرا عمق نإلسو أو عمق الغير، ولم تكن قاعة الجمسات مجيزة بقإلص اتيام يكإلي 
 .لدري الخطر المنتمل،  إنو يمكن لرئيس الييئة أن يأمر بوض و تنت األصإلاد

 .......منطكؽ القرار...........................إذا رمض المتهـ ............
 .)ال اىد  ةكف تغيير(

 114المادة 
 يتةاكؿ ...............................................................إف كيةت.
 ييب ىم .............................................................كيكةما.

 غرمة.......................................................تةا ير كىائية.تنظر 
 يت ذ القرار............................................................ىم  يةة.

 
غير أنو ال يمكن النطل ب قوبة اءعدام إال بإجماع القضاة الذين تتألف منيم ىيئة 

 اع  ي منطول النكم.المنكمة، ويشار إلق اءجم
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يتم توقيع المنضر  ي ىذه النالة و  القضاة إجماعينرر منضر لممداولة يشار  يو إلق 
 .من طرف جميع أعضاي الييئة

  113المادة 
طػرؼ مػف  باالبراية أو اءعإلااي يقبل الط ن  ي القرارات الصاادرة  اي الجناياات غيابياا

التصاااريح ب اادم االختصااااص أو عاادم قباااول  اااي نااال النيا ػػة ال امػػة  كمػػف الطػػػرؼ المػػةند 
 المطالب.

 111المادة 
 مف مذا القانكف. 411يمكف لممتهـ .................................الماةة 

 أىالش. 299يقةـ ا ستئناؼ ..................................... الماةة 
 لقانكف. مف مذا ا 413تسرم ىم  آياؿ الط ف ......................... ك

 كيمكف أيضان الط ف ................................. أك المراى ة القضائية.
 تنظر مد الط ف ....................................تيت طائمة ال طالف.

 مف مذا القانكف. 417يمكف أف يضاؼ إل  ......................... الماةة 
 الينايات ا ستئنامية. غرمة .............................. لممقتضيات  الما

التد تنظر مد الط ف  قرار نهائد كمقان لريراءات  االستئنا يةكت ت غرمة الينايات 
 من ىذا القانون. 116و 111و 443إل   431كمف  418ك 417المقررة مد المكاة 

مةته ىشرة أياـ لمط ف ..  ة تالكة القرار....................................
  النقض.

من طرف  111إلق  111تطبل المسطرة الغيابية المنصوص عمييا  ي المواد من 
 .غر ة الجنايات االستئنا ية

غير أنو إذا كانت المسطرة الغيابية قد أجريت خالل المرنمة االبتدائية  إن إجراياتيا 
غر ة الجنايات االستئنا ية بإعادة تظل سارية خالل المرنمة االستئنا ية ويكتإلي رئيس 

 . استدعاي المتيم  ي آخر عنوان م روف لو
 164المادة 

 يمكف  ةكف المساس ........................................ لتفاةم إيذائه.
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يجوز لمنيابة ال امة ولضرورة البنث وما لم يت ارض ذلك مع مصمنة الندث اءذن 
بتمديد مدة االنتإلاظ بالندث لإلترة ال تتجاوز مدة  قرار م ملو بمقتضق  بصإلة استبثنائية

 التمديد المقررة لمنراسة النظرية.
  ي الإلقرتين السابقتين إال .................. ال ي مل باءجراي المنصوص عميو

 .النيا ة ال امة
 ............... مسة ىشر يكما................يمكف كذلؾ  لمنيا ة ال امة.... 

 مف مذا القانكف. 67.........................ييب  مد كامة األيكاؿ.........
 ...ال يث التمهيةم .....................................ك ييؽ لهؤ ء.......

ث أو ألند األشخاص د، غير انو يمكن لمنامي الن تتـ إيراءات ال يث  كيفية سرية
االستماع ليذا األخير من طرف ضباط الشرطة القضائية ، المشار إلييم أعاله أن ينضروا 

و يشار أعمق المنضر  لمنامي أو األشخاص المشار إلييم أعالهو  ي ىذه النالة يوقع ا
 . أو اءبصام أو عدم استطاعة ذلكإلق ر ض التوقيع 

أعاله إخبار أي كان بما راج خالل  نيمنع عمق المنامي و األشخاص المذكوري 
 الجنائي المت مقة بإ شاي السر الميني. نتنت طائمة ال قوبات المقررة  ي القانواالستماع 

 163المادة 
 ............. ا يةاث..............................تييؿ النيا ة ال امة........

 .... المستشار المكمؼ  ا يةاث.............................إذا كيةما.......
 مف مذا القانكف. 41.....................................ال امة... لمنيا ةيمكف  
 .........تنازؿ المتضرر.....................................يمكنها اف .  
 . رآ... اك  س ب ..................................مكاصمة... كذلؾ  ك يمكف 

ؤسسات السجنة أو مراكز المالنظة المودعين بالم األنداثيقوم وكيل الممك بتإلقد 
ي يد بذلك ألند نوابو آو ألند موظإلي النيابة ال امة  أنو يمكن  ،عمق األقل مرة كل شير 

 المكمإلين بميام المساعدة االجتماعية.
ينجز تقرير بكل زيارة و يتخذ وكيل الممك اءجرايات المالئمة التي تدخل  ي  

دث ، أو يمتمس من قاضي التنقيل أو الجية اختصاصو لما  يو المصمنة الإلضمق لمن
 القضائية المختصة اتخاذ التدابير الضرورية.

 162المادة 
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 مد : األيةاث............................................. .....ما مراىاة  
 :  النس ة لمميكمة ا  تةائية -3

 ؛األنداثقاضي  - أ

 ؛األنداثغر ة  -ب

 : النس ة لميكمة ا ستئناؼ  -2 

 ؛ األيةاثالمستشار المكمؼ  -ا

 ؛لأليةاثالغرمة الينيية  -ب      

 ؛لأليةاثغرمة الينن ا ستئنامية  -ج     

 ؛لأليةاثغرمة الينايات  -ة      

 .لأليةاثغرمة الينايات ا ستئنامية  -ق     
  األيةاث. مكمؼ..........س....................................أييب أف ير 

 أىالش. 397مد تشكيمة ......................................الماةة  تراى 
 .مف مذا القانكف 397 ..................... ........طائمة ال طالف تيت   يمكف

يشارككا مد اليكـ مد ىضية س ؽ لهـ ال ت مد  أفغر ة األنداث    يمكف لقضاة 
 مكضكىها

 162-3المادة 

ال تكتسي مناكمة األنداث طبي ة عقابية. وتراعي النيابة ال امة وقضاة التنقيل 
والييئات القضائية المكمإلة باألنداث، المصمنة الإلضمق لمندث  ي تقدير تدبير النماية أو 

صاااالنو.   التيذيب المالئم لنالتو والكإليل بتيذيب سموكو وا 
وال ال قوبات  111عميو  ي المادة  ال يمكن اتخاذ تدبير اءيداع بالسجن المنصوص

ب ده إال  ي األنوال االستبثنائية التي تقدر  151و 112و 114المنصوص عمييا  ي المواد 
 المنكمة أو القاضي أنو ال بديل عنيا.

 
  466 المادة

 كالصيامة الكتب مد لأليةاث القضائية الهيئات يمسات أم  يانات ىف نشر يمنا 

أو  اءلكترونية النشر وسائلأو غيرىا من  الصكر كالسينما كالتمفزة طريؽ كىف كاإلذاىة
أيضا أف ينشر  نفس الطرؽ كؿ نص       أك    كيمناأ رل كسيمة أم أك السم ية البصرية
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سواي كانوا ضنايا أو  ي وض ية ص بة أو  ي نزاع مع نداث ألبارسـ أك صكرة تت مؽ 
 القانون.
 ةرمـ. 510111ةكف اإل الؿ.. .................................... ........ 

 .)ال اىد  ةكف تغيير(
 161المادة 

ي ين الرئيس األول لمنكمة اءستئناف بناي عمق اقتراح من رئيس المنكمة 
وب د استشارة الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة االستئناف،  لدييااالبتدائية ووكيل الممك 

قاضيا أو أكبثر من قضاة المنكمة االبتدائية لمقيام بميام قاضي األنداث لمدة بثالث سنوات 
، أو إذا انتيت مدة ت يينو قابمة لمتجديد. وي إلق قاضي األنداث من ميامو بنإلس الكيإلية

 ولم يقع التجديد.
 .....استشارة ككيؿ الممؾ. ......................مد يالة يةكث ىائؽ ...

 .)ال اىد  ةكف تغيير(
 114المادة 

 ككيؿ الممؾ............................ىاضد التيقيؽ المكمؼ  التيقيؽ. إذا ارتنل
 . األيةاثتط ؽ مد مذش اليالة......................................ال اصة 

قاضاي إلق ،  إن وكيل الممك ينيل القضية كانت الينية   تستةىد إيراء تيقيػؽ إذا
، و إنالااة الناادث عنااد االقتضاااي 113أو  161لمااادتين األنااداث قصااد تطبياال مقتضاايات ا

 عمق غر ة األنداث لدى المنكمة االبتدائية.
ن نااو إذا كاناات ال قوبااة المقااررة لمجننااة ت ااادل أو تقاال عاان ساانتين نبسااا  ااإأغياار 

 111 مان و 116و  111قررة  ي الماواد لممسطرة الم و قاقاضي األنداث يبت  ي القضية 
ماان ىااذا القااانون. و  ااي ىااذه النالااة تشااكل الييااأة ، تناات طائمااة الاابطالن ماان  113إلااق 

 قاضي األنداث بنضور ممبثل النيابة ال امة و بمساعدة كاتب الضبط.
، صرح ب دم االختصاص  ي اختصاصو ث أن األ  ال ال تدخلإذا تبين لقاضي األندا

و باات عنااد االقتضاااي  ااي اسااتمرار نظااام النراسااة المؤقتااة أو  ااي اسااتمرار اءيااداع بالسااجن 
 .111المنصوص عميو  ي المادة 

 111المادة 
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كاممة  كلك  خمس عشرة سنة  يمكف أف يكةع  مؤسسة سينية اليةث الذم لـ ي مغ 
  صفة مؤىتة كمهما كاف نكع اليريمة.

  يمكػػف أف يػػكةع مػػد مؤسسػػة سػػينية  كلػػك  صػػفة مؤىتػػة  اليػػةث الػػذم يتػػراكح ىمػػرش 
 يف  مس ىشرة كةماف ىشرة سنة إ  إذا ظهر أف مذا التة ير ضركرم أك استياؿ ات ػاذ أم 

عمق أن يبين  ي المقرر القضائي القاضاي باءياداع  اي الساجن األساباب التاي تة ير آ ر  
 كمػػد مػػذش اليالػػةايااة المنصااوص عمييااا  ااي ىااذا القااانون. تنااول دون تطبياال تاادابير النم

 الرشةاء. ماكفأ........ م زكؿ ىف ................ييتفظ  اليةث مد يناح...........
 ي ق  اليةث ىم ...........................................يسب اإلمكاف.

 .)ال اىد  ةكف تغيير(  
 111المادة 

نيػػػة  مػػػإف ىاضػػػد األيػػػةاث ييػػػرم  نفسػػػه أك يػػػنمر  ػػػإيراء إذا كانػػػت األم ػػػاؿ تكػػػكف ي
نقػػاذش  كيتمقػػ   كاسػػطة  يػػث   يػػث لتيةيػػة التػػةا ير الكايػػب ات اذمػػا لضػػماف يمايػػة اليػػةث كا 
ايتمػػػاىد م مكمػػػات ىػػػف يالػػػة ىائمتػػػه الماةيػػػة كالم نكيػػػة كىػػػف ط  ػػػه كسػػػكا قه كىػػػف مكاظ تػػػه 

ىػف الظػركؼ التػد ىػاش ميهػا كتمقػ   المةرسة كسيرته ميها كىف سمككه المهنػد كىػف رمقائػه ك 
 ميها تر يته.

ينمر كذلؾ إف اىتض  الياؿ  إيراء ميص ط ػد أك ميػص ىقمػد أك ميػص نفسػاند. 
 كيمكنه ىنة ا ىتضاء  إصةار يميا األكامر المفيةة.

يمكػػػف لقاضػػػد األيػػػةاث  رىيػػػا لمصػػػمية اليػػػةث  أ  يػػػنمر  ػػػنم تػػػة ير مػػػف التػػػةا ير  
 األكل  كالةانية أىالش أك أ  يت ذ سكل تة ير كاية منها.المنصكص ىميها مد الفقرتيف 

يمكػػف لقاضػػد األيػػةاث أف يسػػنة أمػػر ال يػػث ا يتمػػاىد إلػػ  اإلةارة المكمفػػة  الشػػؤكف 
ا يتماىيػػػػة أك إلػػػػ  اليم يػػػػات أك األشػػػػ اص أك المسػػػػاىةات ا يتماىيػػػػات المػػػػؤمميف لهػػػػذش 

الماااوظإلين المكمإلاااين بمياااام المسااااعدة االجتماعياااة بخالياااا التكإلااال بالنسااااي أو إلاااق  الغايػػػة
 بالمناكم. واألطإلال 

 111المادة 
تتكااون غر ااة األنااداث لاادى المنكمااة االبتدائيااة تناات طائمااة الاابطالن ، مااع مراعاااة 

أعاله ، مان قااض لألناداث بصاإلتو رئيساا  و مان  114مقتضيات الإلقرة الراب ة من المادة 
 نين ، و ت قد جمساتيا بنضور ممبثل لمنيابة ال امة و بمساعدة كاتب الضبط.قاضيين ابث



 

61 

 

 115المادة  

 األش اص المتا  يف. ....................................ييكـ مد كؿ ىضية 

 ..................................  يق ؿ لميضكر مد ال يث كالمناىشات 
الموظإلون المكمإلون بميام المساعدة و  المكمفكف  نظاـ اليرية الميركسة كالمنةك كف

كالقضاة كالطرؼ المةند الذم ىة يتقةـ  بالمناكماالجتماعية بخاليا التكإلل بالنساي واألطإلال 
  مطال ه  اليمسة.

 تقرر  الؼ ذلؾ. ............................. مد كؿ كىت نمريأف  لمرئيس يمكف

 

 114 المادة
  غر ة األنداثمف المناىشات أف اليريمة   تنسب إل  اليةث   صريت  ت يف إذا
   راءته.

 اآلتية   ةش. 517إل   511غير أنه يمكنها..................................... 
المناىشات أف األم اؿ لها صفة ينية ك أنها تنسب إل  اليةث   مإف   مف ت يف إذا

 التةا ير التالية: غرمة األيةاث تت ذ 
 ىمر ...................................... المكمؼ  رىايته ؛ كاف إذا -1
 ؛ سنة 18 يتياكز ................................. مهمال اليةث كاف ذاإ 

   ةش ؛ 481 الماةة مد ...............31و  32الندث يتراوح بين عمر  كاف إذا -2

 )نذف باقي الإلقرة(. 
،يمكن أن يطبل  ي نقو إما تدبير أو  سنة 31 يتجاوزالندث إذا كان عمر  -2

ب ده، أوبصإلة  113أكبثر من تدابير النماية أو التيذيب المنصوص عمييا  ي المادة 
 ب ده. 112إندى ال قوبات المقررة  ي المادة استبثنائية 

ويجب أن يتضمن أعاله.  3-162يتم تطبيل الإلقرة السابقة و قا لمقتضيات المادة 
المقرر القضائي القاضي بال قوبة بيان األسباب التي تنول دون تطبيل تدابير النماية 

 المنصوص عمييا  ي ىذا القانون وكذا األسباب الداعية إلق النكم بال قوبة.
 أىالش. 472مد الماةة ..........................لغر ة األنداث أن األ  ال تكتسيإذا ت يف 
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ف لها أف األم اؿ تكتسد ص غة م الفة أك ينية مف ا تصاص القاضد المنفرة  إذا ت ي
 مإنها تييمها إل  ىاضد األيةاث.

 
 113المادة 

أف تت ذ مد شنف اليةث كايةان أك أكةر مف تةا ير اليماية أك  لغر ة  االنداثيمكف 
  التهذيب اآلتية:

 ) ال اىد  ةكف تغيير(.
 112المادة 

 ساااااانة 31إذا كااااااان عماااااار الناااااادث يتجاااااااوز  صػػػػػػفة اسػػػػػػةتنائية  األيػػػػػػةاثلغرمػػػػػػة يمكػػػػػػف 
  ......إل  النصؼ..........................................................

 يمكن استبدال ال قوبة النبسية المذكورة بتدبير ال مل من أجل المنإل ة ال امة.
اجاال المنإل ااة ال امااة يطباال قاضااي األنااداث بشااأن تنإليااذ الناادث ل قوبااة ال ماال ماان 

مقتضيات المواد المنصوص عمييا  ي الكتاب الخامس مكارر مان القسام األول مان الكتااب 
، مااع األخااذ ب ااين االعتبااار مقتضاايات قااانون الشااغل المت مقااة ماان ىااذا القااانون السااادس
 باألنداث.

تراعق عند تطبيل عقوبة ال مل من أجل المنإل ة ال امة  ي نل الندث، المصمنة 
 ق ليذا األخير.الإلضم
 إذا يكمت الميكمة   قك ة ي سية إضامية......................أك تيكؿ ةكنه. 
 

 111المادة 

أف تنمر  التنفيذ المؤىت لمتةا ير الميكـك  ها  مقتض  الماةتيف  لغر ة األنداثيمكف 
 0أىالش رغـ كؿ ت رض أك استئناؼ 481ك 481

 

 111المادة 

 

ىكاىة األيكاـ الغيا ية  األنداثغر ة أيكاـ تط ؽ ىم  
 .481ك 479مقتضيات الماةتيف  .................................................
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 )ال اىد  ةكف تغيير(.

 3-111المادة 
 نذف غر ة االستئنا ات بالمنكمة االبتدائية. .()تنذف ىذه المادة

 111المادة 
 لاااديياالااارئيس األول لمنكماااة االساااتئناف ب اااد استشاااارة الوكيااال ال اااام لممماااك  ي اااين

مستشارًا أو أكبثر لمقيام بميام مستشاار مكماف باألناداث لمادة بثاالث سانوات قابماة لمتجدياد، 
 .ولم يقع التجديد أو إذا انتيت مدة ت يينو  وي إلق من ميامو بنإلس الكيإلية
 ................استشارة الككيؿ ال اـ لمممؾ.مد يالة تغيب المستشار 

 يكمؼ الككيؿ ال اـ................................. قضايا األيةاث.
الموظإلاون المكمإلاون يساعد المستشارين و قضاة النياباة ال اماة المكمإلاين باألناداث 

 بالمناكم. بميام المساعدة االجتماعية بخاليا التكإلل بالنساي واألطإلال 
ىؤالي بقدر اءمكان االستقبال األولي لألطإلاال الضانايا  اي مكتاب خااص يراعاي  ميقو 

خصوصااية أوضاااعيم و مصاامنتيم الإلضاامق و ي ممااون عمااق تقااديم الاادعم النإلسااي لياام و 
 االستماع إلييم كما يتولون مرا قتيم داخل المناكم.

 116المادة 
 اإلىةاةم. إذا كانت األم اؿ المنسك ة ................ التيقيؽ

 .471يمكنه إ ضاع اليةث لنظاـ اليراسة المؤىتة المنصكص ىميه مد الماةة 
 )تنذف باقي الإلقرة(.

 
 .....المت مقة  ا ىتقاؿ ا يتياطد...........يمكنه ما مراىاة.............

 115المادة 
 .كاتب الض ط.................................تتككف غرمة الينن ا ستئنامية 

الصادرة عن غر ة األنداث لدى المنكمة مد استئناؼ األيكاـ كت تص  النظر  
 .أعاله 114مادة ال لمإلقرة الراب ة من االبتدائية أو عن قاضي األنداث و قا

 .مف مذا القانكفالينن ........ غرمة  قرراتم كىم  اليمسات ىقة ىم  تط ؽ
 ت قد جمساتيا وتصدر مقرراتيا  ي جمسة سرية.
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  493 المادة

 .ىرارا   راءته ............................ إذا ت يف مف المناىشات   

األم اؿ تنسب إل  اليةث  يمكف لمغرمة أف تصػةر مػد يقػه  إذا أة تت المناىشات أف   
أىػالش   481اليماية أك التهذيب المنصكص ىميها مد الماةة  أك أكةر مف تةا ير كايةا  تة يرا

 15 لأليػةاث الػذيف تتيػاكز سػنهـ التدابير بالنسابة ىذه ت وضأن  بصإلة استبثنائية ويمكنيا

  .أىالش 483مف ال قك ات المنصكص ىميها مد الماةة    قك ة سنة

 ك مس ىشرة سنة سينان....................... .......نه إذا كانتأغير    
ويجااب أن ياانص  ،3-162تطبياال الإلقاارتين السااابقتين و قااا لمقتضاايات المااادة  يااتم

المقرر القضاائي عماق األساباب التاي تناول دون تطبيال تادابير النماياة المنصاوص عميياا 
 . ي ىذا القانون واألسباب الداعية إلق تطبيل ال قوبة
 151المادة 

 اليقكؽ المةنية.  يمكف الط ف  ا ستئناؼ ........................... ىف
 تتككف غرمة الينايات ............................ ك مساىةة كاتب الض ط.

 أىالش. 492ك 493ت ت الغرمة .................................. الماةتيف 
 ت قد جمساتيا وتصدر مقرراتيا  ي جمسة سرية.

 
 156المادة 

لػ  منػةك يف  ي هة مد ةائرة كؿ ميكمة استئناؼ إلػ  منػةكب أك ىػةة منػةك يف ةائمػيف كا 
   متطكىيف  اإلشراؼ كالتت ا التر كم لأليةاث اليارم ىميهـ نظاـ اليرية الميركسة.

ي يف منةكب لرىاية كؿ يةث  إما  نمر مف ىاضد األيػةاث لػةل الميكمػة ا  تةائيػة  
ما  نمر صاةر ىف المستشار المكمػ ؼ  األيػةاث  ميكمػة ا سػتئناؼ  أك  مقػرر صػاةر ىػف كا 

 مف مذا القانكف. 463إيةل الهيئات القضائية المشار إليها مد الماةة 

المااوظإلين المكمإلااين بميااام المساااعدة كمااا يمكاان أن ي يااد لمقيااام بيااذه الميمااة إلااق 
 .بالمناكم االجتماعية بخاليا التكإلل بالنساي واألطإلال 
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 151المادة 

المااوظإلين المكمإلااين بميااام المساااعدة االجتماعيااة بخاليااا التكإلاال و  منػػةك يفتنػػاط  ال
مهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مراى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ الماةيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  بالمنااااااااااااااااااااكم بالنسااااااااااااااااااااي واألطإلاااااااااااااااااااال 

 كيسف است ماله لهكاياته. .......................................

الموظإلااون المكمإلااون بميااام المساااعدة االجتماعيااة بخاليااا و أيرمػػا مػػؤ ء المنػػةك كف 
ىػػف  إلػػ  القاضػػد أك الهيئػػة القضػػائية التػػد ىينػػتهـ تقػػارير بالمناااكمالتكإلاال بالنساااي واألطإلااال 

مهمػػتهـ كػػؿ ةالةػػة أشػػهر. كىػػالكة ىمػػ  ذلػػؾ  يت ػػيف ىمػػيهـ أف يرم ػػكا إلػػ  القاضػػد أك الهيئػػة 
راىيػػػػؿ تيػػػػكؿ ةكف ىيػػػػامهـ  مهمػػػػتهـ  أك إذا مػػػػا المػػػذككريف تقريػػػػرا مكريػػػػا ىمػػػػا ي ترضػػػػهـ مػػػػف ى

ساءت سيرة اليةث  أك ت ػرض ل طػر م نػكم  أك أصػ ن ي ػاند مػف سػكء م اممػة  كيػكؿ كػؿ 
 ياةةة أك يالة يظهر لممنةكب أنها تستكيب تغييرا مد تةا ير اإليةاع أك الكفالة.

  501 المادة

ما أك المستشار المكمؼ  األيةاث األيةاث  يمكف مد كؿ كىت لقاضد   إما تمقائيا كا 
أو  المكمؼ  اليرية الميركسة  طمب مف النيا ة ال امة أك  ناء ىم  تقرير يقةمه المنةكب

أك  ناءا ىم  طمب مف اليةث أك ممةمه القانكند أك  مدير المؤسسة التي أودع بيا الندث
مإلون بميام المساعدة االجتماعية الموظإلون المكو أ المؤسسة المكمفة  رىايته الش ص أك

  أف ي ية النظر مد التةا ير المنصكص ىميها مد  بالمناكمبخاليا التكإلل بالنساي واألطإلال 
مراعيا  ي ذلك  كذلؾ كيفما كانت الهيئة القضائية التد أصةرت المقرر 481الماةة 

  .المصمنة الإلضمق لمندث
 1- 501 المادة

ممتمس  عمق أو بناي المستشار المكمف باألنداث تمقائياً لقاضي األنداث أو يمكن   
إذا تبين لو بناي  ، طمب من الجيات المشار إلييا  ي المادة السابقةبمن النيابة ال امة أو 

 112تتبع نالة ندث يقضي عقوبة سالبة لمنرية نكم بيا و قًا لمقتضيات المواد   قعم
ن أن استمرار اعتقال الندث من شأنو من ىذا القانو 151أو  151أو  152أو  115أو 

أن ينول دون تيذيب سموكو أو إصالنو أو أن وض يتو لم ت د تتطمب تنإليذ ال قوبة 
أن يقدم تقريرًا م ماًل إلق آخر ىيئة قضائية بتت  ي موضوع القضية  ،السالبة لمنرية

اية أو التيذيب يمتمس  يو استبدال ال قوبة السالبة لمنرية بواند أو أكبثر من تدابير النم
 من ىذا القانون . 113المنصوص عمييا  ي المادة 
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 134المادة 

 اليناية أك الينية. ................................إذا ارتك ت يناية أك ينية 

 كؿ ط ف. ........................................................ينفذ مذا 

 يا ن كمستق الن. .................................يمكف لمنيا ة ال امة أك لقاضد 
الموظإلين المكمإلااين بميااام المساااعدة االجتماعيااة بخاليااا يمكاان ليااؤالي االساات انة باا 

 لألطإلاال األولاياالساتقبال  اءمكاانبالمناكم، الذين يتولاون بقادر  التكإلل بالنساي واألطإلال 
منتيم الإلضاامق و ي ممااون و مصاا أوضاااعيمالضاانايا  ااي مكتااب خاااص يراعااي خصوصااية 

 ناكم.عمق تقديم الدعم النإلسي ليم و االستماع إلييم كما يتولون مرا قتيم داخل الم

 131المادة 
مػػػد كضػػػ ية صػػػ  ة  إذا كانػػػت ...................  ل ػػػةـ تػػػكمرش ىمػػػ   النااادثي ت ػػػر 

 مكاف صالن يستقر ميه.
 131المادة 

الماااوظإلين المكمإلاااين بمياااام المسااااعدة أو  ي هػػػة إلػػػ  أيػػػة منػػػةك د اليريػػػة الميركسػػػة
 تت ػػػا يالػػػة اليػػػةث كظػػػركؼ تنفيػػػذ   الميػػػاكـ االجتماعياااة بخالياااا التكإلااال بالنسااااي واألطإلاااال 

 مف مذا القانكف. 511إل   496التةا ير  كمقان لمكيفيات المنصكص ىميها مد المكاة مف 

 136المادة 

 مصمية اليةث ذلؾ. ...................................يمكف لقاضد األيةاث أف 

كيصةر القاضد أمرش إما تمقائيان أك  ناء ىم  طمب مف ككيػؿ الممػؾ أك اليػةث أك أ كيػه 
أك الكصد ىميه أك المقةـ ىميه أك ياضنه أك كاممه أك الش ص أك المؤسسة المكمفة  رىايتػه 

أو الموظإلاااون المكمإلاااون بالمسااااعدة  كسػػػةأك  نػػػاء ىمػػػ  تقريػػػر يقةمػػػه منػػػةكب اليريػػػة المير 
 .االجتماعية بالمناكم

 تقةـ  الطمب. ..........................................كيت يف أ ذ رأم 

 131المادة 
ينتهد مف كؿ التةا ير المنمكر  ها  انتهاء المةة التد يةةما أمر ىاضد األيةاث  

 .سنة ميالدية كاممة بثمان عشرةكينتهد مد كؿ األيكاؿ   مكغ اليةث 
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 )تنذف الإلقرة البثانية(.
  121المادة 

اليكػػػـ  مػػػف..................................................... طمػػػب يق ػػػؿ  
 .ميه المط كف

  غرامػة الصػاةرة القضػائية كالقػرارات األيكػاـ ضػة الػنقض طمػب يق ػؿ   ذلػؾ ىمػ  كىػالكة
م ما ھدر 20.000  ألف عشرين يتجاوز ال م مغهػا كاف إذا لإلائدة الخزينة ال امة يماةمها ما أك
 قض ب دم االختصاص أو عدم القبول.تلم 

 يرة م مغ........................................................نقض اليكـ.
 
  121المادة 

 .ذلؾ  الؼ ىم  ........................................النقض طمب أيؿ ييةة

 :اليا ت اآلتية مد مكطنه............................................... أف غير

؛ مد .......................................لمطرؼ  النس ة 1-  ذلؾ اليـك
 المػاةة كال امسػػة مػف.......................................... لممػتهـ  النسػ ة -3

 المذككرة؛

 .أىالش 394 الماةة............................................... لممتهـ  النس ة 3- 

 الطػرؼ........................................................ طمػب أيػؿ ي تػةئ  

 ؛أيا كان وصف القرار المط ون  يو بالنقض    ه ىاـ الذم
ال يبتاادئ أجاال الاانقض  ااي األنكااام الصااادرة غيابيااا  ااي غياار الجنايااات بالنساابة  -1

إال من تاريخ إش ارىما من طارف كتاباة  –إن وجد –لمنيابة ال امة والمطالب بالنل المدني 
 الضبط بانتياي أجل الت رض.

  112المادة 
 .األىؿ ىم ................................................ القضية تقية

 اليكػـ ميئػة إلػ  القضػية إيالة نفسها كلمغرمة الينائية الغرمة كلرئيس األكؿ لمرئيس يمكف

 اليالػة مػذش مػد األكؿ الػرئيس كي ػيف ميهػا  ال ػت ىصػة ن مجتم اينأو قسمي مف غرمتيف مككنة

  يسػب الػرئيس صػكت األصػكات ت ػاةؿ يالػة مػد كيػرينأو القسم الجنائي المضااف، الغرمػة 

 .الغرف رؤساي  يف المت ا األس قية نظاـ
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 ميكمػة الػنقض إلػ  القضػية إيالػة تقػرر أف أو قسامينغػرمتيف  مػف المؤلفػة لمهيئة يمكف

 .اغرمه  ميمكع ميها لم ت
  111المادة 

كييػػب أف تكػػكف و طبقااا لمقااانون، ىػػرارات ميكمػػة الػػنقض  اسػػـ ياللػػة الممػػؾ  تصػػةر
 :التالية ال يانات تتضمف كأف مقتضياتهام ممة كأف تشير إل  النصكص التد ط قت 

 مياميهـ؛......................... األطراؼ أسماء 1-

 األطراؼ؛...................................... المةل  المذكرات 2-

 المقرر؛ المستشار................................ القضاة أسماء 3-

 ال امة؛ النيا ة ممةؿ اسـ 4-

 الض ط؛ كاتب اسـ 5-

 ؛المقرر المستشار تقرير تالكة 6-
 ال امة؛ النيا ة مستنتيات مضمون -1

 .كية إف األطراؼ ميامد إل  ا ستماع 8-

 )ال اىد  ةكف تغيير(.
  114المادة 

اعتماادا عماق وساائل أبثيارت زيرية  ميكمة ىف صاةرا مقررا ميكمة النقض  تأ طم إذا
تمقائياا، أو ياا مت مقة بالنظام ال اام أبثيارت مان طر من طرف طالب النقض، أو عمق وسائل 

 نإلاس مان أخارى منكماة عماق واألطاراف الادعوى تأنال  بناي عمق طمب من النيابة ال امة 

 . يو المط ون المقرر التي أصدرت المنكمة ودرجة نوع
 .........................الم تصة ىانكنا.....غير انه مد يالة اإل طاؿ........ 

 113المادة 
  ة إ طاؿ  االستئنا يةإذا ت يف ىم  المتهـ اليضكر مف يةية أماـ غرمة الينايات 

 من ىذا القانون عند االقتضاي. 141طبقت مقتضيات المادة القرار الصاةر ضةش  
 يفرج مكرا............................................... ةكف إيالة.

 116المادة 
 (نذف المادة)
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  111 المادة
إذا أ طؿ مقرر................................................................ىصة 

 ال ت ميه.

لمنكمة النقض إذا  ارتأت ب د النقض  ي نإلس القضية لممرة البثانية أنو ليس ىناك 

 أن تتصدى لمقضية.  لمنكم و كانت القضية جاىزة ضرورة لقنالة

 111مادة ال
منكماة لادى الوكيل ال ام لمممك من طرف  طمبات النقض لإلائدة القانون تمقائيا  تقدم

 .النقض
  115المادة 

 لمقانون خرقا صدر نيائيا نكما أنمنكمة النقض لدى  لمممك ال ام الوكيل ل مم بمغ إذا

 ذاھ نقاض بطماب األطاراف مان أناد أي يتقادم ولام بااءجرايات المت مقاة الجوىرياة أو لمصايغ

 بصإلة منكمة النقض إلق الطمب ذاھ ر ع لمممك ال ام الوكيل تولق األجل المقرر، داخل النكم

 .تمقائية

لوكيال ال اام لممماك لادى منكماة إلاق ا بمغتأن  لمسمطة النكومية المكمإلة بال دل يمكن
اءجاارايات القضااائية أو القاارارات أو األنكااام التااي تصاادر خرقااا لمقااانون أو خرقااًا  الاانقض

 ما يراه مالئما.بشأنيا  لمممك يتخذ الوكيل ال ام  لقجرايات الجوىرية لممسطرة.
 164المادة 

 .(نذف الإلقرة األولق)
ال ن تبطل األنكام المط ون  يياا باالنقض لإلائادة القاانون، و أ يمكن لمنكمة النقض

يمكان لألطاراف أن ينتجاوا بقرارىاا لتجناب النكام المنقاوض أو لي ارضاوا  اي تنإلياذه ، غيار 
لياا ماا يبارر  ظيار لمنكماة الانقض إذا أبطمات النكام المط اون  ياو باالنقض و يمكان  أنو

اسااتإلادة المنكااوم عميااو ماان ىااذا اءبطااال أن تااأمر بااذلك  ااي مقررىااا و  ااي ىااذه النالااة ال 
بمصااالح المنكااوم عميااو و ال يكااون لااو أي مإل ااول عمااق نقوقااو يمكاان أن يضاار اءبطااال 

 .المدنية

 161المادة 
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 مد اليا ت التالية:  ..………………………ييكز الط ف  إىاةة النظر 

 .…………………………………………………أك ن: 

 كذلؾ تيت طائمة ىةـ الق كؿ. .…………………ييب مد مذش اليالة ىم   

 إىاةة النظر. ةىكل ..……………………………ييتفظ  م مغ الكفالة  

 ؛…………………………………………………………ةانيان: 

 .……………………………………………………………ةالةا: 

 .………………………………………………………………را  ان: 

يقدم طمب إعادة النظر من قبل الطرف الم ني باألمر بواسطة منام مقبول لمترا ع 
بة ضبط أمام منكمة النقض أو من النيابة ال امة ، بإيداع مذكرة بوسائل الط ن بكتا

، أو من تاريخ تبميغ القرار المط ون  يو منكمة النقض داخل أجل ستين يوما من تاريخ
 ال مم اليقيني بصدوره.

  ما 557كما   ةما إل   529مد الطمب كمقان لمقتضيات المكاة  ميكمة النقض ت تك 
 مف مذا القانكف. 564مراىاة مقتضيات الماةة 

صرح مد يالة ى كؿ ت ميكمة النقضإذا ت مؽ األمر  تصيين أ طاء ماةية  مإف  
 الطمب  تصيين ال طن ةكف ياية لريالة. 

  161المادة 
يػنتد  لمػف أىػالش 566 المػاةة مػد إليهػا المشاار النااالت مػد المراي ػة طمػب يػؽ ي ػكؿ

 :ـھذكر

 ؛النقضمنكمة  لدى لمممك ال ام لموكيل 1- 

 األممية؛ ىةـ يالة مد القانكند نائ ه أك ىميه لمميكـك 2- 

 لهػـ كالمكصػ  ككرةتػه ككالةيػه كأك ةش  غي تػه المصرح أك المتكم  ىميه الميكـك لزكج 3- 

 .كماته ى ؿ منه  اصا تككيال كلمف تمق 
لوكيل ال ام لممماك لادى منكماة إلق ا نيلتأن  لمسمطة النكومية المكمإلة بال دل يمكن

 ما يراه مالئما.بشأنو   لمممك يتخذ الوكيل ال ام .لممراج ةطمبا النقض 
 161-3 المادة
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 .طمبات المراج ة قبول أو عدم قبولتندث بمنكمة النقض لجنة لممراج ة تبت  ي 
ن ت ااين مقااررا لكاال أيمكاان لمجنااة  والمراج ااة ماان بثالبثااة مستشااارين،تتااألف لجنااة  
 قضية.

      ةالالزماالجنااة المراج ااة ماان تااو ر الصااإلة  ااي مقاادم الطمااب و تااو ر الشااروط  تتأكااد
 و الوبثائل المدعمة لمطمب. 

الماادة أعااله ودي اة  مان 1و  2 ، 3المراج ة المشار إلييم  ي الإلقرات  ايؤدي طالبو 
  ي  خمسة آالف درىم.قيمتيا بصندول المنكمة تندد 

الوكيال ال اام لممماك لادى منكماة  إلاقتنيل لجنة المراج ة الطمبات التاي تتوصال بياا 
 من تاريخ توصمو بيا. أيامالنقض قصد تقديم ممتمساتو داخل أجل عشرة 

 161المادة 
 الغر ة إلقتنيل لجنة المراج ة طمبات المراج ة المستو ية لمشروط القانونية 

 و قا لمقانون.لمبت  ييا  بمنكمة النقض الجنائية
 165المادة 
ينفذ  كذلؾ ا تةاء مف  لـ  ال قك ة إذا كاف يكىؼ  قكة القانكف تنفيذ المقرر الصاةر

 .منكمة النقضتقديم الطمب إلق الوكيل ال ام لمممك لدى تاريخ 
بمقرر صادر عن الغر ة  اعتقال نالة  ي عميو المنكوم كان إذا التنفيذ إيقاؼ يمكف
بمقتضق  . كما يمكن إيقاف التنإليذ  يما ب د إن اقتضق النال،النقضبمنكمة الجنائية 

 ب ده. 113تطبيقا لممادة  منكمة النقضالقرار الصادر عن 
  114المادة 

إعاادة النظار  اي القارارات الصاادرة عان المنااكم  طماب قباول  اي الجنائياة الغر اة تبات
 ..أيام من توصميا بالطمب 34خالل 

 .اليقيقة  إظهار ............................................. تصرين يالة مد

 ) ال اىد  ةكف تغيير(.
 القسم الزابع

 و الجزائم الماليت أحكام خاصة بتمويل اإلرھاب 

  151 -3المادة 
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يمكف لمككيؿ ال اـ لمممؾ  مناس ة إيراء  يث ىضائد أف يطمب م مكمات يكؿ 
أو الجرائم المالية ىمميات أك تيركات أمكاؿ يشت ه مد أف لها ىالىة  تمكيؿ اإلرماب 

  مف األ ناؾ ال اض ة أليكاـ الظهير من ىذا القانون   341المنصوص عمييا  ي المادة 
( المت مؽ  ممارسة 1992يكليك  6) 1414مف ميـر  15 تاريخ  10920147الشريؼ رىـ 

( التد تسرم ىميها أيكاـ off shoreنشاط مؤسسات ا ئتماف كمراى تها كمف األ ناؾ اليرة )
المت مؽ  المناطؽ المالية اليرة المصاةؽ ىميه  الظهير الشريؼ رىـ  58091القانكف رىـ 
 .(1993م راير  36) 1413مف ش  اف  32 تاريخ 10920121

يمكف أيضان لقاضد التيقيؽ كلهيئة اليكـ إذا أييمت ىميهما مسطرة لها ىالىة  يريمة 
طمب  من ىذا القانون ،  341أو الجرائم المالية المنصوص عمييا  ي المادة  إرما ية

 الم مكمات المنصكص ىميها مد الفقرة األكل  مف مذش الماةة.
 

  151 -2المادة 

 كرة مد الماةة السا قة أف تنمر  تيمية أك ييز األمكاؿ يمكف لمسمطات القضائية المذك
أو الجرائم المالية  مد أف لها ىالىة  تمكيؿ اإلرماب  لمشت ها ئدات و الممتمكاتاو ال 

 . من ىذا القانون  341المنصوص عمييا  ي المادة 

لتنفيذ مذش  ...............................................يمكف لهذش السمطات 
 التةا ير.

 )ال اىد  ةكف تغيير(.

  151 -6المادة 

 ييكز لميككمة  مد إطار تط يؽ ا تفاىيات الةكلية مد مياؿ مكامية تمكيؿ اإلرماب  
من ىذا  341أو االتإلاقيات ذات الصمة بالجرائم المالية المنصوص عمييا  ي المادة 

كالمنشكرة  صفة رسمية أف تييؿ   طمب مف ةكلة المنضمة إليها المممكة المغر ية  القانون،
 أين ية  الطمب إل  الككيؿ ال اـ لمممؾ  ت اذ اإليراءات التالية:

كالممتمكات التد  الجرائم المذكورةإندى ال يث كالت ريؼ ميما يت مؽ   ائة  -1
 أك كؿ ممتمؾ تطا ؽ ىيمته الجرائماست ةمت أك كانت م ةة  ست ةامها مد ارتكاب مذش 

 ال ائةة منها؛
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 تيمية الممتمكات أك ييزما؛ -3

 ات اذ اإليراءات التيفظية  شنف الممتمكات المذككرة. -2

 يرمض الككيؿ ال اـ لمممؾ الطمب إذا:

كاف مف شنف تنفيذش المس  سياةة الةكلة أك أمنها أك مصاليها األساسية أك النظاـ  -
 ال اـ؛

 ىضائد نهائد مد التراب الكطند؛ صةر مد شنف األم اؿ المت مؽ  ها الطمب مقرر -

ت مؽ األمر  تنفيذ مقرر ىضائد أين د صةر كمؽ شركط   تكمر ضمانات كامية  -
 ليماية يقكؽ الةماع؛

 .بالجرائم المذكورةكانت األم اؿ المقةـ ىم  أساسها الطمب   ىالىة لها  -

 151 -5المادة 

المالية كمد مكامية ييب ىم  كؿ األش اص الذيف يشارككف مد م الية الم مكمات 
 341أو الجرائم المالية المنصوص عبييا  ي المادة  التيركات المرت طة  تمكيؿ اإلرماب

ك صفة ىامة ىم  يميا األش اص الذيف يطمب منهـ   نم صفة مف   من ىذا القانون 
الصفات  اإلطالع ىم  تمؾ الم مكمات أك استغاللها أف يتقيةكا تقيةان تامان  كتماف السر 

 مف القانكف الينائد. 446المهند تيت طائمة ال قك ة المنصكص ىميها مد الفصؿ 

 151 -34المادة 

مف ميمكىة القانكف الينائد  446يت رض لم قك ات المنصكص ىميها مد الفصؿ 
مسيرك أك مست ةمك األ ناؾ إذا أ  ركا ىمةان  نم كسيمة كانت  الش ص الم ند  األمر أك 

أو  تيركات أمكاله  س ب ا شت اش مد ىالىتها  تمكيؿ اإلرمابغيرش   يث ييرم  شنف 
 . من ىذا القانون  341الجرائم المالية المنصوص عمييا  ي المادة 

ىميها مد مذا ..............................................يت رض لنفس ال قك ات 
 القسـ.

 156المادة 
 تط يؽ ال قك ات....................................................ي يف ىاض 
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بنااي المنتادب  لممجماس األعماق لمسامطة القضاائية  لمارئيس ي يف مؤ ء القضاة  قرار 
لمػةة ةػالث سػنكات ىا مػة  لادييا وكيال المماكو ب اد استشاارة  رئيس المنكمةعمق اقتراح من 

 كيفية.لمتيةية  كي فكف مف مهامهـ  نفس ال
 ىنه مؤىتان.............................................إذا يةث 

 ىم  األىؿ؛ ................................................ي هة إل  ىاضد 
 إيراءات التنةيب؛..................................................يتت ا مةل 

 
التخإلايض التمقاائي لم قوباة و يارأس المجناة التاي تبات  اي  تيسير عمق مراقباة قارارا

 التظممات المر وعة ضد ىذه القرارات؛
 يسير عمق تنإليذ و تتبع ال قوبات البديمة لم قوبات السالبة لمنرية.

 يختص بالبت  ي طمبات رد االعتبار القضائي.
يكيهػػه إلػػ  يطمػػا ىمػػ  سػػيالت ا ىتقػػاؿ كي ػػة تقريػػران ىػػف كػػؿ زيػػارة يضػػمنه ماليظاتػػه 

   كيييؿ نس ة منه إل  النيا ة ال امة؛ الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض
 يمكنه مسؾ  طاىات.......................................ك ماليظات القاضد. 

 )ال اىد  ةكف تغيير(.
  641المادة 

 .  يمكف يرماف ش ص..........................تيت اليراسة النظرية 
تاب ة لمسمطة النكومية المكمإلة  نظامية  يمكف ا ىتقاؿ إ   مؤسسات سينية 

 .و خاض ة لمراقبة السمطات القضائية و قا لما ينص عميو ىذا القانون بالسجون
 636لمادة ا

 مرة األىؿ ىم  السيناء  تفقةيقـك ىاضد تط يؽ ال قك ات كككيؿ الممؾ أك أية نكا ه 

ومراقبة مدى انترام ظروف أنسنة تنإليذ  ا ىتقاؿ صية مف التنكة أيؿ مف كذلؾ شهر  كؿ
 . ا ىتقاؿ سيالت مسؾ يسف كمف ال قوبة

 الوكيال ال اام لممماك لادى منكماة الانقضإلاق  ير اع كل تإلتايش بشأن منضرا   اينرر 
 .يماوكذا اقترانات ىمامشإلوعا بوجية نظر 
 األناااداثبتإلقاااد  باألناااداثو قاضاااي النياباااة ال اماااة المكماااف  األناااداثيقاااوم قاضاااي 

 .أشير بثالبثةالمودعين بالمراكز و المؤسسات المقبولة و المؤىمة ليذه الغاية مرة كل 
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الوكيال ال اام لممماك لادى منكماة الانقض إلاق  ير اع كل تإلتايش بشأن منضرا   اينرر 
 .مشإلوعا بوجية نظرىما وكذا اقتراناتيما

 624المادة 
 ىنهـ اإلمراج..................................تكمؼ.............................

 .التككيف المهند........................................ك يترأس.....
ت ينيم السمطة النكومية المكمإلة    أىضاء متطكىيفنة زياةة ىم  ذلؾتضـ المي

 ىميهـ....الميكـك ..................................مف  يف اليم يات . بال دل
 623المادة 

تؤمػػؿ المينػػة المنصػػكص ىميهػػا مػػد المػػاةة السػػا قة لزيػػارة السػػيكف المكيػػكةة مػػد تػػراب 
النكوميااة  وتر ااع إلااق كاال مااناألىػػؿ ىمػػ   ماارة كاال بثالبثااة أشاايرالك يػػة أك ال مالػػة أك اإلىمػػيـ 

لادى والوكيل ال ام لمممك السمطة النكومية المكمإلة بالسجون و  المالنظات  المكمإلة بال دل
 ....التد ين غد تيقيقها...منكمة النقض و السمطة

 يمكنها أف تقةـ إل  لينة ال فك تكصية  مف يظهر لها مف الم تقميف استيقاىه ال فك. 
   يمكف لمينة أف تقـك  نم ىمؿ مف أىماؿ السمطة.

تؤمػػػؿ المينػػػة كػػػذلؾ لزيػػػارة المؤسسػػػات المكمفػػػة  رىايػػػة األيػػػةاث اليػػػانييف المنصػػػكص 
أىػػػالش. كمػػػد مػػػذش اليالػػػة مإنػػػه يضػػػاؼ إلػػػ  تشػػػكيمة المينػػػة  481ك 471ىميهػػػا مػػػد المػػػاةتيف 

ىاضػػد األيػػةاث لػػةل الميكمػػة ا  تةائيػػة كممةمػػك القطاىػػات ال مكميػػة المكمفػػة  الطفكلػػة  كمػػا 
مػف  ػيف  السامطة النكومياة المكمإلاة بال ادل  يػنهـتء متطكىػكف يمكف أف يضاؼ إليهػا أىضػا

 اليم يات أك الش صيات الم ركمة  امتمامها  رىاية الطفكلة كيمايتها.
والوكيال السمطة النكومياة المكمإلاة بالساجون  كل من إل  كترما المينة مد مذش اليالة

الماليظػػػات أك   بال ااادلال اااام لممماااك لااادى منكماااة الااانقض و السااامطة النكومياااة المكمإلاااة 
 .ا نتقاةات المشار إليها مد الفقرة األكل  مف مذش الماةة

 :622المادة 
 إذا كانكا مف  يف:........................ لمميكـك يمكف

 بثماث  ػاةؿت ىقك ة ي سية األىؿ ىم م ميا  ىضكا الذيف ينية أيؿ مف ىميهـ الميكـك ػ1

  ؛ ها الميكـك ال قك ة
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 أك  يةاين  ننها كصفت كىائا أيؿ مف ينيية   قك ة أك ينائية   قك ة ىميهـ الميكـك ػ2

 ي سػا إذا ىضػكا ي سػا سػنكات لم قك ػة المقػررة لهػا  مػس األىصػ  اليػة يتياكز ينية أيؿ مف

 . ها الميكـك ال قك ة نصف األىؿ ىم  ي اةؿ م ميا
 ت مؽ األمر...............................................سارم المف كؿ. إذا 
 621المادة  

لاادى منكمااة الاانقض، يترأساايا   بالنيابااة ال امااة  تناادث لجنااة اء ااراج المقيااد بشااروط
أو مان يناوب عناو، تضام  اي عضاويتيا ممبثال عان  الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض

تئناف بالربااط وقاضايين ابثناين مان باين قضااة تطبيال ال قوباة، الرئيس األول لمنكمة االسا
عان السامطة النكومياة  ممبثلي ينيما الرئيس المنتدب لممجمس األعمق لمسمطة القضائية، و 

عاان الساامطة النكوميااة المكمإلااة بالسااجون ، وممبثاال عاان الساامطة  بال اادل و ممبثاالالمكمإلااة 
 النكومية المكمإلة بالداخمية.

 يتولق كتابة المجنة موظف ي مل بالنيابة ال امة لدى منكمة النقض. 
 يسير الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض عمق تنإليذ مقررات المجنة. 
 
 

 621المادة 
 اإلمػراج اىترايػات ىقك تػه ىميػه الميكػـك هػا  يقضػد التػد السػينية المؤسسػة رئػيس ي ػة

مان أو بناي عمق طماب  من السمطة النكومية المكمإلة بالسجون بت ميمات إما  شركط المقية 
   ىائمتػه أك   ػاألمر الم نػد  مػف طمػب  ىمػ    نػاء  أك الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة الانقض

مػف المرسػـك رىػـ  155لمقتضػيات المػاةة  ط قػان   ال قك ػات  تط يػؽ  ىاضػد  مػف   م ػاةرة  أك
( تيػػػةة  مكي ػػػه كيفيػػػة تط يػػػؽ 3111نػػػكمم ر  2)  1431شػػػ  اف  6الصػػػاةر مػػػد  30110485

...........................................يط ػػػػػػػػػػػؽ المت مػػػػػػػػػػػؽ  تنظيـ 32098القػػػػػػػػػػػانكف رىػػػػػػػػػػػـ 
 ) نذف باقي الإلقرة(.مف المرسـك السالؼ الذكر 156مقتضيات الماةة 

 

 626ة الماد
دورات  ي السانة، بم ادل دورة  أرب ة ي ت رض ا ىترايات الكارةة ىم  أنظار المينػة 

 كل بثالبثة أشير.
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 621المادة 
لموكيل ال ام لمممك لدى منكمة  قرار   شركطاإلمراج المقية  مف ا ستفاةة منن يتـ
  .أىالش 634 الماةةمد  إليها المشار ناء ىم  رأم المينة  النقض

 مراى ة تةا ير كات اذ الشركط ل  ض اإلمراج المقية إ ضاع رالقرا مذا  مقتض  يمكف

 الميتما  اصة:  مد اإلمراج مف المستفيةيف إةماج إىاةة تسهيؿ كتيقيؽ منها الغاية تككف
 أةاء الم الغ الكاي ة لم زينة أك الت كيضات الميكـك  ها لمضيايا؛-1          

 القكات المسمية الممكية إذا كاف األمر يت مؽ  مكاطف؛ا لتزاـ  ا ن راط مد - 3

 الطرة مف تراب المممكة إذا كاف األمر يت مؽ  نين د.- 2

ييب أف ينص القرار ىم   ياف اسـ السييف الذم سيفرج ىنه كالسيف الذم يقضد 
ه ميه ال قك ة  كتاريخ ا تةاء اإلمراج الممنكح  كالمكاف الذم يت يف ىم  الش ص المفرج ىن

أف يي ؿ ميه مكطنه كاأليؿ الميةة له لمتكيه إل  مذا المكاف  ك ياف السمطات التد يت يف 
ىم  المفرج ىنه أف يتقةـ إليها  ميرة يمكله  المكاف  كالشركط التد يمكنه  مقتضاما إما 

ما تغيير ميؿ إىامته.   التنقؿ مؤىتان كا 
 . رمضه رأيا المينة أ ةت إذا  شركط المقية اإلمراج يمنن  

 

 :621المادة 
 مف ميضر الت ميغ.................................................ي مغ ىرار اإلمراج

الميػػػػػةةة مػػػػػد .........................اإلمػػػػػراج..............تكيػػػػػه نسػػػػػ ة مػػػػػف ىػػػػػرار 
 القرار.

كػػػػذلؾ نسػػػػ ة مػػػػف ىػػػػرار اإلمػػػػراج المقيػػػػة  شػػػػركط إلػػػػ  القاضػػػػد المكمػػػػؼ  تط يػػػػؽ  تكيػػػػه
 .يسير عمق تتبع تنإليذ اء راج المقيدال قك ات الذم 

 :625المادة 
  . شركط المقية ...................................... نهائيا اإلمراج يص ن  

إلغاااي اء ااراج المقيااد بمقاارر لموكياال ال ااام لمممااك لاادى منكمااة الاانقض بناااي عمااق  يااتم
 أو النيابة ال امة أو الوالي أو ال امل. قاضي تطبيل ال قوباتتقرير ير  و إليو إما 
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يمكف مد يالة ا ست ياؿ لمنيا ة ال امة أك لمكالد أك لم امؿ أف ينمر  اىتقاؿ المفرج ىنه 
ةا ؿ ةماف كأر  يف ساىة  الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقضار ايتياطيان   شرط إ  

 الذم له أف يقرر ما إذا كاف مناؾ ما يةىك لر قاء ىم  مذا التة ير.
 :612المادة 

   تق ؿ القرارات................................................أم ط ف.
جديد وذلك ب د مرور بثالبثة ينول ر ض طمب اء راج المقيد، دون تقديم طمب ال 

 أشير عمق تاريخ قرار الر ض.
 الباب الرابع مكرر

 التخإليض التمقائي لم قوبة
 
 612-3المادة 

، مان تخإلايض خالل تنإليذىم لم قوباةيستإليد السجناي الذين أبانوا عن نسن سموك 
 تمقائي لم قوبة السالبة لمنرية قدره:

 أيام عن كل شير إذا كانت ال قوبة سنة أو أقل؛ أرب ة -
شير واند عن كل سنة أو جزي من السنة إذا كانت ال قوبة المنكاوم بياا  أكبثار  -
 من سنة ؛

ال يستإليد من التخإليض التمقاائي لم قوباة المنكاوم عمياو الاذي اتخاذ  اي نقاو قارار 
ون خاالل الإلتارة التاي ينتساب تأديبي و قا لممقتضيات القانونية والتنظيمياة المت مقاة بالساج

 عمق أساسيا التخإليض. 
يتم تنإليذ التخإليض تمقائيا من طرف لجنة تتكون من مدير السجن و رئيس الم قل    

نيايااة كاال  و المشارف االجتماااعي و رئاايس مكتااب الضاابط القضااائي و طبيااب المؤسسااة  ااي
 شير أو كل سنة نسب األنوال شريطة :

 الشيي المقضي بو؛أن يكون النكم نائزا لقوة  -3
أن يكااون المنكااوم عميااو قااد قضااق عمااق األقاال ربااع ال قوبااة السااالبة لمنريااة -2 

 المنكوم بيا عميو .
لقااوة الشاائ  بيسااتإليد المنكااوم عميااو الااذي تااأخر  ااي مواجيتااو صاادور نكاام مكتساا

المقضاي بااو مان التخإلاايض التمقاائي لم قوبااة ابتاداي ماان التااريخ الااذي يساتو ي  يااو الشاارط 
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بقضاي ربع ال قوبة السالبة لمنرية المنكوم بيا عميو ، و ذلك ما لم يكن قد قضاق المت مل 
 عقوبتو.

و لتطبياال مقتضاايات ىااذه المااادة يت ااين عمااق المناااكم و منكمااة الاانقض إشاا ار 
المؤسسة السجنية بالط ون المقدمة و األنكام الصادرة  اي قضاايا الم تقماين  اور تقاديميا 

 أو صدورىا.
ال اماااة بمنكماااة الااانقض و بالمنااااكم عماااق التطبيااال الإلاااوري لياااذا تساااير النياباااة 

 المقتضق.
 612-2المادة 

والااذين أبااانوا عاان  الااذين لياام سااوابل قضااائيةيمكاان أن يسااتإليد المنكااوم عمااييم 
المنصاوص لم قوباة وذلاك  اي نادود نصاف المادة تنسن ساموكيم، مان التخإلايض التمقاائي 

 .منصوص عمييا  ي نإلس المادةعمييا  ي المادة السابقة وضمن الشروط ال
 612-1المادة 

بتنإليذ التخإليض التمقائي لم قوبة  ب د تاو ر شاروطو  يقوم مدير المؤسسة السجنية
 القانونية.

ينيل مدير السجن داخال أجال بثالبثاة أياام نساخة مان قارار التخإلايض التمقاائي عماق 
وعماااق وكيااال المماااك الاااذي يتواجاااد بااادائرة نإلاااوذه مقااار المؤسساااة  قاضاااي تطبيااال ال قوباااات

السجنية، مر قا بممخاص النالاة الجنائياة لمم ناي بااألمر يتضامن مالنظاات عان سموكاااو و 
ساايرتو داخاال السااجن وعاان ال قوبااات التأديبيااة التااي اتخااذت  ااي نقااو وعاان مساىمتااااو أو 

الراميااة إلااق تسااييل اءدماااج  ااي مشاااركتو  ااي الباارامج االجتماعيااة و التربويااة والصاانية 
 المجتمع.

أو وكياال الممااك أن يطمااب إيقاااف تنإليااذ التخإلاايض  اتيمكاان لقاضااي تطبياال ال قوباا
المقرر من طرف مدير السجن خالل بثالبثة أيام من إش ارىما باو، وعارض األمار عماق لجناة 

، و  ب اده لمبات  ياو 612-1مراقبة تطبيل التخإليض التمقائي المنصوص عمييا  اي الماادة 
ذلااك إذا كااان لاادييما مالنظااات نااول سااموك السااجين المسااتإليد، أو  ااي نالااة عاادم تااو ر 

 التمقائي. الشروط األخرى لالستإلادة من التخإليض
مراقباة يمكن لكال ساجين لام يساتإلد مان التخإلايض التمقاائي ر اع تظمماو إلاق لجناة  

 ده.ب  612-1تطبيل التخإليض التمقائي لم قوبة المنصوص عمييا  ي المادة 
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 تتم إنالة التظممات  ورا عمق قاضي تطبيل ال قوبات.
تصدر المجنة قرارىا داخل أجل خمسة عشر يوما من تقديم التظمم إلق إدارة السجن 

 .قاضي تطبيل ال قوباتأو النيابة ال امة أو إلق 
تصدر المجنة قرارىا  اورا  اي نالاة االسات جال، و تتاو ر نالاة االسات جال إذا كاان  

 جين.انتساب المدة المتنازع عمييا يؤدي إلق اء راج الإلوري أو الوشيك عن الس

 

 612-1المادة 
تندث بمقر المنكمة االبتدائية التي توجد بدائرة نإلوذىاا المؤسساة الساجنية، لجناة 

مااات المقدمااة ضااد القاارارات الصااادرة عاان لجنااة التخإلاايض بشااأن تخااتص بالباات  ااي التظم
 التخإليض التمقائي لم قوبة.

كارئيس ، مان ممبثال النياباة  قاضي تطبيال ال قوبااتتتكون ىذه المجنة عالوة عمق 
 ال امة و المدير الجيوي ءدارة السجون أو من يمبثمو.

 األمر يت مل بندث.تضم كذلك ىذه المجنة  ي عضويتيا قاضي األنداث إذا كان 
قاضاي تجتمع المجنة بالمنكمة االبتدائية و يمكن أن تجتمع بمقار الساجن إذا قارر 

 ذلك بناي عمق طمب ممبثل النيابة ال امة. تطبيل ال قوبات
 يمكن لمجنة أن تستمع إلق السجين المتظمم الذي يمكنو كذلك االست انة بمنام.

المندوب الجيوي ءدارة السجون نول سموك يمكن لمجنة كذلك أن تطمب تقريرًا من 
 الم ني باألمر.

 612-1المادة 
يمكااان لمجناااة المشاااار إليياااا  اااي الماااادة الساااابقة بنااااي عماااق اقتاااراح مااان السااامطة 

إضا ي لمسجناي الماؤىمين  الجكومية المكمإلة بإدارة السجون و إعادة اءدماج، منح تخإليض
ا  اي بارامج اءدمااج أو أباانوا عان مجياودات لالستإلادة من التخإليض التمقائي الاذين شااركو 

 1متميزة  ي متاب ة دراستيم  أو  ي التكوين الميني أو الخضوع لم الج وذلك بنساب مدة 
أيام عن كل شير بالنسبة لم قوباات المنكاوم بياا التاي ال تتجااوز سانة أو شاير واناد عان 

 كل سنة أو جزي من السنة بالنسبة لم قوبات التي تإلول السنة.
ال يمكن أن يستإليد السجين من التخإليض التمقائي اءضا ي أكبثر مان خماس مارات 

 طيمة مدة ال قوبة التي يقضييا بالمؤسسة السجنية.
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 ال تقبل مقررات المجنة أي ط ن.
 612-6المادة 

يمكاان لمجنااة أن تااأمر بساانب آخاار تخإلاايض تمقااائي لم قوبااة اسااتإلاد منااو السااجين  
اي عمق مماتمس كتاابي يقدماو مادير الساجن أو وكيال المماك الذي أبدى سموكا سيئا وذلك بن

 .قاضي تطبيل ال قوباتأو الوكيل ال ام لمممك أو 
 

 612-1المادة 
تطبل مقتضيات ىذا الباب عمق السجناي األنداث ضمن نإلاس الشاروط ، غيار أن  

بادائرتيا المجنة يرأسيا  ي ىذه النالة قاضاي األناداث لادى المنكماة االبتدائياة التاي يوجاد 
 السجن الذي يقضي بو الندث عقوبتو.

 3-611المادة 
يجب عمق كل شخص نكم بغرامة مالياة أن يقاوم باأداي المبماغ المنكاوم باو عمياو 

داخال أجال بثالبثاين يوماًا مان إناذاره مان طارف كاتاب  -عناد االقتضااي –ومصاريف الدعوى 
باااألداي داخاال األجاال  ، و  ااي نالااة قيامااوالضاابط، أو الجيااة المكمإلااة باسااتخالص الغرامااة

 المندد لو ، يؤدي المنكوم عميو بثمبثي ال قوبة  قط.
 

 : 611المادة 
 يمكف تط يؽ ...........................................................غير كامية.
 يتـ اإلكراش ال ةند.....................................................التنفيذ ال اةية.

 أنه   يمكف......................................................الميكـك ىميه.غير 
يام ئىم مان تطبيال اءكاراه البادني ب اد إدال ؤ و إذا ت مل األمر بأشخاص أجانب ، أمكن إعإلا

بشاايادة لم ااوز و عاادم الخضااوع لمضااريبة مسااممتين ماان المصااالح اءداريااة أو القنصاامية 
 المختصة.

 614المادة 

ماع مراعااة  يمكف تط يؽ اإلكراش ال ةند  مد يميا األيػكاؿ كلػك نػص ىميػه مقػرر ىضػائد   
إ    ػة مكامقػة ىاضػد تط يػؽ   ضيات القانون المت مل بمدونة تنصيل الاديون ال مومياةتمق

 ال قك ات الذم يتيقؽ مف تكمر الشركط اآلتية   ة تكصمه  الممؼ مف ككيؿ الممؾ:
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 التكصؿ  ه؛..................................................تكييه إنذار.......... -1

 )ال اىد  ةكف تغيير(.
 613المادة 

 الما لممقتضيات السا قة  إذا كاف الميكـك ىميه ما يزاؿ م تقال كأص ن اليكـ 
بمجرد  الصاةر مد يقه مكتس ان لقكة الشدء المقضد  ه  مإف رئيس المؤسسة السينية

إل  الميكـك ىميه إنذارا كتا يا   ورا يكيه   طالب اءكراه البدني طرف من توصمو بالطمب
 ككذا مةة اإلكراش المنمكر  ه............................................ألةاء ةينه  

 إل  إةارة المالية.............................إذا أةل الميكـك ىميه ةينه 

ىم  الكماء  ةينه يشار إل  ذلؾ مد ميضر ييررش  إذا صرح الميكـك ىميه   ةـ ىةرته
لدى المنكمة االبتدائية التي  إلق النيابة ال امةرئيس المؤسسة السينية كيكيهه ىم  الفكر 
  .المذكورة تقع داخل دائرة نإلوذىا المؤسسة السجنية

 أىالش.  625الماةة  ...........................ىم  الميضر المذككر اإلطالع  ة 

 الباب الخامس مكرر
 تدابير تنإليذ عقوبة ال مل من أجل المنإل ة ال امة.

 
 611-3المادة 

 ة ال امة  تقوم النيابة ال امة بتبميغ النكم المتضمن ل قوبة ال مل من أجل المنإل
الذي يتولق السير عمق  ال قوباتالمقضي بو إلق قاضي تطبيل  ب د اكتسابو لقوة الشيي

 تنإليذ إجرايات ىذه ال قوبة.
 611-2المادة 

 ور توصمو بالنكم من طرف النيابة ال امة باالستماع  ل ال قوباتيقوم قاضي تطبي
 نول ىويتو ووض يتو االجتماعية والمينية وال ائمية.المنكوم عميو 

مات بالنيابة ال امة لمتأكد من صنة الم مو  االست انة ال قوباتيمكن لقاضي تطبيل  
 .المنكوم عميوالتي يدلي بيا 

عمق خبرة طبية المنكوم عميو أن يأمر ب رض  ال قوباتيمكن لقاضي تطبيل 
ي ة ال مل الذي يناسب نالتو لإلنصو وتقديم تقرير عن نالتو الصنية من أجل اختيار طب

باختيار عمل م ين من بين منكوم عميو الإذا اقتضق األمر ذلك، بثم ي يد إلق  ةنيالبد
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والتي من شأنيا أن تنا ظ عمق اندماجو  ،األعمال الم روضة التي تالئم قدراتو ومياراتو
 دون التأبثير سمبا عمق المسار ال ادي لنياتو ال ائمية أو المينية أو الدراسية.

 ال امة مقتضيات ال مل من أجل المنإل ةعند تطبيل ال قوبات يراعي قاضي تطبيل  
األنكام التشري ية والتنظيمية المت مقة بتشغيل ىذه  ،بالنسبة لمنساي واألنداث والم اقين

الإلئات. كما يسير عمق ضمان اندماجيم  ي منيطيم األسري وأداي وظائف األمومة وعدم 
 التأبثير عمق السير ال ادي لمدراسة بالنسبة لألشخاص الذين ما زالوا يتاب ون دراستيم.

 611-1 المادة

الخاص بتنإليذ عقوبة ال مل من أجل المنإل ة  ال قوباتيبمغ مقرر قاضي تطبيل 
 -والنيابة ال امة والمؤسسة السجنية التي يوجد بيا رىن االعتقالالمنكوم عميو ال امة إلق 

كما ترسل نسخة من نإلس المقرر لممؤسسة التي سيؤدي بيا ال مل من   -إذا كان م تقاًل 
 امة .أجل المنإل ة ال 

تخصم مدة االعتقال المؤقت أو النبس التي قضاىا المنكوم عميو بنساب ساعتي 
م تستبدل المدة المتبقية من عقوبة النبس األصمية ليؤدييا عمال بثعمل عن كل يوم نبس 

 لمنإلع ال ام.
لممنكوم عميو الموجود رىن االعتقال والذي يتنازل عن استئنا و أن يطمب من  يمكن

 المنكمة تنإليذ عقوبة ال مل من أجل المنإل ة ال امة.
قاضي تطبيل  إلقالمنكوم عميو تنيل النيابة ال امة داخل أجل بثالبثة أيام ممف 

 مة.ءصدار قرار يقضي بتنإليذ عقوبة ال مل من أجل المنإل ة ال ا ال قوبات

إلق غاية إصدار قاضي  -إذا كان م تقاًل  –رىن االعتقال المنكوم عميو يبقق 
 مقرر تنإليذ عقوبة المنإل ة ال امة الذي يت ين أن يتضمن اءشارة إلق:ال قوبات تطبيل 

 ؛منكوم عميو لماليوية الكاممة -
 والمؤسسة التي سيؤديو  ييا؛ طبي ة ال مل المسند إليو-
امج زمني يتم االتإلال عميو مع ناءجمالية وتوزي يا و قا لبر عدد الساعات -

 المؤسسة الم نية.
 611-1المادة 

بتييئ برنامج دوري باألعمال المتو رة والمؤسسات ال قوبات يقوم قاضي تطبيل 
 التي يمكن  أن تكون منال ألداي عقوبة ال مل من أجل المنإل ة ال امة.



 

84 

 

ءعداد جدول الميام التي يمكن  -عند االقتضاي – ال قوباتيست ين قاضي تطبيل 
 والت ميم والصنة ال دلو  إنجاز ال مل  ي إطارىا بممبثل السمطات النكومية المكمإلة بالداخمية

 والتشغيل وكذا ممبثمي الجماعات المنمية.
يتم ال مل لإلائدة المنإل ة ال امة لصالح الجماعات المنمية واءدارات ال مومية 

 سسات الخيرية والمنظمات غير النكومية ال اممة لإلائدة الصالح ال ام.والمناكم والمؤ 
نسخة من ىذا البرنامج عمق النيابة ال امة ءبداي  ال قوباتينيل قاضي تطبيل 

 وجية نظرىا.
 611-1المادة 

بااللتزامات المنددة لو  ي المقرر التنإليذي ألداي  المنكوم عميو ي نالة إخالل 
لوضع إصدار مقرر  ال قوباتعقوبة ال مل من أجل المنإل ة ال امة ، يمكن لقاضي تطبيل 

ال قوبة النبسية األصمية ب د خصم المنكوم عميو  ليذه ال قوبة وتطبل نينيا  ي نل ند 
-1لما ىو منصوص عميو  ي المادة عدد ساعات ال مل المؤداة والتي يتم انتسابيا و قًا 

 أعاله. 611
 611-6المادة 

تمتزم المؤسسات التي يؤدي بيا المنكوم عميو عقوبة ال مل من أجل المنإل ة ال امة 
وساعات ال مل  المنكوم عميوبمسك سجل خاص يوقع عميو وكيل الممك يتضمن ىوية 

ارة قاضي تطبيل التي أداىا مشإلوعة بتوقي و الشخصي. يوضع ىذا السجل رىن إش
 ووكيل الممك قصد اءطالع والتأشير عميو كمما طمب ذلك. ال قوبات

تقريرًا عن  الممك ووكيلال قوبات  ويت ين عمييا أن توجو إلق كل من قاضي تطبيل
كل منكوم عميو يؤدي عقوبة ال مل من أجل المنإل ة ال امة لدييا بمجرد نياية مدة 

 عقوبتو أو إذا انقطع عن القيام بال مل الم يود بو إليو أو ر ض القيام بو.
بزيارة تإلقدية لممنكوم عمييم  اووكيل الممك أن يقوم ال قوباتيمكن لقاضي تطبيل 
ينيل كل  ان عمق إبثرىا تقريرال من أجل المنإل ة ال امة ينجز الذين يقضون عقوبات ال م

 عمق اآلخر. أعدهمنيما نسخة من التقرير الذي واند 
أند الموظإلين أو  من كتابة الضبط موظإلينمنيما تكميف  واند كما يمكن لكل

عداد تقرير بشأنيا. المكمإلين بالمساعدة االجتماعية داخل المناكم  لمقيام بالزيارة وا 
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لوكيل الممك أن يطمب من الشرطة القضائية أو من السمطات المنمية إعداد  يمكن
تقارير خاصة أو دورية نول تنإليذ ال مل لإلائدة المنإل ة ال امة بالنسبة لب ض المؤسسات 

 أو ب ض المنكوم عمييم.
 611-1المادة 

      المنكوم عميو ، تمقائيا أو بناي عمق طمب من ال قوبات يمكن لقاضي تطبيل
، أن يصدر مقررا بوقف تطبيل ال قوبة إلق نين زوال السبب الجدي متق د اعوأو 

منكوم لماستدعت ذلك الظروف االجتماعية أو الصنية أو ال ائمية أو الدراسية أو المينية 
 أو إذا ت مقت بظروف المؤسسة التي يقضي بيا ال قوبة.عميو 

 يبمغ ىذا المقرر إلق النيابة ال امة.

 611المادة 

ومراكاااز منمياااة بالمنااااكم  لاااوزارة ال ااادل يشااامل الساااجل ال ااادلي مركااازا وطنياااا تاب اااا 
  االبتدائية .

مركز السجل ال دلي الوطني  مسك سجل عادلي خااص باألشاخاص المولاودين  يتولق
اعتباااار لجنسااايتيم، ومساااك بطاااائل الساااجل ال ااادلي لألشاااخاص  دونخاااارج المممكاااة مااان 

 وما ب دىا من ىذا القانون. 611الم نوية المنصوص عمييا  ي المواد 

يتػػكل  مركػػز السػػيؿ ال ػػةلد الميمػػد  مسػػؾ السػػيالت ال ةليػػة ليميػػا األشػػ اص مهمػػا 
 الماةة. كانت ينسيتهـ المكلكةيف  ةائرة الميكمة الميةةة ط قان لمفقرة األكل  مف مذش

 611المادة 
قاااض ي ينااو رئاايس المجمااس األعمااق لمساامطة يتااولق مركااز السااجل ال اادلي الااوطني 

 القضائية.
 تسنة إةارة السيؿ ال ةلد الميمد ألية ىضاة النيا ة ال امة.

 661المادة 
 ييرر....................................................................أك ىةمه.
 يكيه...............................................................الةرؾ الممكد.

المديرية ال امة لألمن أىالش مف سيؿ  662تياؿ........................مد الماةة 
 الوطني.

 661المادة 
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لمساااجل ال ااادلي بالنسااابة لألشاااخاص  1يقااادم طماااب النصاااول عماااق البطاقاااة رقااام 
بالمممكة المغربية إلق مركز السجل ال دلي بالمنكمة االبتدائياة التاابع لياا مكاان المولودين 

 الطالب. والدة
إ  الشػػ ص......................تككيؿ رسػػمد  2  يمكػػف أف يطمػػب ال طاىػػة رىػػـ 

  اص.
مان مركاز الساجل ال ادلي لادى المنكماة  1يمكن لمم ني باألمر طمب البطاقة رقام 

لياا منال ساكناه أو ساكنق الشاخص الاذي يتاو ر عماق توكيال خااص مناو االبتدائية التاابع 
بااذلك. ينصاال ىااذا المركااز عمااق البطاقااة ماان مركااز السااجل ال اادلي المنمااي لاادى المنكمااة 
التابع ليا منل والدة الم ني باألمر، ويمكنو أن ينوب عن المركاز األخيار  اي إبثباات التنبار 

 عمق البطاقة وختمو بطابع المركز.
 إذا ت مؽ األمر  ش ص م نكم ..................... ما ية ت صفته مذش.

 .)ال اىد  ةكف تغيير( 
 611المادة 

صةر ىميه يكـ مف إيةل المياكـ الزيرية لممممكة مف  ذاتي أو م نويييؽ لكؿ ش ص 
 أيؿ يناية أك ينية  اليصكؿ ىم  رة ا ىت ار.

 .........................المترت ة ىنها.يميك رة ................................
 يكون رد االعتبار إما بقوة القانون أو بقرار قضائي.

يرد االعتبار بقوة القانون ويسير عمق تنإليذه، تمقائيا وتنت مراقبة النيابة ال امة، رئيس 
 المنكوم عميو. والدةكتابة الضبط بالمنكمة التي يقع بدائرة نإلوذىا مكان 

 يرد االعتبار قضائيا بقرار يصدره قاضي تطبيل ال قوبات.
 :611المادة 

 الميػةةة اآليػاؿ ةا ػؿ ضػةش يصػةر لـ ما القانكف  قكة ا ىت ار رة ىميه الميكـك يكتسب

 .ةيني أك يناية أيؿ مف لميرية سال ة   قك ة يةية يكـ أم   ة ميما
 أك أةائهػا يػـك مف تيسبسنة كايةة  أيؿ انتهاء   ة    الغرامة ال قك ات ي ص ميما -1

  ؛التقاةـ أمة انصراـ أك ال ةند اإلكراش انتهاء يـك مف
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 انتهػاء   ػة أشػهر سػتة تتيػاكز   لمػةة  ػالي س الصػاةرة الكييػةة ال قك ػة ي ػص ميمػا -2

مػا ىميػه الميكػـك ىمػ  المنفػذة ال قك ػة انتهػاء يػـك مػف إمػا سانتين أيػؿ  أيػؿ انصػراـ يػـك مػف كا 

 ؛التقاةـ
 ىػةة ي ػص ميمػا أك سػنتيف تتيػاكز   لمػةة  ػالي س الكييػةة ال قك ػة ي ػص ميمػا -3

 مػك يسػ ما ت تػةئ سانوات خماس أيػؿ انتهػاء   ػة   كايػةة سػنة ميمكىهػا يتيػاكز   ىقك ػات

 ؛أىالش الةانية الفقرة مد ىميه منصكص
 ميمػا أك ينيػة أيػؿ مػف سػنتيف تتيػاكز لمػةة  ػالي س الكييػةة ال قك ػة ي ػص ميمػا -4

 ساتأيػؿ  انصػراـ   ػة  يػنن أيػؿ مػف سػنة كايػةة ميمكىهػا يتيػاكز مت ػةةة ىقك ػات ي ػص
 ؛الطريقة  نفس تيسب سنوات

 أيػؿ انصراـ   ة  ةالمت ةة الينائية ال قك ات أك الكييةة الينائية ال قك ة ي ص ميما -5

 تقاةمها. أمة انصراـ أك ىقك ة آ ر انقضاء يـك مف ا تةاء عشر سنوات
المنكااوم بيااا بصااإلة أصاامية ماان غياار ال قوبااات  الجنائيااة يمااا يخااص ال قوبااات  -6

ماا  السالبة لمنرية أو الغرامة، ب اد انتيااي خماس سانوات، إماا مان تااريخ انتيااي تنإلياذىا وا 
 من يوم انصرام أمد تقادميا.

المنكاوم بياا بصاإلة أصامية مان غيار ال قوباات  الجننياة  يما يخاص ال قوباات --1
ماا مان ياوم سنتينالسالبة لمنرية أو الغرامة، ب د انتياي  ، إما من تااريخ انتيااي تنإلياذىا وا 

 انصرام أمد تقادميا.
، ب د انصرام أجل سانتين تنتساب ابتاداي مان تااريخ  يما يخص ال قوبات البديمة -1

 تقادميا.انتياي تنإليذىا و إما من يوم انصرام أمد 
 مد يالة اليكـ   قك ة مزةكية......................رة ا ىت ار.

 (.)ال اىد  ةكف تغيير
 :615المادة 

إيقػاؼ  مػا أك غرامػة   قك ػة يػ س ىميػه ميكػـك لكػؿ القػانكف  قػكة كػذلؾ ا ىت ػار يػرة
 إلغػاء يقػا لػـ مػااالختبار المنصوص عمييا  ي القانون الجنائي   ترة انتهاء   ة كذلؾ التنفيذ 

التػاريخ الػذم أصػ يت ميػه ال قك ػة مكتسػ ة لقػكة الشػدء المقضػد ف   تيسػب مػ التنفيػذ إيقػاؼ
  ه.
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مػػد يالػػة ازةكاييػػة ال قك ػػة  الغرامػػة النامػػذة كال قك ػػة السػػال ة لميريػػة المكىكمػػة التنفيػػذ   
 ىم  الي س المكىكؼ لرة ا ىت ار.السارم ييتسب األيؿ 

 :653المادة 
إ  الميكػػـك ىميػػه أك ممةمػػه القػػانكند إذا   مػػب رة ا ىت ػػار مػػف القضػػاء  يمكػػف أف يط

 .ىميه أك ش صان م نكيان  كاف مييكران 
يمكف لزكيه أك أصكله أك مركىه تت ا الطمػب الػذم سػ ؽ   مد يالة كماة الميكـك ىميه

مان تااريخ  خماس سانواتداخال أجال أف تقةـ  ه المتكم  كيمكنهـ أف يتقةمكا  الطمب م اشرة 
  كيمةة مذا األيؿ لغاية نهاية السنة المكالية لأليؿ الم تمة ىميه ليساب المةة المشػار الو اة
 الالزمػػة مػػف مػػذا القػػانكف  إذا طػػرأت الكمػػاة ى ػػؿ مػػركر المػػةة القانكنيػػة 692مػػد المػػاةة  اإليهػػ

 لطمب رة ا ىت ار.
 652المادة 

 .ينسنت   يمكف طمب رة ا ىت ار ..................... أيؿ
إذا كانت ال قك ة الصاةرة مف أيؿ ينية  سنة واندةغير أف مذا األيؿ ي فض إل  

أو عقوبة زجرية أخرى صادرة بصإلة أصمية  أو إذا كانت ال قوبة غرامة  قطغير ىمةية  
 .من غير ال قوبات السالبة لمنرية أو الغرامة

 مد يؽ الميكـك ىميه   قك ة ينائية. أربع سنواتيرما مذا األيؿ إل  
ي تةئ سرياف األيؿ  مف يكـ اإلمراج  النس ة لمميككـ ىميه   قك ة سال ة لميرية كمف 

ومن يوم انتياي تنإليذ ال قوبات الزجرية الصادرة يـك األةاء مد يؽ الميكـك ىميه  غرامة  
 .بصإلة أصمية من غير ال قوبات السالبة لمنرية أو الغرامة

 يالة اليكـ   قك ة .................................. لميرية مقط.كمد 
و ي نالة النكم ب قوبة مزدوجة بالغرامة وعقوبة زجرية أخرى غير ال قوبة السالبة 

 لمنرية ينسب األجل الساري لم قوبة الزجرية.
 651المادة 

يق ؿ مف الميكـك ىميه الذم يكية مد يالة.................إ    ة مركر أيؿ   
 مف يـك اإلمراج ىنه. أربع سنوات

ست غير أنه إذا كانت ال قك ة اليةيةة ىقك ة ينائية  رم ت مترة ا  ت ار إل  
 .سنوات
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 651المادة 
إذا أةل الميككـ   ي ضا رة ا ىت ار ألم شرط يت مؽ  األيؿ أك  تنفيذ  ال قك ة  

يمكن  و ي ىذه النالةىميه   ة ارتكا ه اليريمة  ةمات يميمة لم الة م اطرا  يياته. 
أو     لم يبثبت أداي المصاريف القضائية أو الغرامة ولممنكمة رد االعتبار لممنكوم عميو ول

 الت ويض.  
الذين نإلذوا بالنسبة لممنكوم عمييم  ال يخضع رد االعتبار ألي شرط يت مل باألجل

عقوباتيم السالبة لمنرية ونصموا عمق شيادة من السمطة النكومية المكمإلة بالسجون 
تشيد بنسن سموكيم خالل  ترة قضاي ال قوبة وبمشاركتيم  ي برامج إعادة اءدماج 
ونصوليم عمق تكوين ميني أو نر ي أو دراسي يؤىميم لالندماج  ي المجتمع والسيما 

 النصول عمق عمل.
 656ادة الم

 يقةـ الميكـك ىميه طم ا ................... كي يف  ةىة مد مذا الطمب:
 تاريخ المقرر .................. التد صةر ىنها؛ -1
 األماكف التد ..................... منذ اإلمراج ىنه. -3

غير أنو إذا كان المنكوم عميو شخصا م نويا  إن الطمب برد االعتبار يقدمو ممبثمو 
القانوني لوكيل الممك بمقر الشخص الم نوي، أو لوكيل الممك بمقر المنكمة التي أصدرت 

 النكم ويبثبت  يو بدقة:
 تاريخ المقرر الصادر  ي نل الشخص الم نوي والمنكمة التي صدر عنيا؛ -3

 كل نقل لمقر الشخص الم نوي منذ صدور النكم. -2
 :651المادة 

السػػػمطة الميميػػػة الم تصػػػة مػػػف مصػػػالن الشػػػرطة أك يطمػػػب ككيػػػؿ الممػػػؾ شػػػهاةات مػػػف 
 الدرك نول سيرة الم ني باألمر وسموكو.

 
 :655المادة 

الككيػؿ ال ػاـ لمممػؾ الػذم يييمهػا إلػ   يكيه ككيؿ الممػؾ مػذش الكةػائؽ مقركنػة  رأيػه إلػ  
   .لمبت  يو طبقا لمقانون قاضي تطبيل ال قوبة

 التد يراما مفيةة..................................يمكف............................
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 :143المادة 
  يمكػػػػػف تقػػػػػةيـ طمػػػػػب يةيػػػػػة كلػػػػػك مػػػػػد اليالػػػػػة   مػػػػػد يالػػػػػة رمػػػػػض طمػػػػػب رة ا ىت ػػػػػار

تيسػػب مػػف تػػاريخ مػػذا  سػػتة أشػػهرإ    ػػة انصػػراـ أيػػؿ  695المنصػػكص ىميهػػا مػػد المػػاةة 
. 693  مػػا لػػـ يكػػف الػػرمض  سػػ ب ىػػةـ اسػػتيفاء اآليػػاؿ المنصػػكص ىميهػػا مػػد المػػاةة الػػرمض

 نيث يمكن تقديم الطمب مجددا بمجرد استيإلاي المدد المنصوص عمييا قانونا.
 

 341المادة 
ي اىػػب ىميهػػا القػػانكف المغر ػػد إمػػا  أو جننااةكػػؿ أين ػػد يرتكػػب  ػػارج أراضػػد المممكػػة ينايػػة 

ميػػػه يسػػب مقتضػػػيات  صػػفته مػػاىال أصػػػميا أك مسػػامما أك مشػػػاركا يمكػػف متا  تػػػه ك اليكػػـ ى
 مف ينسية مغر ية. أو الجننة  إذا كاف ضيية مذش اليناية القانكف المغر د

 .) نذف الإلقرة األخيرة(
 133المادة 

ييػػػاكـ يسػػػب مقتضػػػيات القػػػانكف  المغر ػػػد كػػػؿ أين ػػػد يرتكػػػب  ػػػارج أراضػػػد المممكػػػة 
 صفته ماىال أصميا أك مسامما أك مشاركا   يناية أك ينية ضة امف الةكلة   أكتزييفػا ل ػاتـ 
الةكلػػة أك تزييفػػا أك تزكيػػرا لنقػػكة أك ألكراؽ  نكيػػة كطنيػػة متةاكلػػة  ػػالمغرب  صػػفة ىانكنيػػة   أك 

 ف أك مقار ال  ةات الة مكماسية أك القنصمية أك المكاتب ال مكمية المغر ية.يناية ضة أىكا
أك         إذا ارتكػػب مغر ػػد  ػػارج أراضػػد المممكػػة  صػػفته مػػاىال أصػػميا أك مسػػامما  

  ي اىػػب ىمػػ  مػػذش اليريمػػة كمػػا لػػك ارتك ػػت ة مػػف اليػػرائـ المشػػار إليهػػا أىػػالشمشػػاركا يريمػػ
 ةا ؿ المغرب.

ش ص شارؾ أك سامـ  ارج المغرب مد ارتكػاب إيػةل اليػرائـ المنصػكص ىميهػا  كؿ
 مد الفقرة األكل  يتا ا  صفته مشاركا ىمال  الفقرة المذككرة.

 .) نذف الإلقرة األخيرة(
 133-3المادة 

، إذا ارتكب خارج م عميو من طرف المناكم المغربيةيمكن متاب ة كل شخص و النك
صادل  اتإلاقيات دوليةالمممكة جرائم ضد اءنسانية أو أند األ  ال المجرمة بمقتضق 

 .الرسمية و كان يتواجد  ول التراب المغربي عمييا المغرب و تم نشرىا بالجريدة
 133-2المادة 
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م ارتكب خارج إقمي يمكن كذلك متاب ة كل شخصقبمو ،  133عالوة عمق مقتضيات المادة 
 المممكة جريمة كان ضنيتيا من جنسية مغربية.

 133-1المادة 
بناي عمق أمر كتابي من   ي الناالت المشار إلييا  ي المادة السابقة تجري المتاب ة

 المختصة. الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض إلق النيابة ال امة 
 :  133-1المادة 

، إذا ارتكب خارج المناكم المغربيةم عميو من طرف يمكن متاب ة كل أجنبي و النك
المممكة جنايات أو جنح ي اقب عمييا القانون المغربي، و ت ذر تسميمو إلق الدولة الطالبة 

 .ب ده  123ة لماداإلييا  ي الإلقرة البثانية من ءندى االعتبارات المشار 

االقتناع تجري المتاب ة بناي عمق شكاية رسمية من الدولة الطالبة مدعمة بأدوات 
 المتو رة ، أو ب د موا قتيا عمق اعتبار ممف التسميم بمبثابة شكاية رسمية.

 132المادة 
 اليريمة. ضيية إىامة ال اب................ مذا مد إليها المشار اليا ت مد
نالة عدم وجود أي عنصر من عناصر االختصاص المشار إلييا  ي الإلقرة  و ي

 السابقة أعاله ي ود االختصاص لمناكم الرباط.
 ي مكررالباب البثان

 االخترال
 131-3 المادة

ترال  ول التراب خنب أن يباشروا عممية ااالقضائية األج اط الشرطةبيمكن لض
شرطة مغربي ب د الموا قة المسبقة والمشروطة عند  الوطني تنت إشراف ومراقبة ضابط

استنادا إلق طمب رسمي صادر عن  السمطة النكومية المكمإلة بال دلاالقتضاي الصادرة عن 
 .الغاية السمطات القضائية األجنبية المختصة ليذه

لدى  بإذن من النيابة ال امة  الوطنية و قا لممقتضيات القانونية تنإلذ عممية االخترال
 .بذلك الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض إليياالتي ي يد  كمة االستئنافمن

يمنح موا قتو إال إذا كان الضابط  أنلموكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض ال يمكن 
ممابثمة لتمك المسندة لمضباط  األجنبي من الضباط المؤىمين  ي بمدىم لممارسة ميام

  .الوطنيين المختصين
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 131-2 المادة

القضائية األجانب و ل الشروط المبينة أعاله، و بموا قة من  يمكن لضباط الشرطة
أن يشاركوا تنت إشراف ومراقبة ضابط شرطة مغربي  ي عمميات  السمطات الوطنية لبمدىم
الوطني  ي إطار مسطرة قضائية وطنية و ل المقتضيات القانونية  اخترال تنإلذ  ول التراب

  .الوطنية
 131-1  المادة

أو  ي   ي إطار اتإلاقيات الت اون القضائي، القضائية المختصة يمكن لمسمطات
 لموكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض بناي عمق موا قة مسبقة إطار الم اممة بالمبثل،

وين  رل مشتركة لمبنث سواي  ي إطار مسطرة قضائية تك الدولة أو الدول الم نية قورض
مكانيات ضخمة وتيم دوال أخرى عندما تباشر مجموعة  أبناث م قدةوطنية تتطمب إنجاز  وا 

 .تتطمب عمال منسقا ومركزا بين ىذه الدول من الدول أبنابثا  ي شأن جرائم
 

 131-1 المادة

الممنقة من طرف دولة أجنبية لدى إندى الإلرل المشتركة  م ناصر األجنبيةيمكن ل
تنت إشراف السمطات القضائية أن يقوموا  ،بوض يتيم  ي ندود الميام المرتبطة ،لمبنث

 : ال مميات اآلتيةمجموع التراب الوطني ب المختصة تنإليذا لمياميم  ول

والجنح والمخالإلات وتنرير مناضر بشأنيا و ل الشكل  م اينة جميع الجنايات -
 ؛الضرورة الذي يتطمبو قانونيم الوطني عند

شخص بإمكانو تقديم بيا أماميم من طرف أي  تمقي التصرينات المدلق -
بشأنيا و ل الشكل الذي  م مومات نول الوقائع الم ينة وتنرير مناضر

 ؛يتطمبو قانونيم الوطني عند الضرورة

 ؛القضائية المغربية  ي أداي مياميم مساعدة ضباط الشرطة -

 ىذا القانون.واالختراقات و ل الشروط المنددة  ي  القيام بالمراقبات -

 قالممنقة بإلرل البنث المشتركة ىذه الميام شريطة رض تمارس ال ناصر األجنبية
 .ندود ال مميات التي عينوا لمقيام بيا الدولة التي قامت بإلناقيم و ي

المغربي تإلويض السمط التي يتو ر عمييا بصإلتو  الشرطة القضائيةال يمكن لضابط 
 .المشترك ىاتو ألعضاي  ريل البنث



 

92 

 

يت ين أن تنرر أو تترجم إلق المغة ال ربية المنجزة والتي  تضم نسخة من المناضر
 .القضاي المغربي إلق المسطرة الجارية أمام

 131المادة 
 سواي ت مل األمر بقضاة النيابة ال امة أو التنقيل أو النكميمكف لمقضاة المغار ة 

 أف يصةركا إنا ات ىضائية ىصة تنفيذما  ارج أراضد المممكة.
ىصػػػة ت ميغهػػػا  ػػػالطرؽ  النكومياااة المكمإلاااة بال ااادلالسااامطة تكيػػػه مػػػذش اإلنا ػػػات إلػػػ  

الة مكماسػػية  مػػا لػػـ تكيػػة اتفاىيػػات تقضػػد   ػػالؼ ذلػػؾ أك مػػد يالػػة ا سػػت ياؿ ييػػث يمكػػف 
تكييههػػا م اشػػرة لميهػػة الم تصػػة  تنفيػػذما  كمػػد مػػذش اليالػػة  يت ػػيف تكييػػه نسػػ ة مػػف اإلنا ػػة 

لت ميغهػػػػا  ػػػػالطرؽ  بال اااادل الساااامطة النكوميااااة المكمإلااااةإلػػػػ   -مػػػػد نفػػػػس الكىػػػػت -كالكةػػػػائؽ 
 الة مكماسية.

 131المادة 
 تنفذ اإلنا ات القضائية الةكلية..................كط قان لمتشريا المغر د.

التي يتوصل بيا من  القضائية اءنابات السمطة النكومية المكمإلة بال دلنيل ت
السمطات القضائية األجنبية  عمق الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض الذي ينيميا 

 القضائية المختصة. اتبدوره عمق الجي
اإلنا ات القضائية ...........................مسمطة النكومية المكمإلة بال دلل يمكف
 كماليظيف.

 القضائية.............................مصاليها األ رل األساسية. غير أف اإلنا ة 
 )ال اىد  ةكف تغيير(. 

  123المادة 
   يكامؽ ىم  التسميـ :

 ..............مف أيمها التسميـ؛..............إذا كاف الش ص........ -1
 .......  يريمة سياسية؛...........................إذا كانت اليريمة .. -3

أو ماان سياسػػية   تط ػػؽ مػػذش القاىػػةة ال اصػػة أيضػػان.............................  راء
  أك أف كضػػػػ ية مػػػػذا الشػػػػ ص ىػػػػة تت ػػػػرض مػػػػف يػػػػراء إيػػػػةل مػػػػذش أجاااال ت ريضااااو لمت ااااذيب

 ا ىت ارات ل طر التشةية ىميه . 
 غير أف ا ىتةاء ىم .....................................  الفقرتيف السا قتيف.
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 )ال اىد  ةكف تغيير(.
 121المادة 

إذا قاادمت عاادة دول طمبااات لمتسااميم تخااص نإلااس الشااخص،  ااإن الغر ااة الجنائياااة 
 .بمنكمة النقض تبت  ي كل طمب عمق ندة

ذا ت مقات ىاذه الطمباات   التػد لمةكلػة تمػنن التسػميـ مػد األكلكيػة مػإف  اليريمػة  ػنفسوا 

 .يةكةما ةا ؿ اليريمة ارتك ت التد لمةكلة أك  مصاليها  اليريمة أضرت
 األكلكيػة لتقريػر ا ىت ار   يف متؤ ذ م تمفة يرائـ ارتكاب ىم  م نية الطم ات كانت إذا 

التػد  الطم ػات كصػكؿ كتػاريخ  اارتكا هػ كميػؿ  ـاليػرائ  طػكرة ك ػاأل ص الياؿ  ظركؼ يميا
 .التسميـ  إىاةة الطال ة الةكؿ إيةل مقتضاما  ت هةت

مػػد كػػؿ األيػػكاؿ لمةكلػػة التػػد تر طهػػا  المممكػػة المغر يػػة اتفاىيػػة لتسػػميـ  كتكػػكف األكلكيػػة
 الميرميف.

 121المادة 
يكيه كزير الشؤكف ال اريية طمب التسميـ   ة اإلطالع ىم  مستنةاته مرمقا  الممؼ  

الذم يتنكة مف صية الطمب كيت ذ مد شننه ما  الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض إلق
 يمـز ىانكنا.

 125المادة 
يمكػػػػف لككيػػػػؿ الممػػػػؾ لػػػػةل الميكمػػػػة ا  تةائيػػػػة أك أليػػػػة نكا ػػػػه  مػػػػد يالػػػػة ا سػػػػت ياؿ  
ك طمػػػب م اشػػػر مػػػف السػػػمطات القضػػػائية لمةكلػػػة الطال ػػػة  أك  نػػػاء ىمػػػ  إشػػػ ار مػػػف مصػػػالن 

أف يػػػنمر  اىتقػػػاؿ شػػػ ص أين ػػػد مؤىتػػػا  ميػػػرة  المنظمػػػة الةكليػػػة لمشػػػرطة الينائيػػػة "انتر ػػػكؿ"
تكصمه  إش ار  ىف طريؽ ال رية أك  نية كسيمة مف كسائؿ ا تصاؿ األكةر سرىة التػد تتػرؾ 

 أىالش. 736مف الماةة  1أةرا كتا يا أك ماةيان ىم  كيكة إيةل الكةائؽ الم ينة مد ال نة رىـ 
ب رسػػمد إلػػ  كزيػػر الشػػؤكف طمػػ الة مكماسػػدييػػب أف يرسػػؿ مػػد نفػػس الكىػػت ك ػػالطريؽ 

 ال اريية.
لوكيل ال ام لمممك لادى منكماة الانقض باإجراي ايت ين عمق وكيل الممك أن يش ر  ورا 

 ىذا االعتقال.
 111المادة 
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 ىنػه اإلمػراج يطمػب أف المسطرة  مرايؿ مف مريمة أية مد  األمر الم ند لمش ص يمكف

 .المؤىت لرمراج المنظمة ط قا لممقتضيات مؤىتان 

ن كانات قاد أبادت مان قبال  الطمػب مػذا مػد الػنقض  ميكمػة الينائيػة الغرمػة ت ػت نتاق وا 
 .رأييا  ي طمب التسميم

 116المادة 
 ت ةم الغرمة الينائية  مد يالة ال كس  رأيها مد طمب التسميـ.

اىت رت الغرمة الينائية أف الشركط القانكنية غير مستكماة أك أف مناؾ  طن  ينا   إذا 
 أصةرت رأيا   ةـ المكامقة.

ي ت ر رأيها مد مذش اليالة نهائيا  ك  يمكف   ةش المكامقة ىم  التسميـ. كيفرج إةر ذلؾ 
 ىف الش ص األين د ما لـ يكف م تقال مف أيؿ س ب آ ر.

الوكيل ة مف القرار  الؿ ةمانية أياـ مف يـك النطؽ  ه إل  يكيه الممؼ ككذا نس 
 .ال ام لمممك لدى منكمة النقض

 يقا   ة ذلؾ إش ار السمطات الطال ة  رمض التسميـ.
 111المادة 

 القػرار  مػف نسػخ مػا الممػؼ يكيػه التسػميـ  ىمػ   المكامقػة رأيهػا الػنقض ميكمػة أ ػةت إذا

 الكزير ىم  ا ىتضاء ىنة قترحت تدال السمطة النكومية المكمإلة بال دل إل   ةمانية أياـ  الؿ

 . التسميـ ينذف مرسـك إمضاء األكؿ

 ت ميغه ىصة ال اريية الشؤكف كزير إل  المرسـك السمطة النكومية المكمإلة بال دل كيهت

لػ  كزيػر الطال ػة لمةكلػة الةي مكماسػد الممةػؿ إلػ   الم نػد الشػ ص إلػ  ت ميغػه ىصػة الةا ميػة كا 

 .التنفيذ كأليؿ  األمر

 الةي مكماسػد  هػالممة المرسػـك ت ميػغ تػاريخ مف شهر أيؿ  الؿ الطال ة الةكلة تت ذ لـ إذا

 ت ػط لػـ أك  نهػاأىكا  كاسػطة الش ص  ستالـ الالزمة الم اةرات السا قة  الفقرة كمؽ مقتضيات

 المطال ػة تمكف ك  تسميمه المقرر الش ص ىف يفرج مإنه ا ھتن ر أس اب ىف الم ررات الكامية

 .نفس األم اؿ أيؿ مف  ه
التي يمكن  ييا لمغر ة الجنائية بمنكمة النقض األمر باء راج عان  باستبثناي الناالت

الشخص المطموب  ي التسميم،  إن ىذا األمر يصادره وكيال المماك التاب اة لنإلاوذ المؤسساة 
   لتسميم.السجنية الم تقل بيا مؤقتًا الشخص الم ني با
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 115المادة 
 مرمقػا السػا قة المػاةة ىمػ   نػاء التسػميـ مف ػكؿ تمةيػة  شػنف المقػةـ الطمػب يكػكف أف ييػب

 ىمػ  يشػتمؿ  ميضػر ككػذا أىػالش 726 المػاةة مػد ىميهػا المنصػكص لػه الم ػررة  المسػتنةات

  ػه يتمسػؾ اىتػراض أم كيػكة ىػةـ يسػيؿ أك ماليظاتػه كيتضػمف المسػمـ الشػ ص تصػرييات

  شنف طمب تمةية مف كؿ التسميـ. الش ص مذا
ذا كان الشخص المطموب لم يسمم ب د لمدولة الطالبة،  إن المنضر المذكور ينجزه  وا 
 وكيل الممك التاب ة لنإلوذه المؤسسة السجنية الم تقل بيا مؤقتا الشخص الم ني بالتسميم.

  ا هػ المػةل  المسػتنةات ىمػ   نػاء الطمػب مػد التػد ت ػت ميكمػة الػنقض إلػ  الممؼ يكيه
 ال يانػات مػذش تػتمـ أف كيمكػف  اىتراضػات مػف الم نػد الشػ ص أ ػةاش مػا  ال صػكص مراىيػة

 . منه  طمب له ي يف أك الش ص ي تارش مياـ إل   ا ستماع
 727ك 726 المػاةتيف مػد ىميها المنصكص الشركط كمؽ الطمب مد ميكمة النقض ت ت

 مف مذا القانكف.
 111المادة 

 تطمب ةالةة ةكلة يككمة ككانت أين د ش ص تسميـ ىم  المغر ية السمطات يصمت إذا

 ىف كم تمفة التسميـ ذاھ ىم  سا قة أم ا  ارتكا ه أليؿ إليها الش ص نفس ا تسميـھ ةكر منها

 اليصػكؿ الػالـز مػف مإنػه  هػا  مرت طػة كغيػر المغػرب  نراضػد اليكػـ ميهػا  صةر التد األم اؿ

بموجااب طمااب صااادر عاان الغر ااة الجنائيااة  ذا الشػػ صھ سػػممت التػػد الةكلػػة مكامقػػة ىمػػ 
 .بمنكمة النقض

  ػالؿ المغر يػة األراضػد يغػاةر أف المسػمـ لمشػ ص أمكػف إذا يط ؽ   القية ذاھ أف غير

 .740 الماةة  الميةة مد األيؿ
 3-111المادة 

كان تسميم متيم أو منكوم عميو من دولة أجنبية يتوقف عمق التزام السمطات  إذا
 ىي التي تقدم السمطة النكومية المكمإلة بال دل المغربية بتقديم ضمانات أو التزامات،  إن

ر  يا لوزير الشؤون الخارجية تىذه الضمانات أو االلتزامات باسم المممكة المغربية و 
 ية. ءبالغيا لمسمطات األجنب
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عدم تنإليذىا،  أوإذا كانت الضمانة المطموبة تتمبثل  ي عدم النكم ب قوبة م ينة 
تقديم ىذا االلتزام، ويمكنو القبول بتطبيل  مسمطة النكومية المكمإلة بال دلل إنو يمكن 

ال قوبة المقررة لمإل ل  ي تشريع الدولة التي تطمب الضمانة أو االلتزام بدل ال قوبة المقررة 
 التشريع المغربي. ي 

 المقدمة.يجب عمق السمطات القضائية وال مومية تنإليذ االلتزام وانترام الضمانة 
  111المادة 

ككاف مف مكاطند ةكلة  تخضع الختصاص المناكم المغربيةإذا ارتكب أين د يريمة 
  يسمن تشري ها  تسميـ مكاطنيها  مإنه يمكف لمسمطات المغر ية مد يالة ليكء مرتكب 

متا  ته ط قا   اليريمة إل  كطنه أف تقـك  إ الغ ةكلته  ما ارتك ه مف أم اؿ لميصكؿ ىم
 لتشريا الةكلة المطمك ة.

 يتـ اإل الغ........................................... الطريؽ الةي مكماسد. 
 )ال اىد  ةكف تغيير(. 

 البثامنالباب 
 است مال تقنيات االتصال عن ب د 

  115-3المادة 
يمكف لةكلة أين ية أف تطمب مف السمطات المغر ية الم تصة تنفيذ ىممية تسميـ مراىػب 

 ةا ؿ المممكة المغر ية.
طم ات التسميـ المراىب الػكارةة مػف ةكلػة أين يػة كمػؽ أيكػاـ الفػرع الفريػة مػف ال ػاب  تنفذ

الةالػػث مػػف القسػػـ الةػػاند مػػف الكتػػاب األكؿ مػػف مػػذا القػػانكف المت مػػؽ  التسػػميـ المراىػػب ةا ػػؿ 
 أراضد المممكة كط قا لمتشريا المغر د.

 التسميـ المراىب إ    ػة   يمكف لمككيؿ ال اـ لمممؾ لةل ميكمة ا ستئناؼ منن اإلذف 
 .الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقضمكامقة 

غيػػػر أف طم ػػػات التسػػػميـ المراىػػػػب   تنفػػػذ إذا كػػػاف تنفيػػػذما مػػػػف شػػػننه المسػػػاس  سػػػػياةة 
 المممكة المغر ية أك أمنها أك نظامها ال اـ أك مصاليها األ رل األساسية.

 115-1المادة 
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أن يأذن  ي إطار تنإليذ انتداب قضاائي  كمة النقضلموكيل ال ام لمممك لدى من يمكن
دولي باالستماع إلق شخص أو أكبثر، مباشرة من طرف منكمة أجنبية إذا كان الشاخص أو 

 األشخاص موجودون بالمغرب ووا قوا صرانة عمق قبول ىذا الطمب.
 111-1و   111-1يااتم االسااتماع و قااًا لمكيإليااات المنصااوص عمييااا  ااي المااواد  

غياار أنااو يت ااين وجوبااًا نضااور متاارجم إذا كاناات المناقشااات تجااري بغياار المغااة ، 111-1و
ن كااان الشااخص أو األشااخاص ينساانون المغااة التااي تساات مميا المنكمااة  ال ربيااة نتااق وا 

 األجنبية.
يمكن لمقاضي المغربي المشارف عماق تنإلياذ االنتاداب أو لمنياباة ال اماة التاي تنضار 

ن ي تاارض عمااق طاارح ب ااض األساائمة إذا كااان ماان أ 111-1م ااو و قااًا لمقتضاايات المااادة 
شأنيا المساس بمصاالح المغارب األساساية أو بمقدسااتو أو تت مال بسار مان أسارار الاد اع 

 الوطني.
يمكن لمقاضي المغربي األمر بإيقاف ال ممية  ي نالة إصرار المنكمة األجنبياة عماق 

 طرح السؤال الم ترض عميو.
 تسجيل مصور أو صوتي ليا.ينرر منضر ال ممية. ويمكن إجراي 

 115-1المادة 
ال يسمح لممنكمة األجنبية بطرح األسئمة مباشرة عمق الشخص أو األشخاص المستمع 

إلييم بالمغرب إال إذا كان تشري يا يسمح بنإلس الم اممة إذا صدر الطمب من المغرب أو 
 إذا قدمت التزامًا بالم اممة بالمبثل.

بطارح األسائمة مباشارة وت اذر تقاديم التازام بالم امماة إذا لم يكن قانون الدولة يسامح 
 بالمبثل،  إنو يمكن طرح األسئمة بواسطة القاضي المغربي.

 115-1المادة 
نقاول الااد اع المخولااة لياام بمقتضااق بالشااخص أو األشااخاص المسااتمع إليااو  يتمتاع

 القانون األجنبي أو القانون المغربي.
 115-6المادة 

اءجرايات التقنية و المسطرة المتب ة و قا لطرل االتصال يتم االتإلال مسبقا عمق 
 المست ممة بين الدولتين  ي إطار الت اون القضائي الدولي.

 115-1المادة 
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يمكااان لمقضااااة المغارباااة أن يباشاااروا االساااتماع إلاااق األشاااخاص الموجاااودين خاااارج 
ل تقنيااات تصااريناتيم عاان طرياا تمقاايأو المغاارب أو اسااتنطاقيم أو مااواجيتيم  مااع الغياار 

االتصااال عاان ب ااد و قااًا لمقتضاايات ىااذا القااانون، مااع مراعاااة االتإلاقيااات الدوليااة والقااوانين 
 الداخمية لمدول التي يطمب القيام باءجراي بإقميميا.
 التاسعالباب 

لقاي القبض  األمر الدولي بالبنث وا 
 115-1المادة 

لقاي القبض مع مراعاة ما تنص عميو االتإلاقيات  يتضمن األمر الدولي بالبنث وا 
 الدولية البيانات التالية:

 ممخص األ  ال وتنديد تاريخ ومكان ارتكابيا وتكييإليا القانوني؛ -
 النصوص القانونية المطبقة عمق األ  ال الجرمية؛ -

اليوية الكاممة لمشخص مع اءشارة إلق أوصا و ولكل الم مومات المتو رة التي  -
 من شأنيا الت ريف بيويتو؛

القضائية المصدرة لألمر وتوقي يا والنصوص القانونية التي تمننيا الجية  -
 االختصاص؛

لقاي القبض عميو. -  األمر الصادر بضبطو وا 

 يةالمدير  إلقالشرطة القضائية الم نية ءنالتو  إلقينال األمر الدولي بإلقاي القبض 
الوسائل األخرى  لألمن الوطني ءذاعتو بواسطة الشرطة الدولية )األنتربول( وبكل ةال ام

 . الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض الم مول بيا. وتنال نسخة منو عمق
لقاي القبض أو  يت ين عمق السمطات القضائية التي تقوم بإلغاي أمر دولي بالبنث وا 
بت ديل مقتضياتو أن تش ر بذلك  ورًا مصالح الشرطة القضائية المشار إلييا  ي الإلقرة 

 . الوكيل ال ام لمممك لدى منكمة النقض أعاله
 ال اشرالباب 

 نقل األشخاص المنكوم عمييم
 الإلرع األول

 نقل السجناي المنكوم عمييم بالخارج إلق المغرب
 115-5المادة 
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تمقائيا أو بناي عمق طمب المنكوم عميو  مسمطة النكومية المكمإلة بال دلليجوز 
التي يتم  ييا تنإليذ ال قوبة عميو طمبا بنقمو إلق  المغربي، أن يقدم إلق الدولة األجنبية

 المغرب لقضاي عقوبتو أو ما تبقق منيا.
كما يجوز لو بناي عمق طمب دولة أجنبية نقل المنكوم عميو ب قوبة سالبة لمنرية 
بمقتضق نكم صادر عن قضائيا، وذلك لتنإليذ ال قوبة أو ما تبقق منيا  ي المغرب إذا 

 ربيا وتو رت الشروط اآلتية: كان المنكوم عميو مغ
أن يوا ل المنكوم عميو كتابة عمق النقل، أو بواسطة من يمبثمو قانونا طبقا  -3

 لمقتضيات القانون المغربي، أو قانون الدولة األجنبية؛
 أن يكون النكم الصادر  ي نقو مكتسبا لقوة الشيي المقضي بو؛ -2
 اءدانة جريمة  ي القانون المغربي؛بأن يشكل الإل ل الصادر من أجمو نكم  -1
أال يكون قد صدر عن ذات الإل ل نكم من المناكم المغربية قضق ببراية أو  -1-

إدانة المنكوم عميو، أو ما يإليد أنو نإلذ ال قوبة المنكوم بيا عميو أو تقادمت أو نصل 
 عمق عإلو بشأنيا؛

 المغربي؛ أال يت ارض تنإليذ النكم مع المبادئ األساسية لمقانون -1-
 أال تقل مدة ال قوبة المتبقية عن سنة عند تقديم طمب النقل. -6

 115-34المادة 
 كتابة. السمطة النكومية المكمإلة بال دليقدم طمب النقل إلق 

الطمب بأصل النكم أو نسخة مطابقة منو ومستندات ووبثائل التنإليذ، وموا قة  ير ل
المنكوم عميو أو من يمبثمو قانونا وشيادة تبثبت المدة التي قضاىا من ال قوبة والمدة 

 المتبقية منيا، وترجمة رسمية بالمغة ال ربية لموبثائل المذكورة.
لة الطالبة غير كا ية لتمكين إذا تبين أن الوبثائل والمستندات المقدمة من الدو 

طمب تأن  لمسمطة النكومية المكمإلة بال دل السمطات المغربية من اتخاذ القرار،  إنو يمكن
راىا ضرورية لمبت تبالوبثائل أو الم مومات التي  يامن السمطة األجنبية المختصة موا ات

 .أن يندد أجال لمنصول عمق تمك الم مومات والوبثائل يا ي الطمب، ويمكن
 115-33المادة 

قبول أو ر ض طمب نقل المنكوم عميو  لمسمطة النكومية المكمإلة بال دل يمكن   
 .إلق المغرب
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من تاريخ وصولو إلق المنكوم عميو يستمر نبسو  الطمب  إن إذا تم قبول   
ب د خصم ما تم تنإليذه منيا  ي  ندد مدة ال قوبة الواجب تنإليذىا  ي المغربتو  المغرب.
 .الخارج

 115-32المادة 
يتم تنإليذ ال قوبة طبقا ألنكام التنإليذ المنصوص عمييا  ي القانون المغربي مع 
االلتزام باألنكام والقرارات الصادرة من الدولة طالبة النقل والتي يكون من شأنيا إنياي 

 تنإليذ ال قوبة المقضي بيا، كميا أو ب ضيا، أو وقف تنإليذىا.
غير أنو إذا كانت ال قوبة المنكوم بيا الصادرة عن مناكم الدولة األجنبية تتجاوز 
الند األقصق لم قوبة المقررة لمإل ل  ي القانون المغربي،  إنو يجب عرض األمر عمق 
الغر ة الجننية لدى منكمة االستئناف التي يقضي الم ني باألمر عقوبتو بدائرة نإلوذىا 

 صق المشار إليو  ي ىذه الإلقرة. لت ديميا إلق الند األق
يستإليد المنكوم عميو بالخارج الذي يتم نقمو إلق المغرب لقضاي عقوبتو و قًا 
لمقتضيات ىذا الإلرع من التخإليض التمقائي لم قوبة. كما يمكنو االستإلادة من اء راج 

 .بشروط المقيد
يا سمطات الدولة يمكنو كذلك االستإلادة من تدابير ال إلو وال إلو الشامل التي تمنن

الصادر عنيا نكم اءدانة ومن تدابير ال إلو أو ال إلو الشامل الصادرة عن السمطات 
 المغربية المختصة.

 الإلرع البثاني
 نقل السجناي المنكوم عمييم بالمغرب إلق دولة أجنبية

 115-31المادة 
نقل المنكوم عميو ب قوبة سالبة لمنرية بموجب نكم مكتسب لقوة الشيي  يجوز

المقضي بو صادر عن منكمة مغربية إلق دولة أجنبية لتنإليذ ال قوبة المنكوم بيا عميو 
 أو ما تبقق منيا، إذا كان المنكوم عميو من رعاياىا وتو رت الشروط اآلتية: 

بواسطة ممبثمو القانوني إذا ت ذر  أن يوا ل المنكوم عميو كتابة عمق النقل أو .3
 ذلك بسبب سنو أو نالتو الصنية أو ال قمية؛

أن يؤدي المنكوم عميو ما بذمتو من غرامات ومصاريف قضائية، وت ويضات،  .2
 وأي عقوبة مالية كيإلما كان نوعيا نكم عميو بأدائيا؛
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 ق ىذا النقل بقبول دولة المنكوم عميو.ظأن ين .1
 115-31المادة 

السمطة النكومية لة األجنبية بطمب نقل المنكوم عميو لتنإليذ ال قوبة إلق تتقدم الدو 
 ، الذي يصدر قرارا بقبول الطمب أو ر ضو. المكمإلة بال دل

السمطة  إذا قدم الطمب من طرف المنكوم عميو األجنبي أو ممبثمو القانوني  إن
بمغو إلق السمطات القضائية المختصة ببالده، و ي نالة ت النكومية المكمإلة بال دل

 و ل المادة السابقة. ىاصدر قرار تموا قتيا 
 
 

 115-31المادة 
يتم إيقاف تنإليذ ال قوبة  ي المؤسسة السجنية المغربية ابتداي من تاريخ تنإليذ قرار 

 النقل.
 لقوانين الدولة األجنبية.وال يجوز ال ودة إلق التنإليذ إذا كانت ال قوبة قد نإلذت و قا 

 115-36المادة 
يتم نقل المنكوم عمييم تنت النراسة إلق الندود الوطنية بواسطة القوة ال مومية 

 وبالوسيمة المناسبة.
تتنمل الخزينة ال امة نإلقات التنقل داخل المممكة المغربية  ي إطار الظيير 

بالمصاريف القضائية  ي  المت مل 3516دجنبر  13الصادر  ي  3.16.211الشريف رقم 
المادة الجنائية. كما تتنمل الخزينة مصاريف نقل السجناي المغاربة من الخارج لقضاي 

 عقوباتيم بالمغرب.
تتنمل الدولة األجنبية مصاريف نقل السجناي الناممين لجنسيتيا من المغرب إلق 

 .أراضييا
 116المادة 

 األ ص: كىم  القانكف لهذا الم الفة النصكص يميا تنسخ
 (1959 م راير 11 ) 1278 ش  اف ماتن  تاريخ 10580361 رىـ الظهير الشريؼ -1

 له؛ الم ةلة المتممة أك كالنصكص الينائية المسطرة ىانكف ىم  ييتكم الذم
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شتن ر  37) 1277ر يا األكؿ  3مف الظهير الشريؼ الصاةر مد  51الفصؿ  -3
 (  شنف إيةاث الميمس األىم ؛1957

 1294 مف رمضاف 11  تاريخ 10740448الشريؼ  مةا ة ىانكف رىـ  الظهير -2
 ىانكف رىـ  مةا ة لمظهير الشريؼ تط يقا ا نتقالية  اإليراءات ( المت مؽ1974 شتنن ر 38)

  التنظيـ المت مؽ (1974 يكليكز 15 )1294 اآل رة مف يماةل 34   تاريخ 10740228

 لممممكة؛ القضائد
( 1958شتن ر 31) 1278 األكؿ ر يا 6  تاريخ 10580199 رىـ الظهير الشريؼ -4

 تتميمه؛ تغييرش أك كىا كما الينائية  القضايا مد ا ستشارية ال ضكية  شنف
نونبر  1) 3111ربيع األول  21بتاريخ  461.11.3 الظهير الشريؼ رىـ -5

 ؛ شنف تسميـ الميرميف األيانب إل  يككماتهـ( 3511
  الظهير ىميها المصاةؽ الينائد القانكف ميمكىة مف 32إل   19مف  الفصكؿ -6

 (.1963نكن ر  36) 1283 اآل رة يماةل مف 38  تاريخ 10590412 رىـ الشريؼ
 

 111المادة 
يستمر ال مل بمقتضيات الباب األول من القسم البثاني من الكتاب السادس المت مل 

إلق غاية إنشاي مركز وطني بتنإليذ المقررات القضائية و السجل ال دلي ورد االعتبار 
 لمسجل ال دلي الم موماتي.

 
 

 


