
 
 

ر ل ُمكرَّ  اقتراح قانون ُمعجَّ
 من قانون أصول المحاكمات الجزائیَّة 13یرمي إلى تعدیل المادة 

 
 

 : مادة وحیدة
تاریخ  328من قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم  13تُلغى الفقرة األخیرة من المادة  أوالً:

 :وتعدیالتھ، ویُستعاض عنھا بالنص التالي 7/8/2001
/ من قانون تنظیم مھنة المحاماة، وفي جمیع الحاالت التي 79أحكام المادة /مع مراعاة «

ً أو موافقة من أي مرجع غیر قضائي، وفي حال  تقتضي فیھا الُمالحقة الجزائیة ترخیصا
ة َرْفض ھذا المرجع طلب النیابة العامة بالُمالحقة، یكون لمحكمة اال ستئناف المدنیة الُمختصَّ

ً في ھذا الموضوع خالل في غرفة المذاكرة، خ ً ألي نص عام أو خاص، أمر البت نھائیا الفا
مھلة خمسة عشر یوم عمل تلي تاریخ ُمراجَعتھا ویُعتَبَر انقضاء ھذه المھلة دون البت باألمر 

 موافقة ضمنیَّة على الُمالحقة.
الً عن محتواه یشتَمِ  ل على نوع یجب أن یُرفَق بطلب الُمالحقة نسخة عن الملف وتقریراً ُمفصَّ

ر المالحقة. ویقتضي أن یكون القرار  الفعل وزمان ومكان ارتكابھ وخالصة األدلة التي تُبرِّ
الذي یبّت بھذا الطلب ُمعلَّالً وال یقبَل القرار القاضي بمنح اإلذن بالُمالحقة أي طریق من طُُرق 

 المراجعة.
قة خالل مھلة خمسة عشر في حال عدم بّت المرجع غیر القضائي بطلب الترخیص أو المواف

 یوم عمل تلي تاریخ تبلیغھ الطلب یُعتَبَر اإلذن بالُمالحقة ُمعطى ُحكماً.
ة تلك الواقعة في نطاقھا النیابة العامة طالبة اإلذن أو  یُقَصد بمحكمة االستئناف المدنیة الُمختصَّ

الواقع في نطاقھا الواقع في نطاقھا مركز المرجع غیر القضائي الذي َرفَض طلب اإلذن أو 
 محل ارتكاب الجرم.

ً على الطلبات السابقة لھذا القانون التعدیلي ابتداًء من تاریخ  تسري مھلة الخمسة عشر یوما
 ».نفاذه ویَُعّد اإلذن ُمعطى ُحكماً إذا لم یُبَّت بالطلب خاللھا

 
 یُعَمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.  ثانیاً:
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 األسبــاب المــوجبــــــة
 

ستحصال على إذن ُمسبَق من قِبَل مراجع غیر ع قد اشترط في حاالت معیَّنة االلما كان الُمشترِ 
ً لھم من المالحقات  قضائیَّة بغیة مالحقة بعض الموظَّفْین أو القائمین بخدمة عامَّة جزائیاً، وذلك تجنیبا

 أو التعسفیَّة نتیجة قیامھم بدورھم أو عملھم.الكیدیَّة 
 

ولما كان من الثابت إذاً أن اإلذن الُمسبَق بالمالحقة غایتھ تحفیز الموظَّف أو القائم بخدمة عامة 
على القیام بعملھ ودوره على أكمل وجھ دون أن یخشى أیة مالحقة انتقامیَّة ضدَّه بسبب ذلك، إال أنھ ال 

 اإلذن أو إساءة استعمالھ لحمایة الُمرتِكب أو الفاسد.یمكن التمسُّك بھذا 
 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیَّة، قد أولت النائب  13ولما كانت الفقرة األخیرة المادة 
ً بإذن المالحقة في حال رْفضھ من قِبَل المرجع غیر  العام لدى محكمة التمییز صالحیة البت نھائیا

د مھلة للمرجع غیر القضائي بغیة البت بھذا  القضائي الُمختص بمنحھ، إال أن أي نص قانوني لم یحدِّ
متناع عن البت فیھ سلباً ام إیجاباً  لفترات طویلة تمتّد ى استغالل ھذه الثغرة عن طریق االالطلب فجر

إلى عّدة سنوات أحیاناً، ما حال دون ممارسة النائب العام التمییزي لسلطتھ في البت النھائي باإلذن 
 وأنشأ بالتالي حمایة غیر قانونیَّة للمرتكبین والفاسدین.

 
ظام من ن 61ولما كانت لجنة اإلدارة والعدل قد أقرَّت اقتراح قانون یرمي إلى تعدیل المادة 

وتعدیالتھ، بھدف ُمعالجة  12/6/1959تاریخ  112شتراعي رقم الموظفین الصادر بالمرسوم اال
قتراح بقي مقتصراً على الموظفین دون سواھم من أن ھذا اال اإلشكالیَّة المطروحة أعاله، إال

األشخاص الخاضعة مالحقتھم إلذن ُمسبَق ( مخاتیر، كتاب عدل، رؤساء وأعضاء البلدیات....) مما 
 یستدعى توسیع نطاقھ تامیناً لشمولھ جمیع الحاالت. 

 
تھ لجنة اإلدارة والعدل، قد أعددنا اقتراح القانون  ولما كنا ألْجل ذلك، واستئناساً بالنّص الذي أقرَّ

ر الُمرفَق لتعدیل الفقرة األخیرة المادة  ل الُمكرَّ من قانون أصول المحاكمات الجزائیَّة وفقاً لما  13الُمعجَّ
 یلي:

تحدید مھلة خمسة عشر یوم عمل للمرجع غیر القضائي بغیة البّت بطلب اإلذن بالمالحقة،  -1
 في حال عدم البت فیھ خالل ھذه المھلة.وإال اعتُبِر اإلذن ُمعطى حكماً 

الً عن محتواه یشتَِمل على نوع ب إرفاق طلب الُمالحقة فرض -2 نسخة عن الملف وتقریراً ُمفصَّ
ر المالحقة، وذلك كي یكون المرجع  الفعل وزمان ومكان ارتكابھ وخالصة األدلة التي تُبرِّ

ً بشكل كامل على جمیع المعطیات  ً أم غیر القضائي ُمطَّلِعا نھ من البت باإلذن سلبا التي تُمكِّ
 إیجاباً.

 فرض تعلیل القرار الذي یبّت بطلب اإلذن. -3
ً بطلب تخستئناف المدنیة المإیالء محكمة اال -4 صة، في غرفة المذاكرة، صالحیة البت نھائیا

بھ اإلذن فیما لو َرفََضھ المرجع غیر القضائي، وذلك بدالً من النائب العام التمییزي الُمناطَة 
 ھذه الصالحیة حالیاً، وذلك كي ال تكون النیابة العامة ھي الخصم والحكم في موضوع اإلذن.

 
 



ستئناف بغیة البّت بالطعن في رفض طلب اإلذن مھلة خمسة عشر یوم عمل لمحكمة االتحدید  -5
 وإال اعتُبِر ھذا اإلذن واقعاً ضمناً.

ة،  -6 ً بالمحكمة المدنیَّة المختصَّ بأنھا تلك الواقعة في نطاقھا النیابة العامة تحدید المقصود مكانیا
طالبة اإلذن أو الواقع في نطاقھا مركز المرجع غیر القضائي الذي رفض طلب اإلذن أو 

 الواقع في نطاقھا محل ارتكاب الجر، وذلك تجنُّباً ألي التباس في ھذا المجال.
إعطاء مھلة شھر للبت فیھا ُمعالجة موضوع طلبات اإلذن السابقة التي لم یُبَت بھا، من خالل  -7

 اعتباراً من تاریخ نفاذ التعدیل وإال اعتُبِر اإلذن ُمعطى حكماً. 
 منع الطعن بقرار منح اإلذن، تالفیاً للمماطلة وإطالة أمد اإلجراءات. -8

 
 لـــــــــــــذلــــــــــــك

 
ر ال ل الُمكرَّ  ُمرفَق على أمل مناقشتھ وإقراره.أتقدَّم من المجلس النیابي الكریم باقتراح القانون الُمعجَّ
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 جانب دولة رئیس مجلس النواب الموقَّر
 

 من النظام الداخلي لمجلس النواب 110مذكرة عمالُ بأحكام المادة 
 
ر)(تبریر صفة اال  ستعجال الُمكرَّ

 
ر الُمرفَق یھِدف إلى توسیع نطاق اقتراح              ل الُمكرَّ القانون الذي لما كان اقتراح القانون الُمعجَّ

تھ لجنة اإلدارة والعدل لتعدیل المادة  شتراعي رقم ام الموظفین الصادر بالمرسوم االظمن ن 61أقرَّ
الخاضعة مالحقتھم إلذن ُمسبَق  األشخاصوتعدیالتھ، بحیث یشمل جمیع  12/6/1959تاریخ  112

على الموظفین، وإن  مخاتیر، كتاب عدل، رؤساء وأعضاء البلدیات....) دون أن یبقى ُمقتِصراً (
ً في لجنة اإلدارة والعدل بخصوص اإلذن اال قتراح الراھن قد بُني على المبادئ التي أُشبَِعت درسا

داً من ة مما ینفي الحاجة لدراسة ھذا االبالُمالحق ر بالتالي صفة االقتراح ُمجدَّ ستعجال قِبَلھا ویُبرِّ
ر.      الُمكرَّ

 لذلك
 

ر الُمرفَق على مجلس النواب  جئنا بمذكرتنا ھذه طالبِْین ل الُمكرَّ من دولتكم طرح اقتراح القانون الُمعجَّ
ل جلسة یعقدھا، راجْین من المجلس الكریم إقراره وفق المواد  من النظام  112و 110و 109في أوِّ

 الداخلي. 
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