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  الرقم  املادة نص املشروع التعديـل املقIJح �عليل التعديل 

  

الوكيل العام بصفتھ يتو�� اختصاصات �عض�ا غ�� منقول 

  عن السلطة ا#"!ومية 

  

  

  

  

اختصاصات ب بنقل يتعلق  33.17مشروع قانون رقم 

الوكيل العام للملك  ا,� ا45كومية امل1لفة بالعدلالسلطة 

  . العامة بصفتھ رئ<سا للنيابةلدى محكمة النقض 

  
  

  

  

  

يتعلق بنقل  33.17قانون  رقم مشروع 

اختصاصات السلطة ا#"!ومية امل!لفة بالعدل 

إ�� الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 

بصفتھ رئ<سا للنيابة العامة وBسن قواعد 

  .رئاسة النيابة العامة  لتنظيم 

  

  

  

  العنوان

  

  

  

  

  

  

1  

  . تجوFد النص

  ضم فقرت�ن LM فقرة واحدة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من القانون التنظيST رقم   25قا ملقتضيات املادة يطبت

قضاة  يمارس املتعلق بالنظام ZساSXY للقضاة،  106.13

 PQ اRSم املنصوص علRUم واختصاصاVامVالنيابة العامة م

الوكيل  ومراقبةال[شر\عات ا5]اري RYا العمل تحت سلطة 

العام للملك لدى محكمة النقض بصفتھ رئDسا للنيابة 

  .العامة ورؤسا_Rم ال[سلسلي^ن 

  

  

  الثانية الفقرةا45ذف 

  

من القانون  25طبيقا ملقتضيات املادة ت

 ST106.13رقم التنظي  SXYساZ املتعلق بالنظام

للقضاة يمارس الوكيل العام للملك لدى 

محكمة النقض، بصفتھ رئ<سا للنيابة العامة، 

سلطتھ ع\� قضاة النيابة العامة التا�ع�ن لھ 

  .بمختلف محاكم اململكة 

̀طار يمارس قضاة النيابة العامة  وb LMذا 

 LM اcdم املنصوص علcfم واختصاصا�ام�م

العمل تحت سلطة  اkشرjعات ا#iاري cgال

وإشراف ومراقبة رئ<س النيابة العامة ورؤساcmم 

  2  �و,�
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  .الkسلسلي�ن

  

  

ع\� التنصيص ع\� مبدأ ا#"لول،  Zو��الفقرة  rLMقتصار 

الفقرة  إ��ونقل املقتuXv املتعلق بإصدار Zوامر والتعليمات 

  .يتعلق باختصاص ألنھاملوالية 

  

  

  zوcyا غ�� واردة بالدستور  "�وامر"حذف 

  

ا~{iاما مع منطوق " القانونية  الكتابية"إضافة لفظة 

  .    من الدستور  110الفقرة الثانية من الفصل 

  

  

  

 

 

  

يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفتھ رئ<سا 

للنيابة العامة، محل وزFر العدل LM ممارسة rختصاصات 

املوzولة ل�ذا Zخ�� املتعلقة �سلطتھ وإشرافھ ع\� النيابة 

بما PQ ذلك إصدار �وامر والتعليمات العامة وع\� قضاcfا، 

 اري RYا العمل صوص ال[شر\عية ا5]املوجVة إلRSم طبقا للن

 PQ:  

ة القانونية املوجVة لقضاة يإصدار التعليمات الكتاب -

وثائق امللف، وذلك  إ,�الkl تضاف وجوjا النيابة العامة 

 .صوص ال[شر\عية ا5]اري RYا العمل طبقا للن
  

  

ع\� عمل النيابة العامة ومراقب�cا LM ممارسة  ̀شراف-

صالحياcfا املرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة 

  . وذلك PQ احIJام تام ملضام^ن السياسة ا5]نائية، س��bا

يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة 

النقض، بصفتھ رئ<سا للنيابة العامة، 

رسة rختصاصات محل وزFر العدل LM مما

املوzولة ل�ذا Zخ�� املتعلقة �سلطتھ 

وإشرافھ ع\� النيابة العامة وع\� قضاcmا، 

بما LM ذلك إصدار Zوامر والتعليمات 

املوج�ة إلcdم طبقا للنصوص الkشرjعية 

  .ا#iاري cgا العمل 

وعالوة ع\� rختصاصات املوzولة إليھ 

بموجب النصوص الkشرjعية ا#iاري cgا 

العمل، يحل الوكيل العام للملك لدى 

محكمة النقض، بصفتھ رئ<سا للنيابة 

 LM ر العدلFالعامة، محل وز:  
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  املالئمة

 

 

  

  

  

است�ناء �عض rختصاصات الواردة LM قانون املسطرة 

̀دارFة لدى وزFر العدل    ا#iنائية ذات الطبيعة التنفيذية و

  

التنصيص ع\� تقديم الوكيل العام للملك بصفتھ رئ<سا 

للنيابة العامة للتقرFر املتعلق بkنفيذ السياسة ا#iنائية و 

  .س�� النيابة العامة

  

  .الس�ر ع\� حسن س�� وتkبع الدعاوى LM مجال اختصاصاcfا-

LM البند  إلcdاممارسة الطعون املتعلقة بالدعاوى املشار -

  . أعاله الثالث

الkl تكون النيابة  تkبع القضايا املعروضة ع\� املحاكم-

   .العامة طرفا فRSا 

 569و 558ممارسة صالحيات وزsر العدل الواردة باملواد -

من قانون املسطرة ا5]نائية باست}ناء yختصاصات 

  .منھ  1-22و  20الواردة باملواد 

عالوة ع�� yختصاصات واملVام املشار إلRSا PQ الفقرة 

السابقة، وتلك املسندة لرئDس النيابة العامة بموجب 

 I^ا العمل، يتو,� �ذا �خRY النصوص ال[شر\عية  ا5]اري

من  110تطبيقا ملقتضيات الفقرة الثالثة من املادة 

املتعلق باملجلس �ع��  100.13القانون التنظيمي رقم 

لطة القضائية ، عرض التقرsر حول تنفيذ السياسة للس

ا5]نائية وس^I النيابة العامة أمام ال�]نت^ن امل1لفت^ن 

  . بال[شر\ع بمجل��k ال�Iملان

  .وsمكن وضع �ذا التقرsر ر�ن إشارة العموم -

ع\� عمل النيابة العامة  ̀شراف -

ومراقب�cا LM ممارسة صالحياcfا 

املرتبطة بممارسة الدعوى العمومية 

 ومراقبة س��bا ؛

-  LM ر ع\� حسن س�� الدعوى�الس

 مجال اختصاص�ا ؛

الطعون املتعلقة بالدعاوى ممارسة  -

 املشار إلcdا LM البند الثا~ي أعاله ؛

  .تkبع القضايا املعروضة ع\� املحاكم  -
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  i}~rام مع النص الدستوري

من الدستور يمنع ع�� أي  109تطبيقا ملقتضيات الفصل 

إ,� قضاة النيابة أوامر أو �عليمات جVة �انت إعطاء 

ال[سلسلي^ن، كما يمنع �ل تدخل العامة باست}ناء الرؤساء 

  PQ �بحاث ا5]ارsة أو املساطر املعروضة علRSا،

يجب ع�� قاض النيابة العامة إحالة �مر إ,� املجلس  و

  .�ع�� للسلطة القضائية 

�عاقب القانون �ل من حاول التأث^I ع�� قاض النيابة 

  .العامة بكيفية غ^I مشروعة 

  4  مكرر  2   .

القانون من   80دة امخالفة مقتضيات املوذلك لعدم 

STام مع مبدأ وحدة تدب�� 100.13 رقم التنظيi}~r و ،

  .وضعية القضاة

  

من القانون التنظيST رقم  80تطبيقا ملقتضيات املادة 

املتعلق باملجلس Zع\� للسلطة القضائية، �ع�ن أو  100.13

يق��ح قضاة النيابة العامة، حسب ا#"الة، من قبل املجلس 

Zع\� للسلطة القضائية املدعوون لرئاسة bيئة أو #iنة أو 

أو دائمة  لشغل منصب عضو cgا، أو للقيام بأي م�مة مؤقتة

لد�cا، وذلك طبقا للنصوص الkشرjعية والتنظيمية ا#iاري 

لدى محكمة  �عد اس[شارة الوكيل العام للملكcgا العمل 

  .النقض 

  

  

   

من القانون  80تطبيقا ملقتضيات املادة 

 Zع\�املتعلق باملجلس  100.13التنظيST رقم 

للسلطة القضائية، �ع�ن أو يق��ح قضاة النيابة 

العامة، حسب ا#"الة، من قبل املجلس Zع\� 

للسلطة القضائية املدعوون لرئاسة bيئة أو 

#iنة أو لشغل منصب عضو cgا، أو للقيام بأي 

م�مة مؤقتة أو دائمة لد�cا، وذلك طبقا 

والتنظيمية ا#iاري cgا  للنصوص الkشرjعية

من الوكيل العام للملك لدى  العمل باق��اح

محكمة النقض، بصفتھ رئ<سا للنيابة العامة، 

عندما يتعلق بالتعي�ن أو �عد استطالع رأيھ 

  .عندما يتعلق باالق��اح 
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  الرقم  املادة نص املشروع التعديـل املقIJح �عليل التعديل 

  . ألن تنظيم rختصاصات يدخل LM مجال السلطة التنفيذية 

  

  

  حفاظا ع\� وحدة تدب�� املوارد ال�شرFة للسلطة القضائية

  

  

  

  

  

  

  

تتوفر رئاسة النيابة العامة ع\� ب�يات إدارFة ومالية وتقنية، 

ملساعدة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ع\� القيام 

بم�امھ، تحدد اختصاصاcfا وقواعد تنظيم�ا وكيفيات س��bا 

يصدره رئDس ا45كومة باقIJاح من مرسوم   قراربموجب 

الوكيل �عده .لدى محكمة النقض الوكيل العام للملك 

العام للملك لدى محكمة النقض و\عرضھ ع�� تأش^Iة 

  .السلطة ا45كومية امل1لفة باملالية

القضائية للوكيل العام ع�� للسلطة يوفر املجلس � 

للملك لدى محكمة النقض بصفتھ رئDسا للنيابة العامة 

املوارد ال�شرsة املؤ�لة من قضاة وموظف^ن يوضعون ر�ن 

[شر\عية والتنظيمية ا5]اري RYا إشارتھ طبقا للنصوص ال

  .العمل 

  

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفتھ 

رئDسا للنيابة العامة، توظيف أطر إدارsة وتقنية وفق 

 k�الشروط والكيفيات املحددة بموجب النظام �سا�

املطبق ع�� موظفي املجلس �ع�� للسلطة القضائية 

القانون التنظيمي السالف  من 50املشار إليھ PQ املادة 

املتعلق باملجلس �ع�� للسلطة  100.13الذكر رقم 

  .القضائية، و�سري علRSم أح1ام النظام �سا��k املذكور 

تتوفر رئاسة النيابة العامة ع\� ب�يات إدارFة 

ومالية وتقنية، ملساعدة الوكيل العام للملك 

لدى محكمة النقض ع\� القيام بم�امھ، تحدد 

اختصاصاcfا وقواعد تنظيم�ا وكيفيات س��bا 

بموجب قرار �عده الوكيل العام للملك لدى 

محكمة النقض وjعرضھ ع\� تأش��ة السلطة 

  .فة باملاليةا#"!ومية امل!ل

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة 

النقض، بصفتھ رئ<سا للنيابة العامة، توظيف 

أطر إدارFة وتقنية وفق الشروط والكيفيات 

املحددة بموجب النظام ZساSXY املطبق ع\� 

موظفي املجلس Zع\� للسلطة القضائية املشار 

من القانون التنظيST السالف  50إليھ LM املادة 

املتعلق باملجلس Zع\�  100.13لذكر رقم ا

للسلطة القضائية، و�سري علcdم أح!ام النظام 

  .ZساSXY املذzور 

كما تتوفر رئاسة النيابة العامة ع\� موارد 

�شرFة مؤbلة تت!ون من قضاة وموظف�ن، 

ي�"قون لد�cا أو يوضعون رbن إشارcfا طبقا 

للنصوص الkشرjعية والتنظيمية ا#iاري cgا 

  .عمل ال
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كما تتوفر رئاسة النيابة العامة ع�� موارد �شرsة مؤ�لة 

تتكون من قضاة وموظف^ن، ي�4قون لد�Rا أو يوضعون 

ة والتنظيمية ر�ن إشارRUا طبقا للنصوص ال[شر\عي

  .ا5]اري RYا العمل 

وعالوة ع�� ذلك، يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة 

املنقض، بصفتھ رئDسا للنيابة العامة، أن �ستع^ن �لما 

اقتضت حاجة املص�4ةذلك، بخ�Iاء ومس[شارsن خارجي^ن 

  .يتو,� التعاقد معVم للقيام بمVام محددة وملة معينة 

  

وعالوة ع\� ذلك، يمكن للوكيل العام للملك 

لدى محكمة املنقض، بصفتھ رئ<سا للنيابة 

العامة، أن �ستع�ن zلما اقتضت حاجة 

املص�"ةذلك، بخ��اء ومسkشارFن خارجي�ن 

يتو�� التعاقد مع�م للقيام بم�ام محددة وملة 

  .معينة 

من القانون التنظيST رقم  62ا~{iاما مع منطوق املادة 

100.13  Sع\� للسلطة القضائية، ال�Z املتعلق باملجلس

نصت أنھ ت!ون للمجلس م��انية خاصة بھ و�{iل 

  .rعتمادات املرصودة لھ LM امل��انية العامة للدولة

  

  

من القانون التنظيST رقم  i}~r63ام مع مقتضيات املادة 

  .للسلطة القضائيةاملتعلق باملجلس Zع\�  100.13

العامة  للنيابة لرئاسة�{iل rعتمادات املرصودة 

  . ضمن م^�انية املجلس �ع�� للسلطة القضائية

  

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفتھ 

رئDسا للنيابة العامة �و �مر بصرف �عتمادات، ولھ 

أن يفوض ذلك وفق �ش1ال والشروط املنصوص 

 PQ اRSا العمل علRY القوان^ن و�نظمة ا5]اري.  

من القانون التنظيمي رقم  63تطبيقا ملقتضيات املادة 

املتعلق باملجلس �ع�� للسلطة القضائية،   100.13

يمكن للرئDس املنتدب للمجلس باعتباره �مر بصرف 

̀عتمادات املرصودة لرئ اسة �{iل 

  .النيابة العامة LM امل��انية العامة للدولة 

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 

بصفتھ رئ<سا للنيابة العامة bو  مر 

̀عتمادات، ولھ أن يفوض ذلك  بصرف 

 LM اcdش!ال والشروط املنصوص علZ وفق

  .القوان�ن وZنظمة ا#iاري cgا العمل 
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  الرقم  املادة نص املشروع التعديـل املقIJح �عليل التعديل 

    . اعتماداتھ  أن يفوض ذلك لرئDس النيابة العامة

املتعلق  100.13رقم من القانون التنظيST  118املادة 

ألزمت الدولة أن تضع  باملجلس Zع\� للسلطة القضائية

  رbن إشارة املجلس العقارات واملنقوالت الضرورFة

من القانون التنظيمي رقم  118تطبيقا ملقتضيات املادة 

تضع  املتعلق باملجلس �ع�� للسلطة القضائية 100.13

الدولة رbن إشارة رئاسة النيابة العامة العقارات واملنقوالت 

 الالزمة ال�S تمك£cا من القيام بم�ام�ا

تضع الدولة رbن إشارة رئاسة النيابة 

 Sالعامة العقارات واملنقوالت الالزمة ال�

  .تمك£cا من القيام بم�ام�ا 
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املتعلق  100.13رقم من القانون التنظيST  64صت املادة ن

أنھ يتم إ#"اق محاسب  باملجلس Zع\� للسلطة القضائية

 عمومي باملجلس بقرار للسلطة ا#"!ومية امل!لفة باملالية

 ا45ذف

ي�"ق برئاسة النيابة العامة، محاسب 

عمومي �ع�ن بقرار للسلطة ا#"!ومية 

امل!لفة باملالية، يتو�� القيام 

باالختصاصات ال�S تخول�ا القوان�ن 

  .ة للمحاسب�ن العمومي�ن وZنظم
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  الرقم  املادة نص املشروع التعديـل املقIJح �عليل التعديل 

حددت القاعدة العامة ال�S �سري ع\� جميع    50املادة 

العامل�ن بالسلك القضا¦ي ومن ضم£cم العاملون بالنيابة 

  .العامة

  

  

 

يلزم  ،املتعلق باملجلس �ع�� للسلطة القضائية 100.13

العامل�ن بمختلف مصا#¥ النيابة العامة ورئاس�cا جميع 

كتمان السر امل§S فيما يطلعون عليھ من يد بواجب بالتق

 معلومات أو وثائق أو مسkندات بمناسبة مزاولة م�ام�م،

وsبقى �ذا yل�Jام سارsا ولو �عد ان�Rاء مدة عملVم بالنيابة 

الkشرjع تحت طائلة العقو©ات املنصوص علcdا LM  العامة،

  .ا#iاري بھ العمل

العامة ورئاس�cا بالتقيد بواجب كتمان السر 

امل§S فيما يطلعون عليھ من معلومات أو وثائق 

أو مسkندات بمناسبة مزاولة م�ام�م تحت 

طائلة العقو©ات املنصوص علcdا LM الkشرjع 

  .ا#iاري بھ العمل 

  11      أحكام ختامیة 

 .لضبط عملية نقل الوثائق وامللفات 

تنقل ملكية Zرشيف والوثائق وامللفات املتعلقة 

باختصاصات النيابة العامة املوجودة لدى السلطة 

بناء ا#"!ومية امل!لفة بالعدل إ�� رئاسة النيابة العامة 

 .ع�� محضر ��]ل فيھ الئحة الوئائق املسلمة 

Zرشيف والوثائق وامللفات املتعلقة تنقل ملكية 

باختصاصات النيابة العامة املوجودة لدى 

السلطة ا#"!ومية امل!لفة بالعدل إ�� رئاسة 

  .النيابة العامة 

9  12  

 


