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 410 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي   .)م2022 ماي 31(هـ  1443 شوال 30 الثال
شار  :لرئاسةا شنيالسيد املس س جملس ل الثايناخلليفة ، ٔمحد اخش رئ

شارن   .املس
ت قة سع دقائق :التوق ق ة اخلامسة وا دة ، ابتداء من السا الوا

  .مساء وامخلسني
ٔعامل ىل :دول ا راسة والتصويت    :ا

لتنظمي القضايئ 38.15مرشوع قانون رمق  -   .يتعلق 

------ --------------------------------------------------------------  

س اجللسة شني، رئ ٔمحد اخش شار السيد    :املس
راسة  لس  رشيعية، وخيصصها ا ٕاذن نبارش وقائع اجللسة ال

ىل مرشوع قانون رمق  لتنظمي القضايئ، واحملال يت 38.15والتصويت  علق 
نية شارن من جملس النواب يف ٕاطار قراءة    .ىل جملس املس

ٔعامل،  دول ا اقشة مرشوع القانون املدرج يف  ل الرشوع يف م وق
ٔعضاء  س و لشكر اجلزيل للك من رئ لس  مس ا ٔتقدم  ٔن  ٔوال،  ٔود، 

لسيد سان، وكذا  رشيع وحقوق إال ر العدل  جلنة العدل وال ر وز الوز
راسة املعمقة ملرشوع القانون  ل ا هودات اليت بذلوها يف س ىل ا

ا اليوم لس ٔعامل  دول  ل يف    .املس
لحكومة لتقدمي املرشوع   .ٔعطي يف البداية اللكمة 

لمنصة  ر،    .تفضل، السيد الوز

لطيفالسيد عبد  ر العدل ا   :وهيب، وز
س   .شكرا السيد الرئ

س،السيد ا   لرئ
شارن،   السادة املس
ران،   السيدان الوز

ٔحرض معمك اليوم يف جملسمك املوقر هذه اجللسة العامة  ٔن  سعدين 
ىل مرشوع قانون رمق  لتصويت  صصة  لتنظمي  38.15ا املتعلق 

ستورية رمق  ىل قرار احملمكة ا ر  ٓ ب ا رت الصادر  19/89القضايئ، بعد 
ٔنه بتارخي  ر  8ش ىل نص املرشوع 2019فربا ٔن متت املوافقة  ، وذ بعد 

لس سان هبذا ا رشيع وحقوق إال   . من طرف جلنة العدل وال
لس  ليمك، فقد فرضت التعديالت اليت سبق  وكام ال خيفى 
ىل جملس  هتا  ا ىل مواد مرشوع هذا القانون ٕا لها  ٔد ٔن  شارن  املس

نية، ه يف ٕاطار قراءة  لبت ف ىل لك  النواب  ور  لس املذ ث وافق ا ح
شارن واليت مست   50التعديالت اليت مت ٕاقرارها من طرف جملس املس

ىل املواد   92، 76، 28مادة، الس بعد التعديالت اجلزئية املد 

ل جملس النواب يف قراءته الثانية  ن الرابعة والسادسة، واليت تد والفقر
ٔخطاء مادي ٓيتلتصحيح ما شابه من  ىل النحو ا ٔو تعديلها، وذ    :ة 

ٔ مادي حبذف لكمة  :28املادة  ٔول " ٔول"مت تصحيح خط من البند ا
ة  ٔوىل لتصبح صيا ٔول"من الفقرة ا س ا لرئ ٔكرث  ٔو  س  بدل " ئب الرئ

ٔول" س ا لرئ ٔكرث  ٔو  ٔول    ".ئب 
ضافة لكمة  :76املادة  ٕ د ٕاىل البن" ٔول"تصحيح ٕاغفال وقع، وذ 

ٓيت ىل النحو ا ة  لويل العام : "الرابع لتصبح الصيا ٔكرث  ٔو  ٔول  ئب 
ٔو لويل امل لم"بدل " لم  لويل العام  ٔكرث  ٔو   ".ئب 

ضافة عبارة  :92املادة  ٕ شارن  ول تعديل جملس املس ولكام "مت ق
ني مل تمت املواف"دعت الرضورة  ٔوىل، يف  ىل ، يف هناية الفقرة ا قة 

ث قرر جملس النواب  ٕاضافة الفقرتني الرابعة واخلامسة لهذه املادة، ح
ٔوىل   . ذفها والرجوع لصيغة هذه املادة يف ٕاطار القراءة ا

ن املاديني يف املادتني  ٔ  76و 28ولتوضيح، فقد مت تصحيح اخلط
لنظر لكون صفة  ر  ٔول"السالفيت ا يل  "النائب ا ىل نواب و تنصب 

ٔو امل س  لرئ ٔول  صب النائب ا ٔن م ني  ، يف  لم ٔو الويل العام   
ادا  لرئاسة، اس ٔحاكم  ىل قضاة ا ٔول ال تنطبق  س ا لرئ ٔول  النائب ا

ىض املادة  لنظام  106.13من القانون التنظميي رمق  21ٕاىل مق املتعلق 
لقضاة ٔسايس    .ا

سجم إالصالح الوارد يف هاتني املادت ، 58، 42، 27ني مع املواد كام ي
ليمك 80، 66، 62   .مضن مرشوع القانون املعروض 

لتعديل  92ٔما خبصوص املادة  ول جملس النواب  دم ق ب  فريجع س
ضافة الفقرتني الرابعة والسادسة،  ٕ لهيا  شارن  ٔد جملس املس ي  ا

ة ا ر د إالجراءات بني حمامك ا ٔ توح د ٔوىل لكون مضموهنام خيرج عن م
مج تنظمي  ر داد  ٕ ة الثانية وحممكة النقض، ف يتعلق  ر لعمل اوحمامك ا

ة،  ة انعقاد امجلعية العموم يف ة اختاذ قراراته و يف ب احملمكة و من طرف مك
ر هبذا اخلصوص ستورية السالفة ا   .كام مت ٕاقرارها، تزنيال لقرار احملمكة ا

، قام جملس النواب،  د فضال عن ذ نية ويف ٕاطار توح يف قراءة 
ضيات مرشوع القانون،  ام بني مق س ق املالءمة و العبارات وحتق

ىل بعض املواد، وذ حبذف عبارة  ات  ال ٕاصال د الوزارة امللكفة "ٕ
لعدل"و" لعدل ر امللكف  ر العدل"و" الوز دة " وز وتعويضها بعبارة مو

لعدلالسلطة احلك"بني مجيع املواد ويه  ة امللكفة  ، 20، 19املواد ( "وم
  ).100و 98، 94، 34، 25، 23، 21

ديدا  ٔدرج جملس النواب يف قراءته الثانية تعديال  ٓخر،  انب  ومن 
ٔوىل من املادة  ٔن تدا21يف الفقرة ا شارن  لس املس سبق  ول ، مل 

ضافة  ٕ ٔمر  ٔنه، ويتعلق ا سق مع وزارة " رئاسة النيابة العامة"ش جهة ت
يق  انب  ىل احملامك، ٕاىل  العدل ف خيص إالرشاف إالداري واملايل 

ورة يف النص ٔخرى املذ لسلطة القضائية، : اجلهات ا ىل  ٔ لس ا ا
ٔن املسؤولني القضائيني، ممثل مصاحل الالممركزة لوزارة العدل ىل اعتبار   ،
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ٔسايس  ات ومكون  ة مؤسساتية قامئة ا رئاسة النيابة العامة يه اليوم ب
القة  سيق معها يف لك ما   ت السلطة القضائية، يمت الت من مكو

  .ٕالدارة القضائية

س،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   حرضات السيدات والسادة املس

ىل التغيرياتتلمك يه مجمل  لس املد   مرشوع هذا القانون مب
نية، واليت، كام تالحظون، بعضها يندرج يف ٕاطار  النواب يف ٕاطار قراءة 
د العبارات،  ٓخر يندرج يف ٕاطار توح ٔخطاء املادية، وبعضها ا ٕاصالح ا
لهيا  سيط، حيق لمك إالطالع  وبعضها يندرج يف ٕاطار تعديل جزيئ 

رتام مس اقشهتا يف ٕاطار ا لفصل ودراسهتا وم من  84طرة التداول، طبقا 
ستور   .ا

لجنة املوقرة  ٔعضاء هذه ا س و رئ ٔود التنويه  ام هذا العرض،  ويف خ
ل ٕاخراج مرشوع هذا  ٔ ؤوب من  الصهم وصربمه ا هيم وٕا ىل تفا
ٔصبح مجيع العاملني يف حقل العدا  ي  زي الوجود، وا القانون ٕاىل 

ظرون صدوره بفارغ الصرب، خصوص ا بعد هذا املسار الطويل والشاق ي
ي قطعه ويه    .سنوات 7ا

شود، وذ  ا مجيعا لبلوغ إالصالح امل ٔن يوفق ٔل هللا تعاىل وراكته  س
ٔول  ادة احلكمية جلال امل دمحم السادس حفظه هللا، الراعي ا حتت الق

ق ، وهللا ويل التوف   .ملسار إالصالح ملنظومة العدا
ليمك و    .رمحة هللا تعاىل وراكتهوالسالم 

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

سان لتقدمي تقرر  رشيع وحقوق إال ٓن ملقرر جلنة العدل وال اللكمة ا
لجنة حول املرشوع   .ا

  .نعم؟ وزع..
ب املناقشة حول هاذ القانون يف ٕاطار قراءته الثانية ح ٕاذن    :ٔف

ل من طرف يش فريق؟هل هناك من طلب    تد
وبة   .مك

ٔشغال  ىل خمتلف املالحظات يف ٕاطار  ٔن مت التعبري  ٕاذن نعترب ب
ٔن توافوا الرئاسة هبا  اء  ة ر لجنة، وٕاذا اكنت هناك مالحظات ٕاضاف ا

  .كتابة

ىل مواد مرشوع القانون املعد من  ٓن ٕاىل التصويت  قل ٕاذن ا ن
ىل جملس ا نية، طرف جملس النواب واحملا  شارن يف ٕاطار قراءة  ملس

ات املادية  ٔساسا بعض إالصال  ، ر بذ واليت هتم، كام تفضل السيد الوز
ة املرشوع   .حول صيا

  :19ملادة  ٔبدٔ 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل املادة  نية  19ٕاذن متت املصادقة  كام مت تعديلها يف ٕاطار قراءة 
  .ٕالجامع

  :20املادة 
  .جامعالٕ : املوافقون

ٕالجامع   .متت املصادقة كذ 

  :21املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل املادة    .ٕالجامع 21ٕاذن متت املصادقة كذ 

  :23املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل املادة    .ٕالجامع 23ٕاذن متت املصادقة كذ 

ٓن    :25املادة ٔعرض ا
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل امل   .ٕالجامع كذ 25ادة ٕاذن متت املصادقة 

ٓن   :28املادة  ٔعرض ا
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل املادة    .ٕالجامع 28ٕاذن متت املصادقة كذ 

ٓن منر    :34لامدة ا
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل املادة    .ٕالجامع كذ 34ٕاذن متت املصادقة 

  :76املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل    .ٕالجامع 76املادة ٕاذن متت املصادقة كذ 

  :92املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  .ٕالجامع كذ

  :94املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل املادة  ٕالجامع 94املصادقة    .كام مت تعديلها 

  :98املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون
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ٕالجامع لهيا    .يه كذ متت املصادقة 

ريا  ٔ   :100املادة و
  .ٕالجامع: املوافقون

ٕالجامع لهيا كذ    .ٕاذن متت املصادقة 
ٓن  لتصويتا ه  رم   :ٔعرض مرشوع القانون 

  ٕالجامع؛: املوافقون
د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل مرشوع قانون رمق  لتنظمي  38.15ٕاذن متت املصادقة  يتعلق 
ٕالجامع نية  ه كام مت تعدي يف ٕاطار قراءة  رم   .القضايئ 

ي استغرق  ٔه ىل مترر هذا القانون ا ر واحلكومة  السيد الوز
ٔنه حوايل  ش   . سنوات 7التداول 

ىل املسامهة القمية يف هته  ر  ٔرفع اجللسة بعد شكر السيد الوز و
  .الوقائع، وٕاىل امللتقى

لجميع   .شكرا 

  .رفعت اجللسة


