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ط ـ ـري ـ ـق م ـ ـحـام ـ ـيـه ،أن ي ـ ـقـرر تـن ـ ـفـي ـ ـذ ال ـ ـع ـ ـقـوبـة ﲢـت ن ـ ـظـام

“اﳌادة  ١٥٠مكرر : ٦يجوز لقاضي تطبيق العقوبات
إخضاع الشخص اﳌوضوع ﲢت اﳌراقـ ـ ـبـ ـ ـة اﻹلـ ـ ـك ـ ـت ـ ـرون ـ ـي ـ ـة
لتدبير أو أكثر من التدابير اﻵتية :

كانت العقوبة اﳌتبقية ﻻ تتجاوز هذه اﳌدة.

– ﳑارسة نشاط مهني أو متابعة تعليم أو تكوين
مهني،

اﳌراقـ ـب ـة اﻹلـ ـكـ ـتـ ـرون ـيـ ـة ،ﰲ حـ ـالـ ـة اﻹدان ـة ب ـع ـق ـوب ـة سال ـب ـة
للحرية ﻻ تتجاوز مدتها ثﻼث ) (3سنوات أو ﰲ حالة ما إذا
يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع ﲢت
اﳌراقبة اﻹلكترونية ،بعد أخذ رأي النيابة العامة.

– عدم ارتياد بعض اﻷماكن،

كـ ـمـ ـا يأخـ ـذ رأي ﳉنـ ـة تـ ـطـ ـب ـي ـق ال ـع ـق ـوب ـات ب ـال ـنسب ـة

– عدم اﻻجتماع ببعض اﶈكوم عليهم ،ﲟا ﰲ ذلك
الفاعلﲔ اﻷصليﲔ أو الشركاء ﰲ اﳉريمة،

“اﳌادة  ١٥٠مكرر : 2ﻻ يمكن اتخاذ مقرر الوضع ﲢت

– عدم اﻻجتماع ببعض اﻷشخاص ،ﻻ سيما الضحايا
والقصر،

للمحبوسﲔ”.
اﳌراقبة اﻹلكترونية إﻻّ ﲟوافقة اﶈكوم عليه أو ﳑثله

– اﻻلتزام بشروط التكفل الصحي أو اﻻجتماعي أو
التربوي أو النفسي التي تهدف اﱃ إعادة إدماجه اجتماعيا.

يجب احترام كرامة الشخص اﳌعني وسﻼمته وحياته

ويتضمن الوضع ﲢت اﳌراقبة اﻹلكترونية أيضا إلزام
اﶈكوم عليه باﻻستجابة إﱃ استدعاءات قاضي تطبيق
العقوبات أو السلطة العمومية التي يعيﹽنها هذا اﻷخير”.

القانوني إذا كان قاصرا.
اﳋاصة عند تنفيذ الوضع ﲢت اﳌراقبة اﻹلكترونية”.
“اﳌادة  ١٥٠مكرر  : 3يشترط لﻼستفادة من نظام
الوضع ﲢت اﳌراقبة اﻹلكترونية :
– أن يكون اﳊكم نهائيا،
– أن يثبت اﳌعني مقر سكن أو إقامة ثابتا،
ﻻ يضر حمل السوار اﻹلكتروني بصحة اﳌعني،
–أ ّ
– أن يسدد اﳌعني مبالغ الغرامات اﶈكوم بها عليه.
تؤخ ـ ـذ ب ـ ـعﲔ اﻻع ـ ـت ـ ـب ـ ـار ،ع ـ ـن ـ ـد الـ ـوضع ﲢت اﳌراقـ ـبـ ـة
اﻹلكترونية ،الوضعية العائلية للمعني أو متابعته لعﻼج
طبي أو نشاط مهني أو دراسي أو تكويني أو إذا أظهر
ضمانات جدية لﻼستقامة”.
“اﳌادة  ١٥٠مكرر  : ٤يقدم طلب اﻻستفادة من نظام
اﳌراقبة اﻹلكترونية إﱃ قاضي تطبيق العقوبات ﳌكان
إقامة اﶈكوم عليه أو اﳌكان الذي يوجد به مقر اﳌؤسسة
العقابية اﶈبوس بها اﳌعني.
يتم إرجاء تنفيذ العقوبة إﱃ حﲔ الفصل النهائي ﰲ
طلب اﳌعني إذا كان غير محبوس.
يفصل قاضي تطبيق العقوبات ﰲ الطلب ﰲ أجل
عشرة ) (١٠أيام من إخطاره ،ﲟقرر غير قابل ﻷي طعن.
يمكن اﶈكوم عليه الذي رفض طلبه أن يقدم طلبا
جديدا بعد مضي ستة ) (٦أشهر من تاريخ رفض طلبه”.
“اﳌادة  ١٥٠مـ ـك ـرر  : ٥يـ ـ ـتـ ـ ـرتب عﲆ الـ ـ ـوضع ﲢت
اﳌراقبة اﻹلكترونية عدم مغادرة اﳌعني ﳌنزله أو للمكان
الـ ـذي يـ ـعـ ـﹽيـ ـن ـه ق ـاضي ت ـط ـب ـي ـق ال ـع ـق ـوب ـات ،خ ـارج ال ـف ـت ـرات

اﶈددة ﰲ مقرر الوضع.

ﲢدد اﻷوقات واﻷماكن مع مراعاة ﳑارسة اﶈكوم

“اﳌادة  ١٥٠م ـك ـرر  : 7يـ ـجب عﲆ قـ ـاضي ت ـط ـب ـي ـق
الـ ـ ـعـ ـ ـقـ ـ ـوبـ ـ ـات ،قـ ـ ـب ـ ـل وضع اﶈك ـ ـوم ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ﲢت اﳌراق ـ ـب ـ ـة
اﻹلـ ـكـ ـتـ ـرونـ ـيـ ـة ،أو ﰲ أي وقت أثـ ـنـ ـاء تـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذ هـ ـذا اﻹج ـراء،
التحقق تلقائيا أو بناء عﲆ طلب اﳌعني ،من أن السوار
اﻹلكتروني ﻻ يمس بصحة اﳌعني.
يتم وضع السوار اﻹلكتروني باﳌؤسسة العقابية.
ويتم وضع اﳌنظومة اﻹلكترونية الﻼزمة لتنفيذه
من قبل اﳌوظفﲔ اﳌؤهلﲔ التابعﲔ لوزارة العدل”.
“اﳌادة  ١٥٠مك ـ ـرر  : 8تتم متابعة ومراقبة تنف ـيذ
الـ ـوضـع ﲢـت اﳌراقـ ـبـ ـة اﻹل ـك ـت ـرون ـي ـة ،ﲢت إشراف ق ـاضي
تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق الـ ـعـ ـقـ ـوبـ ـات ،مـ ـن قـ ـب ـل اﳌصال ـح اﳋارج ـي ـة ﻹدارة
السجون اﳌكلفة بإعادة اﻹدماج اﻻجتماعي للمحبوسﲔ،
عن بعد وعن طريق الزيارات اﳌيدانية واﳌراقبة عن طريق
الهاتف.
ت ـ ـب ـ ـل ـ ـغ اﳌصال ـ ـح اﳋارجـ ـيـ ـة ﻹدارة السجـ ـون اﳌكـ ـلـ ـفـ ـة
بإعـ ـادة اﻹدم ـاج اﻻج ـت ـم ـاعي ل ـل ـم ـح ـب ـوسﲔ ق ـاضي ت ـط ـب ـي ـق
العقوبات فورا ،بكل خرق ﳌواقيت الوضع ﲢت اﳌراقبة
اﻹلكترونية ،وترسل إليه تقارير دورية عن تنفيذ الوضع
ﲢت اﳌراقبة اﻹلكترونية”.
“اﳌادة  ١٥٠مكرر : 9يجوز لقاضي تطبيق العقوبات،
تلقائيا أو بناء عﲆ طلب الشخص اﳌوضوع ﲢت اﳌراقبة
اﻹلكترونية ،تغيير أو تعديل اﻻلتزامات اﶈددة ﰲ مقرر
الوضع ﲢت اﳌراقبة اﻹلكترونية”.
“اﳌادة  ١٥٠مكرر : ١٠يمكن قاضي تطبيق العقوبات،
بعد سماع اﳌعني ،إلغاء الوضع ﲢت اﳌراقبة اﻹلكترونية،
ﰲ اﳊاﻻت اﻵتية :
– عدم احترامه ﻻلتزاماته دون مبررات مشروعة،

عليه لنشاط مهني ومتابعته لدراسة أو تكوين أو تربص

– اﻹدانة اﳉديدة،

أو شغله وظيفة أو متابعته لعﻼج”.

– طلب اﳌعني”.

