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لغ األمهياة يف فسريان نصاو  يقوم القضاء يف النظم القانونية احلديثة بدور باا
القانون وجعلها صاحلة للتطبيق على ما فقدما  احليااة يف امت ان ماا وقاائن قاد فكاون 

 .يف غالب األحيان بالغة التعقيد عرينة احلل
والقضاااء لاا   ااارو اعل ااوس علااى اعهاارت والسقياا   وفطبيقاا  للاان  القااانو  قااد  

ت إىل إصاا ت فلااع العيااوو يكهااف عااا عيااوو  و موا اان نقاا   ياا   ويوجاا  اعهاار 
 . و استك ال ذلع الن  عا طريق التعديل التهريعي

وليتات للقضاء  داء دورو  جيب  ن فنهر اجتهادافا  علاى اعهاتغلا بالقاانون 
ويتات هلم اال ط ت عليها ودراستها واالستسادة منها  وهلذو االعتبارات ع ل مركا  

ألحكااام والقاارارات ال جريااة يف قضااايا الدراسااات واألثااان اينائيااة علااى  اان بعاا  ا
الصااحا ة وفصاانيسها وفرفيبهااا حريااب موا اايعها  وننماال  ن فكااون دااذو البااادرة بااادرة 

 . وىل فتلودا  خرى
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 المجلس األعلى

 (1س)290الحكم رقم 

 

مبدأالـ

ج .ق 531الفصذذ   –صذذفض   و ذذهت بيق ذذي  ا ذذ  ال –قذذ م جه ذذج ل  ذذضا الموذذض  عمهجذذض 

 .خضص بضإلهضن  المه ا  لشخص جع ن

نذذه مق   51جذذن  ا ذذ   51اإلهضنذذ  المه اذذ  ل  ذذضا الموذذض  عمهجذذض  يقذذي عل اذذض الفصذذ  " 

جن المضنهن الجنضئي ال ي ال  يقذي الال علذى اإلهضنذ   531المتعلي بمضنهن الصفض   ال الفص   5511

م الذ ي  يقذي الفصذ  كذ ن أو قضمذي جعذ ن والفأو هتذ  الف جذ  المه اذ  مذظ جه ذم عمذهجي جعذ

 ذذي هذذ ح الفضلذذ   توذذمن خ قذذض للمذذضنهن وجفذذض بفمذذهق الذذظ ضص ن ذذ ا لمذذض بذذ ن النصذذ ن المشذذض   531

 ".الل امض جن اختالم  ي ش وط المتضبع  والمفي ة والتمضدم

 الحكم

ت المستتتدب بتت  متتا متتمة المحكمتتل الم تتدرع للحكتتم الم  تتمة ف تت    قتت  ذذي شذذلن اله ذذج ال ذذضني

 .ما القانمة الجنائي ت   قا غ ر م ب 820الف ل 

 .المذممر في المج  820بناء على الف ل 

وح ث نتج ما الحكم الم  مة ف   أة المحكمل استخل ت متا بحتث القةت ل أة  التب التنق  

وج  إلى رجاب القةاء ال  ارات الجارحل التي أوردها الحكم وما أجتل للتف فهن تا حكمتت بمتا ذتت  

 .ما القانمة الجنائي 820لف ل بمقتةى ا

وح ث إة القذف الم رح بث مت  في حق  الب النق  لم يكتا ممج تا  تد مممتف م ت ا ممتا 

يقتةي للف الف ل الذي وقع ت   ق  غل ا بل ماة ي ني عمتم  رجتاب القةتاء بتالمارم اامتر التذي 

 .ل حافلالمكمة لقانمة ا 8001نمن ر  80ما م  ر  10ينص عل   وعلى عقمبت  الف ل 

وح ث إة المحكمل ب مل ا هذا قد  رقت القانمة  رقا جمهريا ومست بحقمق التدفا  نرترا لمتا 

 .ب ا الن  ا المشار إل  ما ما ا تالف في شرو  المتاب ل والمس رع والتقاد 
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 هلن أجم

 وبص م الن   عن اله ج اآلخ  المفتظا بج

 ...بنمض الفكم قةى المجلس

 1170القة ل عدد  – 8069دجن ر  80جلسل ( 1س)290الحكم رقم 

 الحسا الكتانيالمقرر                ع د هللا المالقي               الرئ س

 أحمد المزانيالمحامي ال ا     

 :جالح ضت

ق امت  ما القانمة الجنائي ي اقب على اإلهانل الممج ل  د مممف عمممي  الب  820الف ل 

 .بمم فت  أو بس   ا ويشدد ال قمبل إلا مانت الجريمل قد وق ت على مممف قةائي بالجلسل

منت  علتى القتتذف  10ي اقتب فتي الف تتل  8001نتمفم ر  80ولكتا م  تر ال تحافل المتتتر  م 

منت   16الممج  إلتى المحتامم أو غ رهتا متا ال  أتات أو اإلدارات ال ممم تل متذلف ي اقتب فتي الف تل 

 .ف الممج  ض واحد أو أمثر ما المممف ا ال ممم  اعلى القذ

عتا الجترائم الم اقتب عل  تا بمقتةتى م  تر  820وتختلف الجريمل الم اقب عل  ا في الف تل 

 .ال حافل ما ح ث تحديد الف ل الم اقب عل   ومذلف ما ح ث مقدار ال قمبل

ت المتاب تتل وفةتتال عتتا للتتف فتتهة م  تتر ال تتحافل يشتتتمل علتتى قماعتتد  ا تتل بشتت ة إجتتراءا

 .وشرو  التقاد 

والجريمل التي  در بش ن ا الحكم الم  مة ف   تخةع بمقتةتى ال نا تر المكمنتل ل تا لقتانمة 

ما القانمة الجنائي فاعت ر المجلتس ااعلتى  820ال حافل ومع للف فهة الحكم قد   ق عل  ا الف ل 

 .هذا الخ   في ت   ق القانمة س  ا لنق  الحكم

 

(533ص  – ي المهاد الجنضئ    – 0222اإلصظا  ال قمي د نق   –لس األعلى ججل  قوض  المج)



 

 
 

 مركز الدراسات واألحباث اجلنائية

7 

 (5س) 250الفكم  قم 

 
 

 :الـمبدأ

ال  ف ي –جن قضنهن الصفض    15العفض  المت ا ع ن بممتوى الفص  –ع   جعفي جن العمضت 

 .على جض  صظ  جنام جفض بضلموض 

على الم م أو اإلهضن  التي بتومناض  جن قضنهن الصفض   ال ي  منع جن المعضقق  15الفص  "

ج ا عضت الخصهم أو ج ك ابام التذي  ذظلهن باذض أجذضم المفذضكم النمذض  فذ ي  مذ  علذى جذض  صذظ  جذن 

المت ا ع ن مظ األ  اد وال  عفى جن العمضت على جض  صظ  جنام جضسض بش م الموذض  أو ك اجتذج أو 

 ".االحت ام الها ب لج

 

 مكالح

 .ف ما يخص وج  ال  ا المثار ما ق ل  الب النق  في مذمرت ...

ة المج  المح د الذي استند إل    الب النق  في مذمرتت  هتم الخ ت  فتي ت   تق القتانمة إح ث 

اة المحرر الذي وردت ب  ال  ارات المتا ذ عل  ا هم متا المكتمبتات المتدلى ب تا لتدح المحتامم فتال 

ما الر  تر الشتريف المتتر   07قانمة الجنائي الماربي اة الف ل ما ال 820يمكا ت   ق الف ل 

 .بش ة قانمة ال حافل يمنع للف 8001نمفم ر  80م 

متتا قتتانمة ال تتحافل يمنتتع متتا الم اق تتل علتتى القتتذف أو اإلهانتتل التتتي  07وح تتث إة الف تتل 

  عتد  التةت  ق تتةمن ا مراف ات الخ م  أو مذمرات م التتي يتدلمة ب تا أمتا  المحتامم إنمتا ق تد منت

علتتى المتتتراف  ا فتتي ال  تتارات التتتي ت تتدر متتن م شتتفميا أو متاب تتا أقنتتاء التتدفا  عتتا حقتتمق م  تتد 

  مم م، ف م ال يسري إال بالنست ل لمتا ي تدر متا المتتراف  ا  تد   تمم م وال يترتتب عل ت  أي 

هة هتذا المجت  فت-لا ماة ما  در من م يمس شرف القةاء أو مرامت  أو االحتترا  الماجتب لت  إعفاء إ

 .على غ ر أساس
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 هلن أجم

 ...ب  ض طلب النمضقةى المجلس ااعلى 

 7290القة ل عدد – 8068ين    22جلسل ( 1س)612الحكم رقم 

 تمف ق الشاويالمقرر      ع د هللا المالقي        الرئ س 

 أحمد المزاني  المحامي ال ا 

 :ح ضتجال

المستتمى ( 8001نتتمن ر  80) 8271المتتتر  فتتي  جمتتادح ااولتتى  271-01-8الر  تتر رقتتم 

 :من  على أن  07ينص في الف ل " قانمة ال حافل بالمارم"

ال تجمز المتاب ل على القذف أو السب أو اإلهانل عا مجرد سرد المناقشات أما  القةتاء بدقتل "

 .المذمرات الكتاب ل المدلى ب ا أما  المحامموحسا ن ل و ال عا المراف ات الشفميل أو 

ويجتتمز رغتتم للتتف للقةتتاع المرفمعتتل إلتت  م التتدعمح والتتذيا يف تتلمة فتتي جمهرهتتا أة يتت مروا 

بحذف ع ارات الستب أو اإلهانتل أو القتذف وأة يحكمتما علتى متا  تدرت منت  بالت ميةتات المدن تل 

ا مالحرتات وأة يمقفتمهم عتا م اشترع ويجمز للقةاع أيةا في هتذ  الحالتل أة يمج تما إلتى المحتام 

 .م ام م بح ث ال يتجاوز هذا اإليقاف مدع ش ر و ال مدع قالقل أش ر في حالل ال مد في نفس السنل

إال أة ال  ارات الجارحل الخارجل عا مم م  الدعمح يجمز أة تنشت  عن تا متاب تل جنائ تل أو 

ذا الحق وفي جم ع ااحماب يكتمة للا تر دعمح مدن ل ما جانب الخ م  إلا احتفرت المحكمل ل م ب 

 ".حق رفع الدعمح المدن ل

وقتد استتتخلص الحكتتم متتا ع تارع التتنص أة ال  تتارع التتتي ت تدر متتا الخ تتم  أقنتتاء المراف تتات 

الشفميل أو الكتاب تل وتتةتما مساستا بشترف القةتاع أو مترامت م أو االحتترا  الماجتب ل تم ال يشتمل ا 

 .اإلعفاء المقرر في هذا الف ل

 

  515ص  – ي المهاد الجنضئ    – 0222اإلصظا  ال قمي د نق  -ججل  قوض  المجلس األعلى
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 0الفكم اإلدا ي عظد

 5315 جوضن  52الصضد   ي 

 5525نهنق   05

 .............وب ن  ..........ب ن 

 

 :الـمبدأ

اختصضص المجلذس األعلذى  -دعهى التفف   – فص جش وع تج  –جم   الدا ي   دي  0و 5

 .اختصضص الفلي  اإلدا    المصظ ة للمم   –( ال)

ال  خذذتص المجلذذس األعلذذى بففذذص جشذذ وع   الممذذ  ات اإلدا  ذذ  الف د ذذ  الال بضلنفذذق   -5

للمنضزعذذضت التذذي  كذذهن لذذج   اذذض حذذي الفصذذ  ناضئ ذذض عذذن ط  ذذي دعذذهى اإلل ذذض  بفذذقب الشذذي   ذذي 

  ات الال  ذذي نيذذضق الذذظعهى اسذذتعمضا الفذذلي  وال  ملذذ  حذذي بففذذ   المعنذذى ال ذذضجض لاذذ ح الممذذ

 .الم كه ة

الذا كضنت جمتو ضت جم     دي جقام   تع ن االلتمضس جن الفذلي  اإلدا  ذ  المصذظ ة لذج أن -

 .بظا على المعنى الفم مي ال ي أ ادت أن بعي ج لا ا المم   عنظ الصظا هض لج

 كملة الم جاللباس

بماست ل نائ ت  ااستتال  .........متا  ترف  8066دجن تر  29 لب المرفم  بتتاريخ بناء على ال

عتتا رئتت س  8000متتايم  2المت لتتق بتفستت ر وال تتث فتتي مشتتروع ل المقتترر ال تتادر فتتي شتتارب برينتتم 

 .الحكممل إل لاك

تحتتت إمةتتاء م تتالي التتمزير  8061يمن تتم  1وبنتتاء علتتى متتذمرع الجتتمام المتتدلى ب تتا بتتتاريخ 

 .ااوب

 محمد بمستلتحت إمةاء ااستال  8067أبريل  7على مذمرع الجمام المدلى ب ا بتاريخ  وبناء

 .وبناء على ااوراق اا رح المدلى ب ا في الملف

 27ممافتق  8277وبناء على الر  ر المتسس للمجلس ااعلى المتر  بثتاني رب تع ااوب عتا  

 .8007شتن ر 
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 .8060أمتمبر  2في وبناء على اامر بالتخلي واإلبالغ ال ادر 

 .8060أمتمبر  8وبناء على اإلعال  بت   ا القة ل في الجلسل ال لن ل المن قدع في 

فتي تقريتر  وإلتى مالحرتات محمتد بتا يخلتف  وب د االستما  ب ذ  الجلسل إلتى المستشتار الست د

 .المحامي ال ا  الس د ممالي ع د الماحد ال لمي

 .وبعظ المظاول  طقمض للمضنهن

ى مقتة ات الف ل ااوب ما الر  تر المتستس للمجلتس ااعلتى المحتدد ال ت ا تات بناء عل

 .المجلس المذممر على س  ل الح ر

وح ث إة مسائل اال ت اص النمعي للمحتامم ت تد متا النرتا  ال تا  و أة ربتات المتقا ت ا أو 

متل التتي ترتكت  دوافع تس  ل س ل التقا ي ل م ل س متا شت ن ا التت ق ر علتى اعت تارات الم تلحل ال ا

عل  تتتا قماعتتتد هتتتذا اال ت تتتاص ممتتتا حتتتددها المشتتتر  وأنتتت  ال يمكتتتا ايتتتل محكمتتتل مانتتتت أة تنكتتتر 

نرتر ف  تا أو برفةت ا ال تث فتي مست لل دا لتل فتي لا ت ا  ا ستماء ب ت تا فتي دعتمح ال تملتف حتق ا

 .ا ت ا ات ا

 تتل لل تتحافل رف تتت النقابتتل الم ن 8060أمتتتمبر  2وح تتث يت تتذ متتا أوراق الملتتف أنتت  بتتتاريخ 

ب تتفت ا  –المارب تتل دعتتمح إلتتى المحكمتتل اإلقل م تتل بالتتدار ال  ةتتاء ب ريتتق استتتدعاء م اشتتر ستتلمت  

م ال تل بهدانتت    قتا لمقتةت ات "  ...." متدير  الجريتدع ااجن  تل  ........إلتى  –م ال ل بالحق المدني 

ائت  ت ميةتا قتدر  درهتم واحتد قانمة ال حافل والحكم عل   جنح ا بما يستحق  متا عقمبتل، ومتدن ا ب د

ي تدر بالتدار ال  ةتاء جريتدع يمم تل أجن  تل باللاتل الفرنست ل  ......لفائدع النقابل المذممرع وللف لكمة 

 .المت لق بال حافل 8001نمن ر  80ما م  ر  21دوة الح مب على ر  ل بمرسم    قا للف ل 

  ةتتاء حكم تتا ابتتتدائ ا ب تتد  أ تتدرت المحكمتتل اإلقل م تتل بالتتدار ال 8061متتارس  0وبتتتاريخ 

ممةتاع متا  8000متايم  2متا ذع المتت م وب راءتت  ممتا ات تم بت ، مرتكت ع علتى رستالل متر تل فتي 

إ دار جريدت  متقتا، ريثما يقع ال تث فتي  ........ رف رئ س الحكممل إل لاك مةمن ا أن  ير ص 

 . ل   الذي ما زاب تحت الدرس

 87م ن تل وحتدها، قةتت محكمتل االستتأناف بالربتا  فتي وب د االستأناف ما  ترف النقابتل ال

للنقابتل الم ن تل ت ميةتا رم يتا قتدر  درهتم واحتد  .......بهلااء الحكتم االبتتدائي وبت داء  8061يمن م 

ب ة الرسالل الماردع ما رئاستل الحكممتل ل ستت بمرستم  إل :"المشار ل  م رحل 21لمخالفت  الف ل 

جتراءات التتي تتتمفر عل  تا المراست م عتادع و إة الستل ل التتي  تدر أن ا لم ترد في الشتكل و  تق اإل
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به تدار  ........عن ا للف الجمام قد  الفت مقتة ات الر  ر ال تادر بشت ة ال تحافل عنتدما ألنتت 

 ".جريدت  متقتا

قةى المجلس ااعلى بنق  الحكم االستأنافي سالف الذمر بنتاء علتى  8066دجن ر  0وبتاريخ 

ال جر أة يتملى تقدير مشروع ل مراس م وقرارات اتخذت بش ة متماد  ارجتل عتا  ل س لقا ي"أن  

متا القتانمة الجنتائي وإة المق قتل  88في بنتد   690ن اق المخالفات و ال تد ل في مشممالت الف ل 

إلتتى المحكمتتل مقتترر إداري يتةتتما تتتدب را فرديتتا ال يتتد ل  تتما المراستت م  .......التتتي تقتتد  ب تتا 

ي نتص عل  تا الف تل المشتار إل ت  فتهة قةتاع االستتأناف بتتمل  م تقتدير مشتروع ت  قتد والقرارات التت

وت  تتا لتتذلف أمتتر المجلتتس ااعلتتى بهحالتتل . "تجتتاوزوا حتتدود ستتل ت م وعر تتما بتتذلف حكم تتم للتتنق 

 .القة ل على نفس المحكمل وهي مترم ل ما ه أل أ رح لل ث ف  ا ما جديد   قا للقانمة

إة ال ث في القةت ل يت لتب أوال الف تل فتي "ارت ت محكمل اإلحالل  8066شتن ر  22وبتاريخ 

نق تل ن اع تتل عار تل وهتتي م رفتل متتا إلا مانتت الرستتالل المتدلى ب تتا متا  تترف المتت م تتتمازي متتا 

وأنتت  ال يتتت تى لمحكمتتل االستتتأناف ال تتث فتتي مشتتروع ل هتتذ  المق قتتل . الناح تتل القانمن تتل مرستتمما أ  ال

، ول تذ  ااست ام قتررت محكمتل االستتأناف "رفع القة ل إلى متا لت  النرتر اإلداريل، مما يت  ا م  

للترافتع "أجتال قتدر  قالقتل أشت ر ي تتدت متا تتاريخ الت ل ت   ......إرجاء ال ث في القة ل ومنح المتت م 

أما  المحكمل لات النرر ق د ال ث في مشروع ل المق قل اإلداريل المتناز  ف  ا والقتمب هتل هتي متا 

ولتم )و على إقر  دور هذا الحكم االستتأنافي المتذممر " لقانمن ل تمازي مرسمما فرديا أ  الالمج ل ا

وال ريةتل الثان تل للمجلتس ااعلتى وهتم ي تت فتي القةتايا ( ت ت الارفل الجنائ تل ب تد فتي هتذا ال لتب

حتتت ولامتترا أنتت  لتتم يقتتم ب تتذ  التتدعمح إال ت" بمقتتاب ق تتد ت ويتتل عمتتل إداري" اإلداريتتل م نمنتتا  ل تت 

، واحت ا  تا فتي حالتل ق تمب 8066شتتن ر  22التحف ظ ف ما س نتج عا  لتب التنق  المقتد   تد حكتم 

ال لب التمس ما المجلس القمب ب ة رسالل رئ س الحكممتل ستالفل التذمر لتم ت تد ابة قابلتل ال لل  تا 

  فتي وال للسحب الن را  ااجتل القتانمني، والقتمب بت ة هتذ  الرستالل هتي المرستم  المن تمص عل ت

 .8001نمن ر  80م  ر 

يلتتمس  ......أة  8066شتتن ر  2وح ث يت ذ ما ال ريةل وما الحكم االستأنافي ال ادر فتي 

ما المجلس ااعلتى ال تث فتي مشتروع ل مقترر إداري وتفست ر مدلملت  بنتاء علتى  لتب متا المحكمتل 

 .ال جريل
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ل الفرديتل إال بالنست ل وح ث إة المجلس ااعلى ال يختص بفحص مشتروع ل المقتررات اإلداريت

للمنازعات التي يكمة ل  ف  ا حق الف ل ن ائ ا عا  ريق دعمح اإللااء بس ب الش ط فتي استت ماب 

 .السل ل وال يملف حق تفس ر الم نى الاام  ل ذ  المقررات إال في ن اق الدعمح المذممرع

أي غمتتمض أو  ومتتا ج تتل أ تترح ح تتث إنتت  إلا متتاة المقتترر الفتتردي وا تتح الداللتتل ال يكتستت  

الت تاس فمتا ال تدي ي أنت  ال حاجتل إلتى تفست ر  م لقتا بتل يجتب علتى جم تع المحتامم أة ت  قت  حستب 

مدلملتت  الما تتح، أمتتا إلا مانتتت مقتةتت ات المقتترر الفتتردي م  متتل، ف ت تت ا علتتى المحكمتتل المخت تتل 

ذممر أة تتدل ا بت   ق  أة ترجئ ال ث في الن ا  وتلتتمس متا الستل ل اإلداريتل الم تدرع للمقترر المت

على الم نى الحق قي الذي أرادت أة ت     ل ذا المقرر عند إ تدارها لت ، وأة ستلمك هتذ  المست رع 

 .غ ر القةائ ل يقتة   حال ا عد  وجمد دعمح التفس ر

 لهذه األسباب

 .وعل   بال ائر ......قةى المجلس ااعلى ب د  ا ت ا   بالنرر في ال لب المقد  ما 

بالجلستل ال لن تل المن قتدع بالتتاريخ المتذممر أعتال  فتي قاعتل الجلستات ال اديتل  وب   تدر الحكتم

بتالمجلس ااعلتتى بالمشتتمر ومانتتت ال  أتتل الحاممتتل مترم تتل متتا م تتالي التترئ س ااوب الستت د أحمتتد أبتتا 

 –مقتترر  –محمتتد بتتا يخلتتف : حن نتتي ورئتت س الارفتتل ااستتتال مكستت م أزوالي والمستشتتاريا الستتادع

وسالممة بنس ا  وبمحةر المحامي ال ا  ممالي ع د الماحد ال لمي وبمساعدع ماتتب وإدريس بنمنل 

 .الة ط الس د ممالي احمد ال لمي

 

 (520ص  55العظد -0222اإلصظا  ال قمي د نق  –ججل  قوض  المجلس األعلى )
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 553: الم ا 

 5515 هل هز 25الصضد  بتض  خ 

 25133جلم  نضئي 

 

 :الـمبدأ

 ش وط.....   م ....الم م

 جب أن  كهن حكم جعلال جن النضح ت ن الهاقع   والمضنهن   والال كضن بضطال وأن نمصضن التعل   

 . هازي انعظاجج

بمهم    م  الم م المه ج اللى األ ذ اد بنفذق  عمذ  شذضئن  مذس بشذ م الشذخص أو ح جتذج 

 .مضعضت العمهج  وذل  عن ط  ي الخيب أو الص اخ أو التاظ ظات المفهح باض  ي األجضكن واال ت

وأن الم ا  الميعهن   ج وك ا الفكم االبتظائي المؤ ظ لم  ق ز أن المتام قذ م الميضلذب بذضلفي 

المذظني بححذظى الهسذضئ  المشذذض  الل اذض بذلن نفذب الل ذذج جذض  مذس بشذ  ج أو ح جتذذج  اذه لذ ل   كذذهن 

 .نضقص التعل   وجع مض للنمض

 كلة الـمم جاللباس

بناء على  لب النق  المرفم  متا ال التب الستالف التذمر بمقتةتى ت تريح بماست ل ااستتال 

لتدح ماتتب الةت ط بمحكمتتل  8071يمن ت   82ممافتتق  8201ال  تب الستماللي بتتاريخ  تامس رجتب 

 2622االستأناف ب مادير والرامي إلى نق  القرار ال ادر عا هذ  المحكمل في القةت ل لات ال تدد 

والقا تي م تدئ ا بت ي تد الحكتم االبتتدائي  8071ممافق  امس يمن ت   8201جمادح الثان ل  21تاريخ ب

المحكم  عل   بمقتةا  ما أجتل جنحتل القتذف بشت ر واحتد ح ستا نافتذا وب دائت  ت ميةتا متدن ا ل ال ت  

 .قدر  ألفا درهم مع ت ديل الحكم المست نف برفع الت مي  إلى قالقل آالف درهم .....

 :الن المجلس

 .ب د أة تال الس د المستشار محمد التمنسي التقرير المكلف ب  في القة ل

 .وب د اإلن ات إلى الس د محمد با بمشتى المحامي ال ا  في مستنتجات 

 .وبعظ المظاول  طقمض للمضنهن
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 .نررا للمذمرع المدلى ب ا ما لدة  الب النق 

دا  الت ل ل، للف أن  بالرجم  إلتى محتميتات الحكتم في ش ة وس لل النق  الثالثل المتخذع ما ان 

االبتدائي نجد أة ت ريحات الش مد الم تمدع ما ق ل  تتمثل فتي أة المتت م أ  تر الشت مد بت ة اامتماب 

التتي يتتاجر ب تا المشتتكي هتي أمتماب الدولتل جتاءت علتى يتد الختائا الجن تراب أوفق تر وأة الشت مد لتم 

اال تتالس إلتى المشتتكي ب تفت  شتريكا  ىر آ ر ينم عا نس ل علتية فما إلى هذا الت ريح أي عن 

أو مرتك تتا لجريمتتل اإل فتتاء وللتتف بتت ة يتتدعي أة الخ تتم متتاة عالمتتا بم تتدر تلتتف اامتتماب، وجريمتتل 

إ فاء ااش اء المختلسل ال تقم  إال إلا تمفر عن ر ال لم بم در تلف ااش اء وبالتالي فلت س هنتاك متا 

ل جاء ادعاء المت م مجمال و ال ا مما يف د تمفر هذا ال ن ر لتدح المشتتكي يمس الشرف واالعت ار، إ

الذي بدونت  ال يمكتا و تف ستلمم  بتاإلجرا ، ومحكمتل المم تم  لتم تك تف ااحتداي بشتكل يتمحي 

بكتتمة ااف تتاب المنستتمبل إلتتى الرنتت ا تمتتس شتترف المشتتتكي أو اعت تتار ، وللتتف يج تتل قرارهتتا من تتد  

 .الت ل ل

 ما قانمة المس رع الجنائ ل، 202و  217 ا بناء على الف ل

فتي فقرتتت  الثان تل متا نفتتس  202فتي فقراتت  الستتابقل والف تل  217ح تث إنت  بمقتةتى الف تتل 

القانمة يجب أة يكمة مل حكتم م لتال متا النتاح ت ا الماق  تل والقانمن تل وإال متاة بتا ال وأة نق تاة 

 .الت ل ل يمازي ان دام 

 تت  أداة ال تتارض متتا أجتتل جنتتل القتتذف بشتت ر واحتتد ح ستتا نافتتذا وح تتث إة القتترار الم  تتمة ف

متا قتانمة  17و  11وقدر  قالقل آالف درهم وللف   قا للف تل ا  ......وب دائ  ت ميةا مدن ا ل ال   

 .ال حافل

متتا قتانمة ال تتحافل المشتتار إل ت  يشتت ر لل قتتام عتا القتتذف الممجتت  إلتتى  17وح تث إة الف تتل 

متتا نفتتس القتتانمة، وللتتف إمتتا بماستت ل الخ تتب أو  21م  نتتل فتتي الف تتل اافتتراد بهحتتدح المستتائل ال

متتا نفتتس  11ال ترا  أو الت ديتتدات المفتتم  ب تا فتتي اامتتاما واالجتماعتات ال ممم تتل ممتتا أة الف تل 

 .القانمة يقتةي نس ل عمل شائا يمس بشرف الشخص أو حرمت 

م تدئ ا لتم ي ترز متل من متا أة  وح ث إة القرار الم  مة ف   ومتذلف الحكتم االبتتدائي المتيتد بت 

ال اعا قا  بارتكام جنحل القذف  د ال الب بالحق المدني بهحدح المسائل المشار إل  ا آنفا مما أنت  

لم ي رز أة ما قا  ب  المت م يمس بشرف أو شخص الةح ل ممتا تكتمة م ت  المحكمتل لتم تت ا قرارهتا 
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 ماف تتا وبتتذلف يكتتمة قرارهتتا م ر تتا علتتى أستتاس  تتح ح متتا القتتانمة ولتتم ت لتتل متتا قةتتت بتت  ت لتت ال

 .للنق  واإلب اب

 هلن أجم

 .وجن غ   حض   اللى بث بضقي الهسضئ  المفتظا باض على النمض

 21قةى بنق  وإب اب القرار الم  مة ف ت  ال تادر عتا محكمتل االستتأناف ب متادير بتتاريخ 

وبهحالل القة ل علتى نفتس المحكمتل لت تت ف  تا متا  8071ممافق  امس يمن    8201ان ل جمادح الث

جديد   ق القانمة وهي مترم ل ما ه أل أ رح وبهرجا  الم ل  الممد  لممدع  وعلى الم لتمم فتي 

النق  بال ائر وقدر  مائتا درهتم يستتخلص   تق اإلجتراءات المقتررع فتي قت    تمائر التدعاوح 

 .حديد اإلج ار في أدنى أمد  القانمنيالجنائ ل مع ت

الرئ س الس د أم ا ال ن اجي، المستشار المكلف بهعداد التقرير الس د التمنسي، المحامي ال تا  

 .الس د بمشتى، المحامي ااستال ال   ب السماللي

 

 (511ص  35-33العظد -0222اإلصظا  ال قمي د نق  –ججل  قوض  المجلس األعلى )
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 5113: الم ا  عظد 

 55/1/5555: المؤ خ  ي 

 00255/50: الملم الجنفي عظد

 

 :الـمبدأ

 جذذب أن  كذذهن كذذ  حكذذم جعلذذال جذذن النذذضح ت ن الهاقع ذذ  والمضنهن ذذ  والال كذذضن بذذضطال  وأن نمصذذضن  -

 .التعل    هازي انعظاجج

 ظمذهضنذ  الالن العقض ات الها دة  ي الشكض   الممظج  جن ط م المتام بتومن سذقض وشذتمض علن ذض و -

 .الف ظ قضمي التفم ي

المفكم  بعذظ جنضقشذتاض للموذ    قذت لذظ اض واقتنعذت بذلن جذض نفذب للمذتام  ضبذت  ذي حمذج و تعذ ن  -

دون أن  قذ ز أي جنامذض الي  مذ  التذي بفممذت باذض ." جؤاخ بج جن أ لج والفكم عل ج طقمض للمذضنهن

ظ المفذضس بشذ م أو شذعه  العالن   بضلنفق  لج  متي الفذب العلنذي والمذ م المؤاخذ  بامذض  وقصذ

جن و ات لج اإلهضن  أو المفضس بضالحت ام الها ذب لفذليتج بضلنفذق  لج  مذ  اإلهضنذ   األجذ  الذ ي 

 .  كهن جعج الم ا  الميعهن   ج جشهبض بع ب الخ ق الجهه ي للمضنهن  و ع مج للنمض واإلبيضا

الا ئذ  التذي  عذزى الل اذض  عظ ق  ض ك  ادعض  أو عز وعم   مذس بشذ م أو ح جذ  األشذخضص أو " -

 ..."  العم 

 كملة الم جاللباس

 قوى المجلس األعلى

 .وب د المداولل   قا للقانمة

 .ن  ا للم ك ة المظلى باض جن لظن طضلب النمض

أة القترار الم  تمة ف ت  أيتد في ش ة وس لل النق  المح دع والمتخذع ما نق اة الت ل ل، وللف 

متتا القتتانمة  262الحكتتم االبتتتدائي التتذي أداة ال تتاعا بجنحتتل اإلهانتتل المن تتمص عل  تتا فتتي الف تتل 

الجنائي دوة أة ي رز أن ا ارتك ت أقناء ممارسل المم فل أو بس ب الق تا  ب تا ق تد المستاس بالشترف 

ي دوة أة يم ح أة ال تاعا أتتى هتذ  أو الش مر أو االحترا  الماجب، وبجنحتي القذف والسب ال لن
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بشت ة قتانمة  8001نتمفم ر  80متا م  تر  11ااف اب بهحدح المسائل المن مص عل  ا في الف تل 

 .ال حافل، مما يج ل القرار ناقص الت ل ل وم ر ا للنق 

 .ما قانمة المس رع الجنائ ل 202و  217بناء على الف ل ا 

في فقرت  الثان تل المتذممرت ا  202الساب ل والف ل في فقرت   217ح ث إن  بمقتةى الف ل ا 

يجب أة يكمة مل حكم م لال ما الناح ت ا الماق  ل و القانمن تل وإال متاة بتا ال، وأة نق تاة الت ل تل 

 .يمازي ان دام 

وح ث يتجلى ما القترار الم  تمة ف ت  أنت  عنتدما أيتد م تدئ ا الحكتم االبتتدائي القا تي بمتا تذع 

و  111ال لني والقذف وإهانل رجل القةاء أقناء ق ام  ب ملت  بمقتةتى الف تل ا  ال اعا بجنح السب

المت لق بال حافل، متع  8001نمفم ر  80ما م  ر  11ما مجممعل القانمة الجنائي والف ل  262

ح تث إة محكمتل االستتأناف ب تد ا الع تا :" مبـــرفع ال قمبل الح س ل اقت ر في تحل ل للف على الق

لملتتف ودراستتت ا وم   ات تتا واعت تتارا لرتتروف القةتت ل ومالبستتات ا واستتتأناف الن ابتتل علتتى وقتتائق ا

ال امل وملتمسات ا م ر ل ا أة ال قمبتل الح ست ل المحكتم  ب تا علتى المتت م ال تتناستب وجريمتت  وأن تا 

 لذلف، ت دل ا برف  ا إلى الحد المناسب، وح ث يكمة الحكم االبتدائي جاء فتي محلت  متا ح تث اإلدانتل

وأن ا إل تتيد  في للف ت رح بت ديل  وللتف برفتع ال قمبتل الح ست ل إلتى ستتل . وأن  م ادف لل مام

. مما أة الحكم االبتدائي المتيد ب  متا ح تث اإلدانتل اقت تر متا ج تت  علتى القتمب. "أش ر ح سا نافذا

د ا ال  المحكمتل وح ث إن  ب . "ح ث اعترف المت م أما  الةاب ل القةائ ل بااف اب المنسمبل إل  "

 .على شكايل المت م المقدمل ما  رف المت م  د الس د قا ي التحق ق ت  ا أن ا تتةما إهانل  د 

ح ث و ف  المت م ب ن  تالعتب فتي قةت ت  وانحترف عتا ال دالتل وانحتاز إلتى جانتب   تمم  

 .نت جل اا ما  الذات ل وأن  دبر    ا  د  مع   مم 

ستت د وم تتل الملتتف ب نتت  ال يتتتمفر علتتى دل تتل إق تتات لمتتا جتتاء فتتي وح تتث أة المتتت م  تترح أمتتا  ال

شكايت  وح ث إة ال  ارات الماردع فتي الشتكايل المقدمتل متا  ترف المتت م تتةتما ست ا وشتتما علن تا 

وح ث أة المحكمل ب د مناقشت ا للقة ل ق ت لدي ا واقتن ت بت ة متا . وإهانل  د الس د قا ي التحق ق

دوة أة ي ترز أي ." ويت ت ا متا ذتت  متا أجلت  والحكتم عل ت    قتا للقتانمةنسب للمت م قابت في حق  

من ما ال ريقل التي تحققت ب ا ال الن ل بالنس ل لجريمتي السب ال لنتي والقتذف المتا تذ ب متا، وق تد 

المستتاس بشتترف أو شتت مر متتا وج تتت لتت  اإلهانتتل أو المستتاس بتتاالحترا  الماجتتب لستتل ت  بالنستت ل 
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مر الذي يكمة م   القرار الم  مة ف   مشتمبا ب  تب الخترق الجتمهري للقتانمة، لجريمل اإلهانل، اا

 .   وي ر   للنق  واإلب اب

 هلن أجم

قةى بنق  وإب اب القرار ال ادر عا محكمتل االستتأناف بت تماة فتي القةت ل الجنح تل عتدد 

ف ب نجتل لل تث ف  تا   قتا وبهحالل القة ل على محكمتل االستتأنا 8002أبريل  22بتاريخ  2270/28

 .للقانمة، وبرد القدر الممد  لممدع 

وبتت   تتدر القتترار وتلتتي بالجلستتل ال لن تتل المن قتتدع بالتتتاريخ المتتذممر أعتتال  فتتي قاعتتل الجلستتات 

ال اديل بالمجلس ااعلى بالربا  ومانتت ال  أتل الحاممتل مترم تل متا الست د أبتم مستلم الح تام رئ ستا 

 -زب تدع النتامم –ع ي ع ال تن اجي  –محمد الجابري  – لحل النا ري والمستشاريا السادع حس ا 

بمستاعدع مات تل الةت ط  –بحةمر المحامي ال ا  الس د ممالي م راة الذي ماة يمثتل الن ابتل ال امتل 

 .ال  دالوي م ارمل

 

 ( 022ص  – 10العظد  – 0222اإلصظا  ال قمي د نق   –ججل  قوض  المجلس األعلى )
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 5521الم ا  

 5555 هل هز  01لصضد  بتض  خ  ا

 55515/50جلم  نفي 

 

 :الـمبدأ

التقل غ عن الج ائم التي  جهز للن ضب  العضج  القضج  الظعهى العمهج ذ  عناذض ب  ذ  شذكهى أو طلذب  

 .ال  عظ    م    وله بومن ق  ض

 :الم م ال ي بتومنج الشاضدة أجضم الموض  ل س جيلمض  ب  هه جم ظ بم ظ ن

الال بخذذ ج الشذذاضدة عذذن جهمذذهص الذذظعهى   ولذذ ل   ذذحذا اسذذتظعي الشذذضهظ ألدا  : االم ذذظ األو -

شاضدبج عن واقع  جع نذ     ذال  جذهز لذج ان  تفذظش  ذي شذاضدبج عذن وقذضئع أخذ ى ال عالقذ  لاذض 

 .بضلظعهى وال كضن ج بكقض لج  م  الم م بضلنفق  لا ح الهقضئع األ نق  

أ ذذظت الشذذاضدة أجضجاذذض للممذذ وم بفذذي القضجذذ  دعذذهى ان بفذذتفا المفكمذذ  التذذي : الم ذذظ ال ذذضني -

 .عمهج   أو جظن   مظ الشضهظ الخض ج  ي شاضدبج عن جهمهص الشاضدة

جذذض بوذذمنج المذذ م وكذذضن خض  ذذض عذذن صذذم م الموذذ     مكذذن ان  فذذتى ججذذضال الجذذض إلقضجذذ  دعذذهى 

فذي القضجذ  عمهج   والجض إلقضج  دعذهى جظن ذ  جذن لذظن الفذ  م ن  والذا جذض احتف ذت لاذم المفذضكم ب

الصذذضد  بشذذضن   5511نذذهنق   51جذذن ال ا ذذ  الشذذ  م المذذؤ خ  ذذي  15الفصذذ  ". هذ ح الذذظعضوى

 .قضنهن الصفض  

 كلة الـمم جاللباس

 الن المجلس األعلى

 وب د المداولل   قا للقانمة

 نق نررا للمذمرع المدلى ب ا ما لدة  الب ال

فتتي شتتاة وستت لل التتنق  المح تتدع المتختتذع متتا ان تتدا  الت ل تتل وعتتد  ارتكتتاز الحكتتم علتتى أستتاس 

قانمني ، للف اة القرار الم  مة ف   اعتمتد فتي إدانتت  لل تاعا بجنحتل القتذف المن تمص عل  تا فتي 

بشتاة قتانمة ال تحافل ،  8001نتمن ر 80متا م  تر  11ما القانمة الجنائي ،والف تل  111الف ل 
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مفادهتتا انتت   27/2/8009شتت ادع أدلتتى ب تتا ال تتاعا بهحتتدح  جلستتات المحكمتتل االبتدائ تتل بتتتاريخ  علتتى

، رغتم إنكتار ت  مترع فتي وجتدع ومترع فتي الست  ديلشاهد الم لتمم فتي التنق   تح ل فتتاع فتي ست ار

وإنمتتا . ال تتاعا فتتي جم تتع المراحتتل ال حتتث ورغتتم اة اإلشتت اد ال يت لتتق بمقتتائع الحكتتم الم  تتمة ف تت 

 .1872/10أ رح مم م  ملف جنحي عدد  بقة ل

الزالتتت م رو تتل أمتتا  محكمتتل االستتتأناف،اامر التتذي ي تترض القتترار للتتنق  واإلب اب،بنتتاء 

 .ما قانمة المس رع الجنائ ل 202و 217على الف ل ا 

فتي فقرتت  الثان تل المتذممريا  202متا فقرتت  الستاب ل والف تل 217ح ث ان  بمقتةى الف تل 

واة نق تاة الت ل تل  م م لال ما الناح ت ا الماق  ل والقانمن تل، وإال متاة بتا ال،يجب اة يكمة مل حك

 .يمازي ان دام 

وح تتث اة القتترار الم  تتمة ف تت  عنتتدما أيتتد الحكتتم االبتتتدائي القا تتي بمتا تتذع ال تتاعا بجنحتتل 

 8001نتمن ر  80ما م  تر  11ما القانمة الجنائي والف ل 111القذف المن مص عل  ا في ف ل 

ة قانمة ال حافل ، اقت ر في ت ل ل للف على القمب ح ث اة جنحل القذف قابتتل فتي حتق المتت م، بشا

للتتف اة هتتذا اا  تتر واة أنكرهتتا فتتي ستتائر المراحتتل إال اة إنكتتار  هتتذا يدحةتت  اإلشتت اد المتتدلمب بتت  

ب نتت  شتتاهد المشتتتكي  تتح ل فتتتاع فتتي  27/2/8009والتتذي مفادهتتا اة المتتت م شتت د بهحتتدح الجلستتات 

 ارت  متترع بمجتتدع ومتترع فتتي الستت  ديل وانتت  م  تتا متتدع ستتت ستتنمات،وح ث انتت  أمتتا  المقتةتت ات ستت

يح بمتا ذتت  فتي حقت  ويت ت ا الت تر لال ريحل للمت م ف ما يت لق ب ذ  الجنحل ت قى هذ  اا  رع قابت

ا ، وح ث اة ما قةى ب  الحكم المست نف في هذا الشق م ادف لل تمام ويت ت وعقاب    قا للقانمة

درهما،ممتا اة الحكتم االبتتدائي المتيتد بتت   209الت تريح بت يتد  م تدئ ا متع  فت  م لت  الارامتتل إلتى 

، وب تتد ح تتث ت تت ا للمحكمتتل متتا واقتتع القةتت لاقت تتر متتا ج تتت  فتتي ت ل تتل متتا قةتتي بتت  علتتى القتتمب 

  ف تال اال ال  على وقائق الملف ومحتميات  واستناد إلى ما راج بالجلسل متا مناقشتات اة الرنت ا قتا

ح تث  1872/10بالمنسمم إل   وللف بناء على  ما هم مدوة بمحةتر الجلستل المتدرج بتالملف عتدد 

، ممتا ي تد  .........فتتاع تتدعى  متعاة المت م  رح ب تفل جازمتل بتاة للمشتتكي عالقتل غ تر شترع ل 

لمتت م متمة قذفا وات اما للمشتكي بالخ انل ال وج ل ، وح ث اة ما يتمد ق مت جريمل القذف فتي حتق ا

زوجتتل المشتتتكي غتتادرت ب تتت ال وج تتل  تتتاريخ ح تتمب وقتتائع هتتذ  القةتت ل، وح تتث اة محا تتر 

الجلسات ل ا  فل رسم ل ويمقق ب ا وال ي  ا ف  ا إال بال ور، في ح ا اة الثابت متا وقتائق الملتف 

القةت ل لات  اة ااقماب المنسمبل إلى ال اعا ، أدلى ب ا أما  المحكمل  تما الشت ادع التتي أداهتا فتي 

متا مجممعتل القتانمة  821، واة الشاهد مل   ب داء الش ادع   قا لمقتة ات الف ل 1872/10ال دد 
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الجنائي ، إال إلا ماة  ارجا عا  م م القة ل ومانت المحكمل قتد احتفرتت للم التب بتالحق المتدني 

 8001نتمن ر  80 ما الر  ر الشتريف المتتر  فتي 07بهقامل هذ  الدعمح ،   قا لمقتة ات الف ل 

 .بشاة قانمة ال حافل اامر الذي لم ي رز القرار الم  مة ف  

وعل ت  فتاة المحكمتتل عنتدما أيتدت الحكتتم االبتتدائي و أ تتدرت قرارهتا علتى النحتتم المتذممر لتتم 

 .ت لل  ت ل ال ماف ا، ولم تج ل لما قةت ب  أساسا  ح حا ما القانمة

، إحالتل القةت ل ا يقتةت اة، وب تفل استتثنائ لل ترف وح ث اة حستا ست ر ال دالتل، وم تلحل ا

  .على نفس المحكمل

 هلن اجم

قةى بنق  القرار ال ادر عا نفس المحكمل االستأناف بمجدع في القة ل الجنح ل لات ال دد 

متل وهتي مترم تل متا ه أتل أ ترح وإحالتل القةت ل علتى نفتس المحك 8008يمن م  6بتاريخ  210/08

 .لت ت ف  ا ما جديد   قا للقانمة وبرد القدر الممد  لممدع  وعلى الم لمم في النق  بال ائر

 .مما قرر إق ات قرار  هذا في سجالت المحكمتل المتذممرع اقتر القترار الم  تمة ف ت  أو ب رتت 

ذممر أعال  فتي قاعتل الجلستات ال اديتل الجلسل ال لن ل المن قدع بالتاريخ المفي  در القرار وتلي  وب 

بتتالمجلس ااعلتتى بالربتتا  ومانتتت ال  تت ع الحاممتتل مترم تتل متتا الستتادع أبتتم مستتلم الح تتام رئ ستتا و 

المستشتتاريا محمتتد رجتتاء ملتت ا و ع تتد التترح م  تت ري و ع يتت ع ال تتن اجي والستت ديل الشتت اممي 

بتل ال امتل  وبمستاعدع مات تل الةت ط بمحةر المحامي ال ا  الس د بمقرعي عالب التذي متاة يمثتل الن ا

 .الس دع ال  دالوي م ارمل
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 5521بعل ي على الم ا  الفضبي عظد 

 50  55515بضلملم الجنفي  01/5/55بتض  خ 

 

الارفتتل )ال ــتتـادر عتتا المجلتتس ااعلتتى  97790 ت تتد الحالتتل التتتي يتتدور حملتتـ ا القتترار رقتتم

القتذف " الفق  الجنائي ح الحاالت التي ي لق عل  اإحد( محل الت ل ق) 8001/ 21/7بتاريخ ( الجنائ ل

متا نفتس  20الف تل )الة هذا الت ل   حق لكل شخص ". الت ل   عا الجرائم " ويلحق ا بحالل . الم اح

إلا ت لتق ( ما مجممعل القانمة الجنتائي 200و  290الف الة )، و للف تحت  ائلل  ال قام (القانمة

 .اامر بجرائم م  نل

ت ل   عا الجرائم التي يجمز للن ابل ال امل إقامل الدعمح ال ممم ل عن ا با تر شتكمح ومما اة ال

أو  لب  ال ي تد جريمتل ، ولتم تةتما قتذفا ، انت  يستاعد الستل ات ال ممم تل علتى امتشتاف الجترائم 

وت قب مرتك   ا ما دا  مم مع  واق ل  ح حل في الماقتع ، أو فتي اعتقتاد الم لت  ، إلا متاة اعتقتاد  

ذلف اإلدالء بالش ادع فتي دعتمح م رو تل علتى المحتامم ، ولتم اشتتملت كف. م ن ا على أس ام م قملل

ال ي د جريمل لكا شتري ل اة تقت تر الشت ادع " قذفا"هات  الش ادع على ما يمكا اعت ار   في اا ل 

لقتذف متتى على مم م  الدعمح الذي دعي الشاهد لإلدالء بش ادت  ف  ، وإال عمقب الشاهد ب قمبل ا

بحق إقامل دعمح  د الشاهد بشاة متا فتا  بت  فتي حقت  متا ( المقذوف)احتفرت المحكمل للمش مد ل  

 .إل    قذف، وهذا ما علل ب  المجلس ااعلى قرار  الممم

 :ويتجلى وا حا ما الن مص التي اعتمد عل  ا المجلس ااعلى في ت ل ل ، ما يلي 

متا قتانمة  280الش ادع هم اإلباحل وللتف  اة الف تل اة اا ل في القذف الذي تتةمن  ( 8 

يت ت ا علتى متل شتخص استتدعي ب تفل شتاهد اة يحةتر ويتتدي " المس رع الجنائ ل ينص على انت 

والة ..." ال ف ت تترض لل قمبتتات المن تتمص عل  تتا فتتي القتتانمةإال متت ا القانمن تتل تتتم يتتتدي الشتت ادع،و

 :ال جنحل وال مخالفل في ااحماب ابت ل"ما مجممعل القانمة الجنائي يقمب  821الف ل 

و اة متاة المجتمم هنتا ...." إلا ماة الف ل قتد أوج ت  القتانمة وأمترت بت  الستل ل الشترع ل ( 8

و م نتى للتف اة وجتمم أداع الشت ادع .القانمن تل  -أو التتر  ص-ل س على باب  بل المراد ب  الر  ل 

 .لش ادعي د س  ا م ررا يمحم جريمل القذف الذي تتةمن  ا

 :اة إباحل القذف الذي تتةمن  الش ادع أما  القةاء ل س م لقا، بل هم مق د بق ديا( 2
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ال تختترج الشتت ادع عتتا مم تتم  التتدعمح ، ولتتذلف فتتهلا استتتدعي الشتتاهد اداء أ: الق تتد ااوب -

شتت ادت  عتتا واق تتل م  نتتل ، فتتال يجتتمز لتت  اة يتحتتدي فتتي شتت ادت  عتتا وقتتائع أ تترح ال عالقتتل ل تتا 

 .ال ماة مرتك ا لجريمل القذف بالنس ل ل ذ  المقائع ااجن  لإو مح،بالدع

اة تحتتتفظ المحكمتتل التتتي أيتتدت الشتت ادع أمام تتا للمقتتذوف بحتتق إقامتتل دعتتمح : الق تتد الثتتاني  -

 .عممم ل أو مدن ل  د الشاهد الخارج في ش ادت  عا مم م  الش ادع

  8001نتتمن ر  80المتتتر  فتتي  متتا الر  تتر الشتتريف 07ويستتتفاد هتتذاة الق تتداة متتا الف تتل 

غ تر اة متا تةتمن  القتذف "... ال ادر بشاة قانمة ال حافل الذي ينص في فقرت  اا  رع علتى انت  

وماة  ارجا عا  م م القة ل ،يمكا اة يفتح مجاال إما إلقامتل دعتمح عممم تل وإمتا إلقامتل دعتمح 

 ".مل هذ  الدعاوحمدن ل ما لدة الفريق ا، وإلا ما احتفرت ل م المحامم بحق إقا

تت لتب  – الفا لأل ل الذي هم اإلباحل  -لف فاة م اق ل الشاهد عا القذف الذي في ش ادت ذول

متتا المحكمتتل إبتتراز الشتتر  ا المتتذممريا، وإال ت تترض حكم تتا للتتنق ، ممتتا وقتتع فتتي نازلتتل القتترار 

 .مم م  الت ل ق

 أبه جفلم الفيضت                                                                              

  ئ س غ    بضلمجلس األعلى    
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 033الم ا  عظد 

 1/0/0225المؤ خ  ي 

 105/1/5/55الملم اإلدا ي عظد 

 

 :الـمبدأ

 (.نعم)بعل   األسقضت –اليعن –ق ا  اإل مضم أو المنع  –   ظة 

ح    طقع ونش  الكتب والج ائظ والنش ات بعظ الم ضم بذضإل  ا ات المضنهن ذ   الن األص  هه  -

 .وأن المنع هه االست نض   وك  است نض  على األص   جب أن  كهن جظعمض بمض  ق  ح

الذا كضنت اإلدا ة غ   جلزج  بتعل   ق ا اباض عنظ صظو هض   حناض بكهن بضلممضبذ  جلزجذ  بعذظ  -

بق ضن األسقضت والظواعي التي حظش باض اللذى ابخذضذ قذ ا  ال مذضم صذف ف  أو اليعن   اض أجضم الموض  

 .حجزهض أو جنعاض جن الصظو  لتمك ن الموض  جن بف   قضبتج

 باسم جاللة الملك

 وبعظ المظاول  طقمض للمضنهن

  بس ب الش ط في است ماب السل ل إلااء القترار ال تادر عتا التمزير .ح ث ي لب ال حفي  

والتذي بلت  بفحتما  شتفميا بتنفس التتاريخ  8006نتمن ر  80الدولل في الخارج تل بتتاريخ ااوب ووزير 

س والتتذي قتتد  بشتت ن  ترلمتتا .ص.متتا  تترف م تتالح واليتتل الربتتا  ستتال والقا تتي بهيقتتاف جريتتدع س

بقي بدوة جتمام مم تحا فتي عريةتت  أنت  ي تدر الجريتدع المتذممرع  86/82/8006إداريا بتاريخ 

دوري متدع متل أست م  ونرترا الهتمتا  الجريتدع بالقةتايا الم ن تل وال رب تل  منذ سنمات عديدع بشتكل

ال ل التي تقدم ا فقد القت رواجا واس ا على ال ت  د التم ني و  لتل حواإلسالم ل  ا ل واهم ل الت

ستتنمات  تتدورها لتتم تكتتا محتتل أيتتل متا تتذع متتا  تترف الم تتالح اإلداريتتل المخت تتل إلتتى أة فتتمجئ 

باستتدعائ  متا  تترف قستم الشتتوة ال امتل بماليتل الربتا  ستتال  8006من ر نت 80ال تاعا مستاء يتم  

ح ث أ  ر بقرار التمق ف المشار إل   ال ادر عا المزير ااوب ومنع الجريدع ما التداوب بنتاء علتى 

 .ما قانمة ال حافل 77مقتة ات الف ل 

يتدع ح تث أبلاتت وفي ال م  الممالي تمج تت الشتر ل إلتى مكاتتب الشترمل المكلفتل بتمزيتع الجر

 .المستول ا بقرار المنع باللال الفرنس ل
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وح تتث ي  تتب ال تتاعا علتتى المقتترر الم لتتمم إلاتتاا  االنحتتراف فتتي استتت ماب الستتل ل وان تتدا  

الت ل تل والشت ط للتتف أة الف تل ااوب متتا قتانمة ال تحافل يتتنص علتى أة ال  اعتتل وتترويج الكتتتب 

أن  يمكا نشر مل جريدع أو م  تم  دوري بحريتل حراة وينص الف ل الثالث ما نفس القانمة على 

ب د الق ا  باإلجراءات المقررع في الف ل الخامس ما الر  ر الشتريف المشتار إل ت  والمكتمة لقتانمة 

ما نفس القانمة وإة ماة ي  ي الحق للسل ل التنف ذيتل فتي إيقتاف أو حجت   77ال حافل وأة الف ل 

االت محتددع بكتل دقتل فتالفقرع ااولتى متا الف تل تشتتر  أو منع الجريدع إال أة للف مق مر على حت

لق ا  وزير الدا ل ل بالحج  لكل عدد ما جريتدع أو نشترع دوريتل أة يكتمة متا شت ن  اإل تالب بتااما 

ال مممي أما الفقرع الثان ل فت     الحق في إيقاف إحدح الجرائد أو النشرات الدوريل بشر  أة يكتمة 

 ل أو الدين ل بالمملكل مما أة الفقرع الثالثتل تج ت  للتمزير ااوب إ تدار هناك مساس بااو ا  الس اس

قرار بمنع الجريدع في ااحماب المن مص عل  ا في المق   ا السابق ا، وأن  يتةح ما مل متا تقتد  

أة االستثناء الخ  ر على حريل ال حافل التي اعت رهتا المشتر  هتي اا تل يفترض تتمفر الشترو  

المتتذممر ب تتاة  77إل  تتا ولتتذلف يجتب أة يتةتتما أي قتترار  يتتد ل فتي إ تتار الف تتل المحتددع المشتتار 

ال نا ر التي تشكل إ الال بااما ال ا  أو مساسا بااو ا  الس اس ل أو الدين ل بالمملكل والحالتل أنت  

  بالنس ل للقرار الم  مة ف   فهن  لم يتةما أيل إشارع إلتى التدواعي التتي ج لتت التمزير ااوب يتختذ

المذممر أ   ما الس ب المارد فتي  77وهل يد ل  ما الس ب المارد في الفقرع ااولى ما الف ل 

 .الفقرع الثان ل بل إة ال الب يج ل لحد ابة ااس ام التي سمحت باتخال قرار المنع في حق جريدت 

 وح ث بلات عريةتل ال  تا باإللاتاء إلتى اإلدارع فتي شتخص التمزير ااوب التذي تم تل ب تا

إال أن ما لم يتقتدما  0/6/07ووزير الدولل في الدا ل ل الذي تم ل ب ا بتاريخ  8007يمن م  0بتاريخ 

ب يل مستنتجات في القة ل مما بلات نسخل ما ال ريةل إلتى المم تل القةتائي للمملكتل التذي تم تل 

 .إال أن  لم يتقد  ب ي جمام 8007يمن م  2ب ا بتاريخ 

لنفس الج ات والتتي تم تلت ب تا ب تمرع منترمتل دوة تقتديم  وح ث وج ت إنذارات بالجمام

أيل مستنتجات مما ت تد م ت  اإلدارع ممافقتل علتى متا تةتمنت  عريةتل اإللاتاء متا وقتائع ماديتل   قتا 

 .ما قانمة المس رع المدن ل 266لمقتة ات الف ل 
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 .وب د المداولل   قا للقانمة

 :  مض  خص الجضنب الشكلي: أوال

ما تتح أة القتترارات اإلداريتتل قتتد تكتتمة مكتمبتتل وقتتد تكتتمة شتتفميل وأنتت  يمكتتا ح تتث إنتت  متتا ال

ال  ا ف  ا حتى في هذ  الحالل اا  رع إلا لم تجادب اإلدارع في  دورها مما هتم اامتر فتي النازلتل، 

 86وترلتم منت  بتتاريخ  8006نتمن ر  80ميا بتالقرار مم تم  ال  تا بتتاريخ فوح ث بل  ال اعا شت

أبريتل  80م تجتب اإلدارع عتا ترلمت  ف  تا فتي القترار الةتمني بتالرف  بتتاريخ ول 8006ديسم ر 

 .ف كمة ال  ا واق ا دا ل ااجل القانمني ومق مال شكال 8007

 :و  مض  خص جش وع   المم   الميعهن   ج:  ضن ض

متا قتانمة ال تحافل تستمح لتإلدارع حستب الرتروف  77ح ث إنت  إلا مانتت مقتةت ات الف تل 

ا للمزير ااوب أو لمزير الدا ل تل باتختال قترار بمنتع  تدور  تح فل أو نشترع أو إيقتاف وااحماب إم

 تتدورها أو حج هتتا متتا دا  هنتتاك مستتاس بااو تتا  الس استت ل أو الدين تتل بالمملكتتل أو إ تتالب بتتااما 

د ال مممي وإلا مانت اإلدارع غ ر مل مل بت ل ل قرارات ا عند  دورها فهن ا تكمة بالمقابل مل متل ب ت

ال  ا ف  ا أما  القةاء ب  اة ااس ام والدواعي التي حدي ب ا إلى اتخال قرار اإليقاف أو الحجت  أو 

المنع ما ال مر بالنس ل ل تح فل لتمكت ا القةتاء متا بستط رقابتت  ومراق تل متدح مشتروع ل القترار 

  تتتمص  الم  تتتمة ف تتت  وأة اإلدارع ال يمكن تتتا بتتت ي حتتتاب أة تحتمتتتي وراء ستتتل ت ا التقديريتتتل فتتتي

الرروف والمالبستات التتي أملتت القترار المتذممر اة للتف م نتا  االعتتداء علتى الحريتات ااساست ل 

و رق مقتة ات الدستمر والقتانمة والحتد متا حريتل ال تحافل التتي ت ت تر متا مقممتات دولتل الحتق 

 .والقانمة

مستنتجات للرد علتى ة ممقف اإلدارع المتجلي في عد  تقديم أيل هوح ث إن  في النازلل الحال ل ف

  ومن  تا متا التتداوب فتي المقتت .ص. لب اإللااء ي ني أن ا ال تجتادب فتي واق تل تمق تف جريتدع س

الذي لم تدب ف   ب يتل م تررات أو دواعتي التختال مثتل هتذا القترار ملت متل ال تمت التتا  رغتم ت ل ا تا 

والدا ل تتتل والمم تتتل ال ريةتتل وإنتتتذارها بتتتالجمام وتم تتتل متتتل متتتا التتتمزير ااوب ووزيتتتر الدولتتتل 

 .القةائي

وح ث يستخلص ما ممقف اإلدارع المذممر وفي غ  ل تتمفر وستائل إق تات لتتدع م وج تل نرتر 

اإلدارع ولت رير ت رف ا أة المقرر الم  تمة ف ت  يتستم بالتجتاوز فتي استت ماب الستل ل متا دا  قتانمة 

د والنشترات وأة المنتع ال حافل ينص  راحل على أة اا ل هم حريل   ع ونشتر الكتتب والجرائت
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هم االستثناء ومل استثناء على اا ل يجب أة يكمة مدعما بما ي رر  ويسمغ اللجمء إل ت  و ا ت ا 

 .لرقابل القةاء مما يت  ا م   إلااء المقرر الم  مة ف  

 لهذه األسباب

 .قةى المجلس ااعلى بهلااء المقرر الم  مة ف  

ل المن قدع بالتاريخ المذممر أعال ، بقاعل الجلسات وب   در الحكم وتلي في الجلسل ال لن 

ال اديل بالمجلس ااعلى بالربا ، ومانت ال  أل الحاممل مترم ل ما الس د رئ س الارفل اإلداريل 

أحمد دين ل  –محمد بمرمةاة  –الحسا س مم : الس د محمد المنت ر الداودي والمستشاريا السادع

ي ال ا  الس د ع د الجماد الرايسي وبمساعدع ماتب الة ط وع د الل  ف برماش وبمحةر المحام

 .الس د محمد المنجرا

 

 (510ص  22 – 15العظد  – 0225اإلصظا  ال قمي د نق   -ججل  قوض  المجلس األعلى)
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 555الم ا  عظد 

 02/5/0225المؤ خ  ي 

 555/5/5/0225جلم الدا ي عظد 

 

 :الـمبدأ

 .الفصها على الهص  -ح    التعق   -عتظا  المضدياال –ال ظاص التص  ى  –الصظا     ظة  -

لم ضم حضل  االعتظا  المضدي الممض س  ي ج ظان ح    التعق    جب ان  كذهن هنذضت بصذ م الدا ي  -

وان  كهن ه ا التص م جتفمض بعظم المش وع   الجف م  وان  مس الم ا  الصضد   ي شضنج جذن 

 .ط م اإلدا ة بفي جلك   أو ح    أسضس  

انعظام المجضا لمنضقش  حضل  االعتظا  المضدي بعظ  قهت حصها اليضعن  على الهص  ال ي  خهلاذض  -

 .الصظا     ظب ن الميلهت الصظا همض

 كلمة الم جاللباس

 ب د المداولل   قا للقانمة

  ي الشك 

 تد الحكتم ال تادر  ........متا  ترف  2998ينتاير  1ح ث إة االستأناف الم رح ب  بتاريخ 

مق تتمب لتتتمفر  علتتى  270/2999فتتي الملتتف  81/8/2998متتا المحكمتتل اإلداريتتل بال  ةتتاء بتتتاريخ 

 .الشرو  المت ل ل قانمنا

  ي الجهه  

ح تث يت تذ متا أوراق الملتتف ومتا محتتمح الحكتتم المستت نف المشتار إل ت  انتت  بنتاء علتى مقتتاب 

اة ممثل تا  لتب متا  ......عر ت المدع ل المست نفل في شتخص مست رها  28/82/2999متر  في 

وم ل الملف لتدح المحكمتل االبتدائ تل بانفتا التدار ال  ةتاء تستل م  اإلي تاب المن تمص عل ت  بالف تل 

إال انتت  امتنتتع متتا للتتف بتتدوة م تترر  80/88/8001الستتادس متتا قتتانمة ال تتحافل ال تتادر بتتتاريخ 

وانت  رغتم  8الء بمقتائق أ ترح ال يل مت  ب تا القتانمة  ومن تا ال  اقتل رقتم مشرو  ب دما  ال ت  بتاإلد

أسلمم المما لتل والتستميف فقتد تقتد  إلتى الن ابتل ال امتل بالمقتائق الم لمبتل بماست ل رستالل و ت ت 

وبالرغم متا للتف ال تت اب الن ابتل تمتانع فتي تستل م الم تل القتانمني عتا  82/82/2999لدي ا بتاريخ 
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يمس بحريت  في الت   ر وفي التست  ر وي رقتل  اال حفي مما يج ل هذا االمتنا  قرار إيدا  الت ريح

ما قانمة ال حافل يش ر إلى اة الت ريحات يسلم عن ا و تل وانت  لتم  6ممارست ما للف اة الف ل 

ي ط للن ابل ال امل أجال لذلف مما ي ني اة الم ل يسلم م اشرع عند إيدا  الت ريح والدل ل علتى للتف 

اة المشر  أع ى مقابل الت ا  بتستلم الم تل عنتد إيتدا  الت تريح الحتق فتي متاب تل متدير النشتر أو 

واة الن ابل ال امل بت ترف ا هتذا تكتمة قتد ارتك تت  0 احب الم   ل عند مخالفت  مقتة ات الف ل 

ا أن تا بمقتةى قرارها الةمني اعتداءا على حريل أساس ل ما الحريات ال امل وهي حريل الت   ر مم

مست بالحق في ال  اعل والنشر وبذلف يكمة قرارها مكتس ا ل ابع االعتداء المادي ولم ت تد لت  م ت ع 

القتترار التتذي يكتتمة قتتابال لل  تتا باإللاتتاء بستت ب شتت ط باستتت ماب الستتل ل انتت  أ تت ح قتترارا م تتدوما 

كتم ت  تا لتذلف ولذلف التمس المدعي الت تريح بث تمت االعتتداء المتادي فتي ت ترف وم تل الملتف والح

درهتم وفتي حالتل عتد  تستل م الم تل المتذممر اعت تار اامتر التذي  0999بهيقاف هذا االعتداء قدرها 

س  تتدر بمثابتتل و تتل قتتانمني يمكتتا لل تتاعا م تت  إ تتدار جريتتدت ا مم تتم  الت تتريح ا عتتدد 

 .ص 08/2999ص و  09/2999

ة الن ابل ال امل ستل ل قةتائ ل  وح ث تمسف وم ل الملف لدح ابتدائ ل آنفا في مذمرت  الجماب ل ب

ول ست سل ل إداريل قتم أن تا لتم تتختذ أي قترار لحتد الستاعل بشتاة الت تريح ا المقتدم ا إل  تا ب تدد 

استكماب اإلجراءات فتي الملفت ا ممتا ال يمكتا م ت  و تف ممقف تا ب نت  قترار وبتااحرح عمتال ماديتا 

 .أو تنف ذييشكل اعتداء ماديا ما دا  أن ا لم تقم ب ي عمل ايجابي 

مما أن ا لم ترف  تسل م الم ل وإنما  ال ت ت ويدها بال  انتات والمقتائق الالزمتل المجتددع فتي 

متتا قتتتانمة ال تتحافل ممتتا تكتتتمة م تت  المحكمتتتل اإلداريتتل غ تتر مخت تتتل ممتتا اة قا تتتي  0الف تتل 

رات المست جالت غ ر مختص الة الن ا  ال يكتسي أيل   ال استت جال   إل إ تدار جرائتد أو منشتم

ة النت ا  الحتالي يكتستي إبقدر ما هم حق ما حقمق الت   ر فاة القانمة قد حدد شرو ا لممارست  قم 

المم تم  فتهة  ابع منازعل جديل وهم ما يخرج عا ا ت اص قا ي المست جالت واحت ا  تا فتي 

ة متتا قتتانمة ال تتحافل ال 0الف تتل الحتتق فتتي النشتتر وال  اعتتل مق تتد بتنف تتذ المقتةتت ات التتماردع فتتي 

اإليتدا  يف تد اة الت تريح قتانمني بم تل الالمشر  ع تر عتا للتف بلفتظ ب تد الق تا  وبتذلف فتاة تستل م 

 .ة سالمل الت ريح سابقل على تسل م الم لأومستكمل للشرو  التي يت ل  ا قانمة ال حافل أي 

وح تتث تمستتف ااستتتال   تت ح النائتتب عتتا الدولتتل فتتي شتتخص التتمزير ااوب ووزيتتر ال تتدب بتتاة 

 22و ترق مقتةت ات الف تل  .......مح غ ر مق ملل شكال الن دا  ال تفل لتدح الشترمل المدع تل الدع

متتا قتتانمة المستت رع المدن تتل ل تتد  ب تتاة مرمتت  الشتترمل ومم تتمعا فتتاة التستتل م الفتتمري للم تتمب 
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رهت ا بتقتديم ت تريح مستتجمع لكتل الشترو  المن تمص عل  تا فتي  6المن مص عل ت  فتي الف تل 

 .ال حافل ما قانمة 0الف ل 

وب د المناقشات وت ادب الردود ب ا اا راف  در اامر الم  مة ف   القا ي بترف  ال لتب 

 .فاست نفت المدع ل المذممرع اامر المذممر

وح ث تمسكت فتي مقتاب االستتأناف المقتد  بماست ل مست رها المتذممر بت ة اامتر المستت نف قتد 

دار جريتتدع وبتترر  روج تتا عتتا المشتتروع ل زمتتى االعتتتداء المتتادي للن ابتتل ال امتتل علتتى حتتق إ تت

وو   ا فمق الحقمق والحريات ااساس ل وأة االعتداء المادي المستدب ب  قتد تتمفرت شترو   وأة 

المراق ل الالحقل قتد انقل تت إلتى مراق تل مست قل تمشت ا متع ال ترف ولت س متع القتانمة للتف أنت  لتم يكتا 

لختامس أي حتق يختمب ل تا أة تفترض إرادت تا بتدال للن ابل ال امل ب ريح النص القانمني في الف ل ا

ما إرادع القانمة وحتى على فرض أة ل ا الحق في للف فهن  لم يكا ل تا أة تمتنتع متا تستل م الم تل 

مقابتتل اإليتتدا  بشتتكل مستت ق عنتتد إيتتدا  الت تتريح وأة التتت   ر فتتي هتتذا التستتل م هتتم جتتمهر االعتتتداء 

 .المادي

ال امتل حتق المراق تل فتهة هتذ  المراق تل تكتمة الحقتل ال ستابقل وأة المشر  إلا ماة  مب الن ابل 

وأن  لم مانت الن ابل ال امل هي  اح ل الس ادع فتي تستل م الم تل متتى شتاءت لمتا نتص المشتر  فتي 

الف ل السادس على أة الم ل يسلم عند إيدا  الت ريح وأة اامر الم  مة ف   فترض ق تمدا علتى 

اإلدارع، ولذلف التمست المست نفل إلاتاء اامتر المستت نف واالستتجابل ممارسل الحريل ولم يمنع  ا اة 

 .لكل  ل ات ا

وح ث تمسكت الن ابل ال امل في مذمرت ا الجماب ل عا مقاب االستتأناف بتنفس المستائل والتدفم  

المثتتارع أمتتا  المحكمتتل اإلداريتتل مةتت فل إلتتى للتتف أة م التتب المدع تتل المستتت نفل مانتتت ترمتتي حستتب 

فتتاحي إلى الحكم بمقف االعتداء المادي وإلااء القرار الةمني المتخذ ما ق ل وم تل الملتف المقاب اال

تحتت  ائلتل غرامتل ت ديديتل واعت تار اامتر التذي س  تدر بمثابتل و تل  وأمر  بتسلم و تل اإليتدا 

فتتي حالتتل رفتت  تستتل م الم تتل وأة متتل هتتذ  الم التتب قتتد تمتتت تل  ت تتا بالف تتل ق تتل ال  تتا  إيتتدا 

أناف وللتتف بمجتترد امتمتتاب الم لممتات التتتي يت ل  تتا الف تتل الختامس متتا قتتانمة ال تتحافل فتتي باالستت

 .2998يناير  82ت ريح ا يم  

وح ث تمسكت الدولل المارب تل فتي شتخص التمزير ااوب ووزيتر ال تدب فتي المتذمرع الجماب تل 

ي المشتار إل ت  ب تد أة عا مقاب االستأناف بان دا  أيل م لحل لل  ا باالستأناف في اامر االستت جال
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تم لت ال اعنل بالم ل الذي مانت ت دف إلى الح مب عل ت  واحت ا  تا فتي المم تم  فتهة اامتر 

 .المست نف ماة مرتك ا على أسس سل مل وين اي ت ي د 

 .وبعظ المظاول  طقمض للمضنهن

المتادي ح ث إن  متا الما تح أة المدع تل المستت نفل ترمتي متا وراء  ل  تا إلتى رفتع االعتتداء 

المتمثل في نررهتا فتي امتنتا  وم تل الملتف مج تل حتددها القتانمة فتي مجتاب تستل م الم تل متا أجتل 

إ دار جريدع ما االستجابل ل ل  ا والتمسف بمجتمد إدالءهتا بم يتد متا المقتائق والمستتندات لت  يت  

 .ملتمس ا دوة أيل مرج  ل قانمن ل و دا على أحكا  الدستمر

دي مما عرفت  الفقت  والقةتاء هتم قترار  تادر عتا ستل ل إداريتل يتستم وح ث إة االعتداء الما

بختترق المشتتروع ل علتتى درجتتل متتا الجستتامل والخ تتمرع ممتتا ال ي تتمد م تت  ممكنتتا االستتتناد إلتتى أيتتل 

وبالتالي فهة اإلدارع وهي تقم  بنشا ات ا التنف ذيل ترتكتب ،  الح ل ما ال الح ات المخملل لإلدارع

اها بحتتق ملك تتل أو إحتتدح الحريتتات ااساستت ل وهتتم الت ريتتف التتذي ردد  أ  تتاء جستت مل تمتتس بمقتةتت

اإلداريل في عدع قرارات ت رف االعتداء المادي ب ن  ت رف ال  لل ل  ب يتل  الارفلالمجلس ااعلى 

 . فل ما ال فات بالسل ات التي تست مل ا اإلدارع والتي  ملت ل ا

ئ ل يمكتا القتمب ب نت  لق تا  حالتل االعتتداء وح ث إن  علتى  تمء هتذ  الت تاريف الفق  تل والقةتا

المتتادي يجتتب أة يكتتمة هنتتاك ت تترف إداري وأة يكتتمة هتتذا الت تترف متستتما ب تتد  المشتتروع ل 

الجس مل وأة يمس القرار ال ادر في ش ن  ما  رف اإلدارع بحق ملك تل أو حريتل أساست ل فتي حت ا 

راق الملتف وممتا ال تنكتر  المستت نفل أة وم تل أن  بالنس ل لمقائع النازلل الحال ل فهن  ما الثابت متا أو

الملف لدح المحكمل االبتدائ ل بانفا قد قا  بتسل م و تلي إيتدا  الت تريح ا به تدار الجريتدت ا لمتدير 

ب د الت مد ما تمفر مل ال  انات الةروريل وهم متا مكنت  متا  2998يناير  82بتاريخ  .........شرمل 

 .2998يناير  29و  80 ا بتاريخ إ دار ال دد ااوب ما ااس مع ت

وح تث يستتتخلص متتا للتتف أة الاايتتل المتم تتاع متتا ال لتب المقتتد  للن ابتتل ال امتتل قتتد تحققتتت ب تتد 

ح مب ال ال ل على الم ل الذي يخمل ا إ دار الجريدت ا المذممرت ا فلم ي د هناك مجتاب لمناقشتل 

كتمة م ت  الحكتم المستت نف واجتب عنا ر االعتتداء المتادي المتمستف بت  متا  ترق المستت نفل، ممتا ي

 .الت ي د
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 ابذه األسبله

 .قوى المجلس األعلى بتل  ظ الفكم المفتلنم

وبتت   تتدر الحكتتم وتلتتي فتتي الجلستتل ال لن تتل المن قتتدع بالتتتاريخ المتتذممر أعتتال  بقاعتتل الجلستتات 

اإلداريل الس د محمتد  ال اديل بالمجلس ااعلى بالربا  ومانت ال  أل الحاممل مترم ل ما رئ س الارفل

 : المنت ر الداودي والمستشاريا السادع

محمد بمرمةاة أحمد دين ل الحسا ست مم وع تد الحم تد ست  ال وبمحةتر المحتامي ال تا  الست د 

 .ع د الجماد الرايسي وبمساعدع ماتب الة ط الس د محمد المنجرا

 

 (555ص  11-15د العظ – 0225اإلصظا  ال قمي د نق   -ججل  قوض  المجلس األعلى)
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 ال     الجنضئ  

 5551/52: الم ا  عظد 

 55/25/0223: المؤ خ  ي

 1331/25: جلم  نفي عظد 

 

 :مبدأـال

جذذن قذذضنهن  31عذذظم البذذ از وسذذضئ  المذذ م وعنضصذذ  التاظ ذذظ طقمذذض لمذذض هذذه جفذذظد  ذذي الفصذذ  -

 ذذ  وجع مذذض جذذن المذذضنهن الجنذذضئي  جعذذ  المذذ ا  الميعذذهن   ذذج نذذضقص التعل 501الصذذفض   والفصذذ  

 .نعم –للنمض 

 بسم جاللة الملك

 2992شتن ر  88: بتاريخ

 إة الارفل الجنائ ل

 بالمجلس ااعلى

 :في جلست ا ال لن ل أ درت القرار ابتي ن  

 اليضلب                             :  ب ن

 الميلهب       الن ابل ال امل  : وب ن

، بمقتةتتى ت تتريح أفةتتى بتت  بماستت ل ........المستتمىبنتتاء علتتى  لتتب التتنق  المرفتتم  متتا 

لدح ماتب الة ط بمحكمل االستأناف بالجديدع، والرامي إلتى  2999أمتمبر  29ااستال بالش بتاريخ 

فتي القةت ل لات  2999أمتتمبر  86نق  القرار ال ادر حةمريا عتا الارفتل الجنح تل ب تا بتتاريخ 

المحكم  عل ت  بمقتةتا  متا أجتل جنحتتي القتذف والقا ي بت ي د الحكم االبتدائي  2220/2999ال دد 

درهم نافذيا، وب دائ  لفائتدع الم تال  ا بتالحق المتدني  099والت ديد بش ر واحد ح سا وغرامل قدرها 

 .درهم، لكل واحد من ما 099ت ميةا إجمال ا قدر   .......و .......

 إة المجلس، 

 .لمكلفل ب  في القة لب د أة تلت الس دع المستشارع مل كل متاني تقريرها ا
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 .ول نا المحامي ال ا  في مستنتجات  ..........وب د اإلن ات إلى 

 وبعظ المظاول  طقمض للمضنهن

 نررا للمذمرع المدلى ب ا ما لدة ال اعا

في ش ة الفر  الثاني ما المس لل ااولى والفر  الثالث متا المست لل الثان تل المستتدب ب متا علتى 

 :د  ارتكاز القرار على أساس قانمني سل م ونق اة الت ل لالنق  والمتخذيا ما ع

ما قانمة ال حافل، الذي يح ل عل   ف ل المتاب ل فهنت  حتدد  21للف أن  بالرجم  إلى الف ل 

الت ديتدات المفتم  ب تا فتي اامتاما ال ممم تل أو االجتماعتات وسائل القذف في الخ ب أو ال را  أو 

االبتتتدائي أو القتترار الم  تمة ف تت  لتم ي تترزا المست لل التتتي استتت مل ا ال ممم تل، غ تتر أنت  ستتماء الحكتم 

ال ارض وتحديد ما إلا مانت    ل أو  را ا أو ت ديدا، مما أن ما لم يحددا الرترف المكتاني لتحديتد 

ما إلا ماة مكانا أو اجتماعا عممم ا، عالوع على أن  أنكر في سائر المراحل ارتكاب  جنل الت ديد، ما 

 ن ا، غ ر أة القرار الم  مة ف   اعتمد في القمب بث مت ا على ت ريحات الش مد متا أن تا رف الر

إلتتى  120جتاءت متناقةتل، وعتد  إبتتراز وستائل القتذف وعنا تتر الت ديتد المشتار إل  تتا فتي الف تمب 

 .ما القانمة الجنائي يج ل القرار م ر ا للنق  120والف ل  127

 نائي وما ب د ،ما القانمة الج 120بناء على الف ل 

 بمثابل قانمة ال حافل 80/88/01ما م  ر  21وبناء على الف ل 

أعتتال  فتتهة جنحتتل الت ديتتد بارتكتتام جنايتتل  تتد ااشتتخاص أو  120ح تتث إنتت  بمقتةتتى الف تتل 

اامماب يشتر  لق ام ا قانمنا تمافر ال نا ر المن مص عل  ا في الف تل المتذممر متا ب تد  ومتذلف 

عنا رها التكمين تل وفقتا  80/88/01ما م  ر  21القذف التي حدد ل ا الف ل الش ة بالنس ل لجنحل 

 .لما ورد ف  

وح ث إن  بتالرجم  إلتى القترار الم  تمة ف ت  يت ت ا منت  لمتا أداة ال تاعا متا أجتل الجنحتت ا 

المذممرت ا لتم ي ترز ااستاس التماق ي والقتانمني التذي اعتمتد  ف متا لهتب إل ت ، وأنت  لمتا اقت تر فتي 

ح ث إة ما الثابت ما ش ادع الش مد المستمع إل  م ابتدائ ا أة ااف تاب المنستمبل : "ل ل على القمبالت 

 120دوة أة ي رر ال نا ر التكمين ل لجنحتل الت ديتد وفقتا لمقتةت ات الف تل ". للرن ا قابتل في حق 

 ب من لل ان دام  ال ممم ل وإما بماس ل المل قات الم رو ل على أنرار ال مم ، يكمة الت ل ل المن

ش ن  في للف ش ة الحكم االبتدائي المتيد ب  والذي ي رز بدور  تلف ال نا ر وهم متا ي ترض القترار 

 .الم  مة ف   ت  ا لذلف للنق  واإلب اب
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 . وح ث إة حسا س ر ال دالل وم لحل اا راف يقتة اة إحالل القة ل على نفس المحكمل

 هلن أجم

 .وما غ ر حاجل إلى بحث باقي ما ورد في المس لت ا المستدب ب ما على النق 

قةتتى بتتنق  وإب تتاب القتترار الم  تتمة ف تت  ال تتادر عتتا الارفتتل الجنح تتل بمحكمتتل االستتتأناف 

وبهحالتل الملتف علتى نفتس المحكمتل  2220/2999في القة ل لات ال دد  2999أمتمبر  86بالجديدع 

لت ت ف   ما جديد وهي مشكلل متا ه أتل أ ترح   قتا للقتانمة وبترد الم لت  المتمد  ل تاح   وب نت  ال 

 .حاجل الستخالص ال ائر

 .مما قرر إق ات قرار  في سجالت المحكمل المذممرع إقر القرار الم  مة ف   أو ب رت 

بقاعتل الجلستات ال اديتل وب   در القرار وتلي الجلسل ال لن ل المن قدع بالتتاريخ المتذممر أعتال  

بتتالمجلس ااعلتتى الكتتائا بشتتار  النخ تتل بحتتي الريتتاض بالربتتا  ومانتتت ال  أتتل الحاممتتل مترم تتل متتا 

إبتتراه م التتدراعي وع تتد ال تتاقي الحنكتتاري : ع تتد الرحمتتاة اإلبراه متتي رئ ستتا والمستشتتاريا: الستتادع

اء ال  ن ا ول نا والذي متاة والحس ا الة  ف ومل كل متاني مقررع وبحةمر المحامي الس د الش خ م

 . يمثل الن ابل ال امل وبمساعدع مات ل الة ط الس دع الس ديل بن  ي 

 

301  ص 0225شتنق   5ججل  الملم العظد 



 

 
 

 مركز الدراسات واألحباث اجلنائية

36 

 531الم ا  عظد 

 01/50/0223المؤ خ  ي 

 515/5/5/0220الملم اإلدا ي عظد 

 

 :مبدأـال

 (.ال)  الدا ي (نعم)ق ا  قوضئي  –ق ا  ال مضم    ظة  –وك   المل    

 .الم ا  الصضد  عن وك   المل  بتنف   جم   قوضئي بح مضم    ظة هه ق ا  قوضئي ول س الدا ي -

قذذضنهن الصذذفض    عاذذظ اللذذى وك ذذ  الملذذ  الفذذا  علذذى بنف ذذ  الممذذ  ات الموذذضئ   الصذذضد ة بعمهبذذ   -

 .ي بجز     وجن ذل  األج  بح مضم نش     ظة لم  هدص جظ  هض جقلغ ال  اج  الممو

 .بفت نى األعمضا الموضئ   جن االختصضص النهعي للمفضكم اإلدا    -

 

 كة الـملم جاللباس

 .وب د المداولل   قا للقانمة

 : ي الشك 

متتا  تترف وم تتل الملتتف لتتدح المحكمتتل االبتدائ تتل  29/8/2992االستتتأناف المقتتد  فتتي إة ح تتث 

فتتتي الملتتتف عتتتدد  21/82/2998الربتتتا  للحكتتتم ال تتتادر عتتتا المحكمتتتل اإلداريتتتل بالربتتتا  بتتتتاريخ ب

غ القا ي بهيقاف تنف ذ القرار الم  مة ف   إلى ح ا ال تث فتي  لتب اإللاتاء، مقتد  فتي  108/2998

 .الررف والشكل الم لمب ا قانمنا وروع ت شرو  ق مل 

 : ي الجهه 

   التب .أمتا  المحكمتل اإلداريتل بالربتا  متا  ترف   21/82/2998ح ث إن  بمقاب مقد  في 

بالحكم بهيقاف مف تمب قترار وم تل الملتف لتدح المحكمتل االبتدائ تل بالربتا  المت لتق بمنتع نشتر جريتدع 

مم حا أن  ي در جريدت  المذممرع باللاتل الفرنست ل، وأنت   تدر حكتم فتي مماج تت  متا ق تل "  .د"

قةتتى عل تت   98-2762فتتي الملتتف الجنحتتي عتتدد  28/88/2998خ المحكمتتل االبتدائ تتل بالربتتا  بتتتاري

متا قتانمة ال تحافل أدح ب تندوق المحكمتل م لت  الارامتل  76بالح س والارامل، وأنت    قتا للف تل 
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يممتا، إال أة الن ابتل ال امتل  80درهما دا ل ااجل القانمني المحتدد فتي  29999المحكم  ب ا وقدرها 

وأة تقتد  أمتا  نفتس المحكمتل بتدعمح ال  تا فتي مشتروع ل قترار قررت إيقاف الجريدع متا النشتر، 

الن ابتتل ال امتتل، وأنتت  محتتق فتتي  لتتب إ تتدار أمتتر بهيقتتاف مف تتمب قتترار وم تتل الملتتف، ف تتدر الحكتتم 

 .مستج  ا لل لب، وهم الحكم المست نف

ح تث ي  تب المستت نف  ترق قماعتد اال ت تاص، : حمب الست ب القتائم علتى عتد  اال ت تاص

متتا قتتانمة  21لقتترار ال تتادر عتتا الن ابتتل ال امتتل ال ي تتد قتترارا إداريتتا، للتتف أة الف تتل م ت تترا أة ا

المس رع الجنائ ل والذي ي  د إلى الن ابل ال امل إقامتل التدعمح ال ممم تل ومراق ت تا، وممتا أة الف تل 

نمة متا قتا 76ما نفس القانمة ي  د إل  ا بالس ر علتى تنف تذ المقتررات القةتائ ل، قتم أة الف تل  20

ال حافل منح ا الحق في اامر بهيقاف نشتر جريتدع أو نشترع دوريتل إلا لتم يتمد  متديرها أو  تاحب 

المقاب م ل  الت ميةات المدن ل والارامات على وج  الةتماة فتي مترف الخمستل عشتر يممتا ابتتداء 

إلتى "  .د"ما تاريخ الحكتم، وفتي هتذا الست اق قامتت الن ابتل ال امتل بتمج ت   لتب إيقتاف نشتر جريتدع 

وبتتذلف فتتهة هتتذا القتترار يتتد ل  تتما ال تتالح ات  7/82/2998والتتي أمتتا الربتتا  وستتال بتتتاريخ 

القةائ ل المسندع إل  ا ت   قا للف مب المشار إل  ا وبالتتالي فهنت  لت س قترارا إداريتا الست ما أة غرفتل 

بة أ ت ح بتدوة المشمرع الجنح ل بالمحكمل االبتدائ ل أ درت قرارا ب ة وقف النشر الم  مة ف ت  ا

 .مم م  ب د أة ق ت ل ا أة الم ني باامر قا  بهيدا  الارامل

ح ث  ح ما ن ا  المست نف على الحكم المستت نف، للتف أة القترار الم لتمم إيقافت   تدر عتا 

ما قانمة ال تحافل التتي  76ما قانمة المس رع الجنائ ل و  20و  21وم ل الملف في إ ار الف مب 

على تنف ذ المقررات القةائ ل ال ادرع ب قمبل زجريل وما للف اامر بهيقتاف نشتر ت  د إل   بالس ر 

جريدع لم يمد  مديرها م ل  الارامل المقةي ب  مما هم الش ة في النازلل، وأن  يستتخلص متا أحكتا  

ا المحدقل بممج   المحامم اإلداريل أن ا تستثني ااعماب القةائ ل مت 18-09ما القانمة رقم  1المادع 

اال ت اص النمعي للمحامم اإلداريل وأة القرار ال ادر عتا وم تل الملتف هتم قترار قةتائي ولت س 

 .إداريا

 لهذه األسباب

 .قةى المجلس ااعلى بهلااء الحكم المست نف والت ريح ب د  اال ت اص

وبتت   تتدر الحكتتم وتلتتي فتتي الجلستتل ال لن تتل المن قتتدع بالتتتاريخ المتتذممر أعتتال  بقاعتتل الجلستتات 

القستتم )ال اديتل بتالمجلس ااعلتى بالربتتا  ومانتت ال  أتل الحاممتتل مترم تل متا رئتت س الارفتل اإلداريتل 



 

 
 

 مركز الدراسات واألحباث اجلنائية

38 

ع تتد الحم تتد  –أحمتتد دين تتل  –محمتتد بمرمةتتاة : الستت د م تت فى متتدر  والمستشتتاريا الستتادع( ااوب

ط ستت  ال وام تتدو أمتتري وبمحةتتر المحتتامي ال تتا  الستت د ع تتد الجتتماد الرايستتي وبمستتاعدع مات تتل الةتت 

 .الس دع حف رل الاراس

 

(515ص  – 25العظد   – 0225اإلصظا  ال قمي د نق  -ججل  قوض  المجلس األعلى)
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 المجلس األعلى

 0525/5: الم ا  عظد

 55/55/0225: المؤ خ  ي

 55152/2/5/0221: جلم  نضئي عظد

 

 الــمبدأ

بكذهن العمهبذ   اللمض  المقض علذى المذتام داخذ  الجلفذ  بنف ذ ا لعمهبذ  حقفذ   جشذ وط بذلن -

 (.ج.م.جن ق 350المضدة )بعضدا الفن  أو بفهقاض 

مم العمهبضت  لزم المفكم  بق ضن األحكضم الصضد ة التي بم     اض مذم العمهبذضت وبض  خاذض  -

وجظة العمهبضت الحت ام الفظ األقصذى الممذ   لاذض وكذ ا ب ذضن جذض الن كضنذت جذن نذهص واحذظ جذع بعل ذ  

 (.المضنهن الجنضئيجن  502الفص  . )ق ا  الوم

 باسم جاللة الملك

 81/88/2997بتاريخ 

 إة الارفل الجنائ ل بالمجلس ااعلى

 :في جلست ا ال لن ل أ درت القرار ابتي ن  

 اليضلب         :ب ا 

 الميلهب      الن ابل ال امل  : وب ا

ماي  29ريخ بمقتةى ت ريح أفةى ب  بتا .......بناء على  لب النق  المرفم  ما المسمى 

أما  مدير الستجا المحلتي ب نجتل، والرامتي إلتى نقت  القترار ال تادر حةتمريا عتا غرفتل  2990

فتتي  8209: تحتتت عتتدد 2990متتاي  89الجتتنح االستتتأناف ل بمحكمتتل االستتتأناف بتتنفس المدينتتل بتتتاريخ 

بمقتةتا   والقا ي م دئ ا بت ي د الحكم االبتتدائي المحكتم  عل ت  2618/2991/86: القة ل لات ال دد

ما أجل جنحتي القذف والسب ال لني عا  ريق ال حافل ما  تالب إدعتاء وقتائع و نست ت ا لشتخص 

بق د المس بشرف  واست ماب ع ارات م  نل للكرامل في حالل عمد بثمان ل أش ر ح سا نافتذا وبارامتل 

ب دائت  للم التب نافذع قتدرها  مستمة ألتف درهتم وبهلقتاء القت   عل ت  لتنف تذ ال قمبتل المحكتم  ب تا، و
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بالحق المدني ت ميةا مدن ا قدر   مسمة ألف درهم مع ت ديل  برفع ال قمبل الح س ل إلتى ستنل وعتد  

 .إدماج ال قمبل ال ادرع في حق 

 :إة المجلس

 ب د أة تال الس د المستشار ع د هللا الس ري التقرير المكلف ب  في القة ل

 المحامي ال ا  في مستنتجات  وب د اإلن ات إلى الس د نمر الديا الرياحي

 :وبعظ المظاول  طقمض للمضنهن

نرتترا للمتتذمرع المتتدلى ب تتا متتا لتتدة  التتب التتنق  ل  تتاة أوجتت  ال  تتا بهمةتتاء ااستتتال محمتتد 

 .ال ربي بنرحممة المحامي ب  أل  نجل والمق مب للترافع أما  المجلس ااعلى

والمتختذع فتي مجممع تا متا  ترق  في ش ة المسائل الثالي المستتدب ب تا علتى التنق  مجتم تل

ما قانمة المست رع الجنائ تل والف تل ا  202اإلجراءات الجمهريل للمس رع،  رق مقتة ات المادع 

 : ما القانمة الجنائي 06و  829

المذممرع تنص على أن  يمكا للمحكمل بنتاء علتى ملتتمس الن ابتل ال امتل إلا  202للف أة المادع 

 ادب سنل ح سا أو تفمق ا اة ت در مقتررا  ا تا م لتال تت مر ف ت  بهيتدا  مانت ال قمبل المحكم  ب ا ت

المتتت م فتتي الستتجا أو بهلقتتاء القتت   عل تت ، وأة المحكمتتل االبتدائ تتل أمتترت بهلقتتاء القتت   علتتى المتتت م 

لقةتتاء ال قمبتتل المحكتتم  ب تتا رغتتم أة هتتذ  ال تتجتتاوز قمان تتل أشتت ر، وأة ت تتديل الحكتتم االبتتتدائي متتا 

ستتتأناف برفتع ال قمبتتل إلتى ستتنل ال يمكنت  ت تتح ح مقتةت ات الحكتتم االبتتدائي التتتي  ترف محكمتل اال

و  2618/2991/86نشتتت ت با لتتتل و أة المحكمتتتل نرتتترت فتتتي قةتتت ت ا تت لقتتتاة بال تتتاعا رقم متتتا 

متاي  89والتي ماة متاب ا ف  ا بنفس ااف اب، وقد بتتت المحكمتل ف  تا م تا بجلستل  8112/2991/86

 829لمحكمل وفقا ل ذ  الرروف أة تحكم ف  ما ب قمبل واحتدع استتنادا للف تل ، وقد ماة على ا2990

متتا القتتانمة الجنتتائي، وأن تتا لمتتا  تترحت ب تتد  إدمتتاج ال قمبتتل فتتي حقتت  تكتتمة قتتد حرمتتت  متتا الحتتق 

المختتمب لتت  بمقتةتتى الف تتل المتتذممر، ممتتا أن تتا فتتي قرارهتتا رب تتت عتتد  إدمتتاج ال قمبتتل بت   ق تتا 

 اعا والحاب أة للف  اص فقط بتنف ذ ال قمبات وهم أمر متروك لل  أتات مروف التشديد في حق ال

التي ينت ط ب تا القتانمة م تا  تنف تذ ااحكتا  ولت س ل  أتات الحكتم التتي ترفتع يتدها عتا القةت ل بمجترد 

 . دور الحكم، مما ي رض القرار الم  مة ف   للنق  واإلب اب

 .ما قانمة المس رع الجنائ ل 202بناء على المادع 
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 .ما مجممعل القانمة الجنائي 829وبناء على الف ل 

يمكتتا للمحكمتتل بنتتاء علتتى )المتتذممرع فهنتت   202ح تتث أنتت  بمقتةتتى الفقتترع ااولتتى متتا المتتادع 

ملتمس الن ابتل ال امتل إلا مانتت ال قمبتل المحكتم  ب تا ت تادب ستنل أو تفمق تا، أة ت تدر مقتررا  ا تا 

 (.أو بهلقاء الق   عل   م لال ت مر ف   بهيدا  المت م في السجا

فتي حالتل ت تدد جنايتات أو جتنح إلا نرترت فتي : )المتذممر علتى أنت  829وح ث يتنص الف تل 

وقت واحتد أمتا  محكمتل واحتدع، يحكتم ب قمبتل ستال ل للحريتل ال تتجتاوز متدت ا الحتد ااق تى المقترر 

 .قانمنا لم اق ل الجريمل ااشد

يل بس ب ت دد المتاب ات، فهة ال قمبل ااشد هتي التتي أما إلا  در بش ن ا عدع أحكا  سال ل للحر

 .تنفذ

غ ر أة ال قمبات المحكم  ب ا، إلا مانتت متا نتم  واحتد، جتاز للقا تي بقترار م لتل، أة يت مر 

 (.بةم ا مل ا أو ب ة ا بشر  أة ال تتجاوز الحد ااق ى المقرر قانمنا للجريمل ااشد

   أن  لما أيد الحكم االبتدائي ف متا قةتى بت  متا وح ث يتجلى ما تن   ات القرار الم  مة ف

إدانتل ال تاعا متتا أجتل جنحتتتي القتذف والستتب ال لنتي عتتا  ريتق ال تتحافل متا  تتالب إدعتاء وقتتائع 

ونس ت ا لشخص بق د المس بشرف  واست ماب ع ارات م  نل للكرامل في حالل عمد وم اق ت  بثمان تل 

ألتتف درهتتم، وبهلقتتاء القتت   عل تت  لتنف تتذ ال قمبتتل  أشتت ر ح ستتا نافتتذا وبارامتتل نافتتذع قتتدرها  مستتمة

 تتادب الستتنل أو تفمق تتا وت تتريح  ب تتد  إدمتتاج ال قمبتتل تالمحكتتم  ب تتا، والحتتاب أة هتتذ  اا  تترع ال 

ال ادرع في حق  دوة ب اة ااحكا  ال ادرع التي قرر ف  ا  تم ال قمبتات وتاريخ تا ومتدع ال قمبتات 

ل قمبل ااشد وممن ا ما نم  واحد وت ل ل اامتر بالةتم، تكتمة الحترا  الحد ااق ى المقرر قانمنا ل

المحكمل الم  مة في قرارها لما أيدت الحكم االبتتدائي ف متا قةتى بت  متا اامتر بهلقتاء القت   علتى 

 202ال تاعا وحالتت  متتا لمتر، وتقريرهتا عتتد  إدمتاج ال قمبتل ال تتادرع فتي حقت ، قتتد  رقتت  المتتادع 

لتم تج تل لمتا قةتت بت  أساستا  تح حا متا القتانمة، وهتم متا ي ترض المحتج ب متا، و 829والف ل 

 .قرارها للنق  واإلب اب
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 لهذه األسباب

عتتا غرفتتل الجتتنح ......قةتتى بتتنق  وإب تتاب القتترار الم  تتمة ف تت  ال تتادر فتتي حتتق المستتمى 

فتتي القةتت ل لات  8209: تحتتت عتتدد 2990متتاي  89االستتتأناف ل بمحكمتتل االستتتأناف ب نجتتل بتتتاريخ 

، وبهحالل القة ل على نفس المحكمل وهي مترم ل ما ه أل أ رح لل ث ف  ا ما 2618/2991: ال دد

 .جديد   قا للقانمة، وبتحم ل الخ ينل ال امل الم اريف

مما قرر إق ات قرار  هذا في سجالت محكمل االستأناف المذممرع اقتر القترار الم  تمة ف ت  أو 

 .ب رت 

المن قدع بالتاريخ المذممر أعتال  بقاعتل الجلستات ال اديتل  وب   در القرار وتلي بالجلسل ال لن ل

بتتالمجلس ااعلتتى الكتتائا بشتتار  النخ تتل حتتي الريتتاض بالربتتا  ومانتتت ال  أتتل الحاممتتل مترم تتل متتا 

 :السادع

ع تد هللا مقتررا وأحمتد بلاتازي والت تامي التدباغ : ع د الترح م  ت ري رئ ستا والمستشتاريا

امي ال تتا  الستت د نتتمر التتديا الريتتاحي التتذي متتاة يمثتتل وع تتد ال تتادي اامتت ا وبمحةتتر المحتت

 .الن ابل ال امل وبمساعدع مات ل الة ط الس دع نج ل الس اعي
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 المفكم  االبتظائ   بضل بضط

 حكم  نفي بلقفي جعتمل ن

 32/52/0221بتض  خ 

 01/35/0221: جلم شكض   جقضش ة  قم 

 

 :المبدأ

جذن قذضنهن الصذفض   حذظدت الفذضعل ن األصذل  ن والمشذض ك ن  21و  25لمذضدب ن جمتوذ ضت ا -

جذن  31للج ائم الم بكق  عذن ط  ذي الصذفض   بهسذ ل  جذن الهسذضئ  المنصذهص عل اذض  ذي المذضدة 

 .نفس المضنهن  وبم ب ب قام ب ب قض بظ  ج ض

تهبضت الظول ذ  جن قضنهن الصفض    نصت على أن أ بضت الج ائظ والمك 25جمتو ضت المضدة  -

 25جفؤولهن عن العمهبضت المضل   الصضد ة لفضئظة ال    عذن األشذخضص المق نذ ن  ذي الفصذل ن ... 

الذا بع   بنف   ه ح العمهبضت المضل   على المفكهم عل ام  وهه جض  ؤكذظ بنف ذ  جشذ ص قذضنهن  21و 

سذها   نضئ ذ  أو  الصفض    الج  ذظة جذن كذ  جفذؤول    ذي الجذ ائم الم بكقذ  عذن ط  ذي الصذفض  

 .جظن    أي   مض  خص التعه ض

المشتكي أخ  بشكل   أسضس    شت طاض قضنهن الصفض    جمض بكذهن جعذج الشذكض   المقضشذ ة  -

 .جع ق  شكال

 باسم جاللة الملك

 29/89/2991بتاريخ 

 أ درت المحكمل االبتدائ ل بالربا 

 :حكم ال لني االبتدائي ابتي ن  في جلست ا ال لن ل لل ت في القةايا الجنح ل ال اديل ال

 :ب ا

 ........بـالساما  ..............الس د 

 .ااستال ع د هللا حامي الديا محا  ب  أل فاس ممشتكي حسب االدعاء الم اشر  نهت عنج

-- جن  ا   --
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 بفوه  الف ظ وك   المل  لظى المفكم  االبتظائ   بضل بضط  -

متدير ورئت س التحريتر الكتائا ..........فتي شتخص ممثل تا القتانمني  ..........جريدع : المفمىو

 ......بـمقرها االجتماعي 

 ع د الل  ف وه ي محام اة ب  أل الربا   –النق ب محمد زياة : ااستالاة : د ضعاض

 :ر ما أجلالمشتكى ب ا حسب االدعاء الم اش

جنحل المس بااشخاص المن مص عل  تا فتي الف تل الرابتع واارب تمة متا قتانمة ال تحافل 

 .وعلى عقمبت ا في الف ل الخامس واارب مة وما يل   ما نفس القانمة

  --جن  ا  أخ ى  -- 

 عائالوق

بماست ل دفاعت  ااستتال ع تتد هللا  .........بنتاء علتى الشتكايل الم اشترع المقدمتل متتا  ترف الست د 

حامي الديا إلى الست د رئت س المحكمتل االبتدائ تل بالربتا ، والمستجلل بكتابتل  ت ط هتذ  المحكمتل فتي 

فتتي شتتخص ممثل تتا القتتانمني ع تتد الحكتت م يتتدير متتدير ورئتت س التحريتتر، والتتذي  ......مماج تتل جريتتدع 

فتي  –الستنل الراب تل  – 8811فتي عتددها  قامتت المشتتكى ب تا 20/91/2991ي رض ف  ا أن  تاريخ 

المحكمتل "ات تا  محتا  بخ انتل اامانتل والن تب واالحت تاب بفتاس : بنشر ب اة تحت عنتماة 7ال فحل 

 ".االبتدائ ل تما ل النرر في القة ل وسط تخمفات ما عد  احترا  القانمة

باعت تار  محتا  هذا المقاب تةما اسم المشتكي م اشرع وع ارات تمس  شخ ت ا وتمتس ستم ت  

 .ينتمي ل  أل المحام ا بفاس

وأة هذا المقاب جاء بمقائع   ال ل م  نل على سمء الن تل هتدف ا الن تل متا مرامتل المشتتكي التذي 

يمتتارس بفتتاس م امتت  تحتتت رقابتتل مجلتتس ه أتتل المحتتام ا والستت د المم تتل ال تتا  للملتتف، وأة الجريتتدع 

ى المشتتتكي إل ادعتتت أنتت  قتتا  بستتحب م تتال  مال تتل المتتذممرع أبانتتت فتتي هتتذا المقتتاب متتدح تحامل تتا علتت

 .بماس ل وقائق م ورع دوة تحديد هذ  المقائق، ووس لل ال ور

مما أة المشتكى ب ا نشترت ب انتات مالبتل فتي حتق عتدع ج تات دوة الت متد متا  تحت ا، ودوة 

 تل علتى الت مد ما الم   ات ال ح حل التتي أقارهتا متا يرغتب فتي االستت تار بم تالح الا تر والتا 

ااعماب اإلجرام تل التتي يقتم  ب تا متا إ تدار شت كات بتدوة ر ت د والتشتج ع علتى ال جترع الستريل 

 .درهم 360.000درهم و  300.000مقابل م ال    ال ل تراوحت ب ا 



 

 
 

 مركز الدراسات واألحباث اجلنائية

46 

وأة شتتكايل المشتتتكي الم اشتترع هتتدف ا ب تتاة مستتتول ل المشتتتكى ب تتا واا تترار الجستت مل التتتي 

ال  اة الكالم، وأة ااف اب المذممرع أعال  قد ارتك ت في حق المشتتكي تس   ا ل  ما جراء نشر هذا 

بالدائرع القةائ ل لنفمل هذ  المحكمل ومنذ زما لم يم  عل   أمد التقاد  المن مص عل ت  فتي قتانمة 

 .ال حافل

ل الم اشتترع شتتكال لتمفرهتتا علتتى الشتترو  القانمن تتل ومستتايرع يق تتمب الشتتكا: والذذتمس  ذذي الشذذك 

 .ما قانمة المس رع الجنائ ل 2و  2المادت ا لمقتة ات 

في شتخص ممثل تا القتانمني ع تد  .....ما ح ث الحق ال ا ، الحكم على جريدع : و ي المهمهص

الحك م يدير بهدانت ا ما أجل جنحل المس بااشخاص المن تمص عل  تا وعلتى عقمبت تا فتي المتادت ا 

 .وما يل  ما ما قانمة ال حافل 10و  11

حق الخاص الحكم لفائدع المشتكي بت مي  مدني يحدد  متقتا في م ل  درهم واحتد وما ح ث ال

 .مع حفظ حق  في ت ديل  ل ات ، مع ال ائر والنفال الم جل واإلج ار في ااق ى

 .......ال دد  ........وأرفق شكايت  بنسخل ما جريدع 

ا المشتتكى ب تا رغتم تخلفتت عن ت 22/89/2991وبناء على إدراج الملف بجلسات آ رها جلسل 

بماست ل مكتتب الةت ط وحةتر دفاع تا ااستتال زيتاة ومتذا ااستتال  29/90/2991التم تل بتتاريخ 

حسمة عا ااستال وه ي وتخلف المشتكي ودفاع  رغتم االستتدعاء وأدلتى الست د وم تل الملتف ب مجت  

ل اعت تار القةت ل ما قانمة ال حافل، قررت المحكمت 70مت لق باستدعائ ا، ونررا لمقتة ات المادع 

جتتاه ع، والتتتمس الستت د وم تتل الملتتف ت   تتق القتتانمة وقتتررت المحكمتتل حجتت  القةتت ل للت متتل لجلستتل 

 وب د الت مل   قا للقانمة 29/89/2991

 لليالتع

فتتي شتتخص ممثل تتا القتتانمني ع تتد  ......بنتتاء علتتى االدعتتاء الم اشتتر المقتتد  فتتي مماج تتل جريتتدع 

 .ما قانمة ال حافل 10و 11ك م يدير ما أجل جنحل المس بااشخاص   قا للف ل ا الح

وح ث إن  استنادا لمقتة ات المادع الثالثتل متا قتانمة المست رع الجنائ تل فتي فقرت تا الثالثتل متنح 

المشتتر  للمتةتترر حتتق إقامتتل التتدعمح ال ممم تتل م اشتترع أمتتا  المحكمتتل تحتتت مستتتول ت  و تتما 

 .المحددع في هذا القانمة الشرو  القانمن ل
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وح ث أة أهم هذ  الشرو  ال رف المدعى عل   في التدعمح ال ممم تل وهتم حستب مقتةت ات 

 .نفس المادع أعال  في فقرت ا ااولى، الفاعل اا لي للجريمل والمساهم ا والمشارم ا في ارتكاب ا

فتتي شتتخص ممثل تتا  .......تقتتد  بشتتكايت  فتتي مماج تتل جريتتدع  وح تتث إة المشتتتكي فتتي نازلتنتتا،

القانمني ع د الحك م يدير في إ ار مقتة ات قانمة ال حافل، الذي ي ت ر قانمنا  ا ا، ولت  شتكل ات 

 . ا ل، وما الماجب احترام ا والتق د ب ا

وح تتث إة مشتتر  قتتانمة ال تتحافل، أقتتر مستتتول ل متدرجتتل بخ تتمص ااشتتخاص مم تتم  

 . حافلالمتاب ل ما أجل الجرائم المرتك ل عا  ريق ال

متتتا قتتتانمة ال تتتحافل حتتتددت الفتتتاعل ا اا تتتل  ا  61و  67وح تتتث إة مقتةتتت ات المتتتادت ا 

والمشارم ا للجرائم المرتك ل عا  ريق ال حافل بمس لل متا المستائل المن تمص عل  تا فتي المتادع 

 .ما نفس القانمة، وتم ترت   م ترت  ا تدريج ا، وال يمكا للمدعى م   أة يخرج عن  21

الرجم  لألشخاص المارديا بالمادت ا أعال  يت  ا ممة الجريدع لم يتم إدراج ا متا وح ث أن  ب

 . من م

ما قانمة ال حافل، التي ن تب علتى أة  60وح ث أة ما ي يد للف ت م دا هم مقتة ات المادع 

مستتتولمة عتتا ال قمبتتات المال تتل ال تتادرع لفائتتدع الا تتر عتتا ...أربتتام الجرائتتد والمكتمبتتات الدول تتل

إلا ت ذر تنف ذ هذ  ال قمبتات المال تل علتى المحكتم  علت  م،  61و  67خاص الم  ن ا في الف ل ا ااش

وهم ما يتمد تنح ل مشر  قانمة ال حافل الجريدع ما مل مستول ل في الجرائم المرتك ل عتا  ريتق 

 .ال حافل سماء جنائ ل أ  مدن ل، أي ف ما يخص الت مي 

أعال ، يت  ا ممة المشتكي أ ل بشكل ل أساس ل يشتر  ا قتانمة وح ث إن  استنادا لما تم تس     

 .ال حافل، مما تكمة م   الشكايل الم اشرع م   ل شكال، وتكمنت للمحكمل القناعل للقمب ب د  ق مل ا

وح ث إة  اسر الدعمح يتحمل  ائرها، مما يت  ا م   القمب بهبقاء ال ائر على عاتق رافتع 

 .الشكايل الم اشرع

إلتتى  626ومتتا  272إلتتى  281ومتتا  280إلتتى  216ومتتا  81إلتتى  7-2-2ا للف تتمب وت   قتت

 .ما قانمة المس رع الجنائ ل 621

 .ما قانمة ال حافل 71و  70-72-60-61-67-10-11-21والف مب 
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 لهذه األسباب

 ت رح المحكمل وهي ت ت في القةايا الجنح ل ال اديل علن ا ابتدائ ا غ اب ا

 . اشرع وإبقاء ال ائر على راف  ا  ق مب الشكايل المدب 

وب تتذا  تتدر الحكتتم وتلتتي فتتي الجلستتل ال لن تتل المن قتتدع فتتي ال تتم  والشتت ر والستتنل أعتتال  بقاعتتل 

 .الجلسات االعت اديل بالمحكمل االبتدائ ل بالربا 

 :وهي مرم ل ما

  ئ فض  س ظي جفمظ العلهي     : الف ظ

 جنصب الن ضب  العضج  ال ي كضن  ش      جصيفى   بضوي   : بفوه  الف ظ

 كضبق  الوق         ض أنضا    :  بمفضعظة الف ظة
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 جفكم  االستئنضم بضل بضط

 ال     الجنف  

 5115/0221/02: جلم  قم

        5551: حكم  قم

 32/52/0221: بض  خج

 

 :الـمبدأ

ن طذ م جن المعلهم قضنهنض  ي قهاعظ المفي ة الجنضئ   أن الشكض   المقضش ة الممظج  جذ -

المشذتكي والمصذفهب  بيلذذب التعذه ض عذذن األمذ ا  المضد ذذ  والمعنه ذ  الالحمذذ  بذج هذذي 

المعتمظ قضنهنض وان الن ضبذ  العضجذ  ال بكذهن  ذي ج ذ  هذ ح الذظعضوي ط  ذض أصذل ض والنمذض هذي 

م  م  اللى الشكض   المقضش ة ذل  أن المش ص الجنذضئي جذنى الفذي للمتوذ   جذن  ط م جن

ن نهعاذض الته ذج جقضشذ ة اللذى المفكمذ  بهاسذي  الشذكض   المقضشذ ة أ      م  ك م جض كض

 ذي حضلذ  باذذضون الن ضبذ  العضجذذ  عذن الم ذضم بها ذذب المتضبعذ   ذذي أ ذ     مذ  ك ذذم جذض كذذضن 

 نهعاض  والن ضب  العضج  بقعض ل ل  بتقنى  مظ جفتهى الشكض   المقضش ة

وشذذض  ض لمختلذذم الفذذضالت  المفكمذذ  بذذ ى أن الفكذذم المفذذتلنم  ذذض  جعلذذال بعلذذ ال دق مذذض -

المذؤ خ  351-11-5الها د بصظدهض النص  ي قضنهن الصفض   و ي ال ا ذ  الشذ  م  قذم

كمض وقع بعظ لج وبتم مذج والمذضنهن  5511نهنق   51جها ي  5351 مضدي األولى  32 ي 

جذذن ق ج بضإلمذذض   اللذذى العالقذذ  بذذ ن المفذذي ة  555-553-550الجنذذضئي طقمذذض للفصذذها 

مفي ة المظن   المؤسف   ذي الطض هذض الذظعهى العمهج ذ  والمظن ذ  جمذض  كذهن وال  الجنضئ 

 .ض للصهات جعج الفكم الم كه  قظ  ض  جعلال بعل ال سل مض وجصضد
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 ملك باسم جاللة ال

 .29/89/2991بتاريخ 

أ تتدرت الارفتتل الجنح تتل بمحكمتتل االستتتأناف بالربتتا  وهتتي تنرتتر فتتي القةتتايا الجنح تتل فتتي 

 .ار ابتي ن  رالق جلست ا ال لن ل

 ب ا 

 الس د المم ل ال ا  للملف لدح هذ  المحكمل

 ما والدي  2/0/8067ماربي ازداد بتاريخ  ......الس د : الم الب بالحق المدني

 مت وج ل   فل ا نائب وم ل الملف بالمحكمل االبتدائ ل بالق ر الك  ر .....

 .الربا  ينمم عن  ااستال النق ب محمد زياة المحامي ب   ع

ادريتتس –المةتت ري ال  تتب  -محمتتد زريتتمب-النق تتب ع تتد الستتال  بنق  تتم: وبتتاقي دفاعتت  ااستتاتذع

احمتتد -ع تتد االلتت  ال ح تتري-احمتتد الحتتراق-ادريتتس ح تتدر -ستت  د ال ش  مشتتي-احمتتد التكمتتمتي–ال تتمد 

– فا مل ال هراء از م  -ع د الل  ف بت  اد–ع  د ال  ي  الشدادي –سل ماة 

ن  متل -ع تد الستال  التمنستي – التد ال ستري –المهتابي ع تد الحتق  –لح تاني  ى الاربتاوي احي

 .محمد باسم -الجناتي

-- جن  ا   --

بتتتابا ستتتل ماة  86/89/8079ماربتتتي ازداد بتتتتاريخ .......... و ........بتتتا  .........: والمستتتمى

 ...........مت وج ل   فل ا الساما بـ.........   حافي الحامل ل  اقل الت ريف  

ع تد الانتي الخ تابي محتاممة –م ت فى الرم تد  -حم تد ااندلستي: يتازر  في التدفا  ااستاتذع

ااستتتال وه تتي المحتتاممة ب  تت ع  –ااستتتال النق تتب اقتتديم –ب  تت ع التتدار ال  ةتتاء ااستتتال النق تتب بن متتر 

-11-21ب الرن ا بارتكاب  حسب الشكايل الم اشترع جتنح القتذف والستب ال لنتي   قتا للف تم.الربا  

 80ممافتق  8271جمتادح ااولتى  2المتتر  فتي  271-01-8ما الر  ر الشريف رقتم  17-67-71

متا القتانمة  112-112-112مما وقع ت ديل  وتتم م  بش ة قتانمة ال تحافل والف تمب  8001نمن ر 

 .ما قانمة المس رع الجنائ ل  0-1-7-2الجنائي والف مب 
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 ةيع القضوقائ

وتتتاريخ  20/2/2991بنتتاء علتتى االستتتأناف المقتتد  متتا  تترف المتتت م بماستت ل دفاعتت  بتتتاريخ 

 1/1/2991ومذا  ال  ا باالستأناف المقد  ما  رف الم التب بتالحق للمتدني بتتاريخ  26/2/2991

فتي الملتف الجنحتي عا المحكمتل االبتدائ تل بالربتا   20/2/2991 د الحكم الجنحي ال ادر بتاريخ 

والقا تي فتي الشتكل بترد جم تع التتدفمعات  8910حكتم رقتم  21/82/2991: الشتكايل الم اشترع عتدد

 .الشكل ل المثارع وبق مب الشكايل الم اشرع 

متا أجتل جنحتتي القتذف والستب  ........وفي المم م  في الدعمح ال ممم ل بمتا تذع الرنت ا 

درهتتم قالقتتمة إلتتف درهتتم وتحم لتت  ال تتائر  29.999.99ال نتتي والحكتتم عل تت  بارامتتل نافتتذع قتتدرها 

 .واإلج ار في اادنى

ب دائت  لفائتدع الم التب بتالحق المتدني  ..........الحكم على الرنت ا : وفي الدعمح المدن ل التاب ل 

درهما مل مة مع ال ائر واإلج ار في اادنى وبنشتر  8.099.999.99ت ميةا م نميا قدر   .........

 .......ومتتذا بتتثالي أعتتداد متتتتال  ا متتا جريتتدع  ........و .......كتتم بالجريتتدت ا ال تتمم ت ا من تتمق الح

 .وتحم ل  م اريف النشر وبرف  باقي ال ل ات 

وح ث يستفاد متا محتميتات الملتف وبالخ تمص وقتائع القةت ل حست ما هتم قابتت متا الشتكايل 

بماست ل دفاعت   .....لربتا  متا  ترف الست د الم اشرع المقدمل إلى الست د رئت س المحكمتل االبتدائ تل با

ااستال النق ب محمد زياة والمسجلل بكتابل   ط هذ  المحكمل ح تث عترض ف  تا أنت  ي متل مقا تي 

بالمحكمل االبتدائ ل بالق ر الك  تر وعت ا بالن ابتل ال امتل التاب تل ل تذ  المحكمتل ويشتال من تب نائتب 

ل وقتع االعتتداء عل ت  وعلتى مرامتت  وشترف  وشترف وم ل الملف رفقل قةاع آ ريا وانت  ب تذ  ال تف

 .عائلت  ومس للف بم   ت  الم ن ل ومكانت  االجتماع ل 

عمتمدا ممق تتا متتا  260فتي عتتددها " ......." نشترت يمم تتل  2997نتتمن ر  26للتف انتت  بتتاريخ 

غتم اة وفتي الق تر الك  تر ر... جاء ف   " الرجم  هللا اسي شك ب " تحت عنماة  ...... رف الس د 

فر  الجم  ل المارب ل لحقمق اإلنساة و ع شكايل لدح نائب وم ل الملف ي لب ف  ا فتتح تحق تق فتي 

الشتتكايل فتي مكت تت  و ترب ا بستتكتل " غمتل" فةت حل عترس الشتتمال ، فتهة ستت ادع نائتب وم تتل الملتف 

ب والنت جل هي ما شاهد  الجم ع ما  الب تلتف ال تمر التتي نشترناها، ونشترت ا ب ت  ال تحف حتم

الترتتاهرات الاا تت ل لملتتف متتا ستتكاة الق تتر الك  تتر ، احتجاجتتا علتتى  تتمت الستتل ات علتتى هتتذا 

أة أوب  ترق للقتانمة جتاء علتى يتد نائتب وم تل الملتف التذي لتم : قم أ اف في نفتس ال متمد " المنكر



 

 
 

 مركز الدراسات واألحباث اجلنائية

52 

يقتدر ج تتدا   تتمرع الشتتكايل التتتي تم تتل ب تتا حتتمب عتترس الشتتمال، قان تتا أة أوب قتترار متتاة يجتتب أة 

نائب وم ل الملف ب د اندال  الاةب الش  ي بالشمار  هم اعتقاب الةت مف التذيا م تروا فتي يتخذ  

 .الشريط حر ا على سالمات م الجسديل أوال وحتى يتجنب الجم ع الخةم  لقانمة الشار 

  ق نائب وم ل الملف المس رع القانمن ل لما ت رض ب ت فتاد للم اجمل ما  ترف حشتمد  مول

وبذلف يكمة المقاب قد عمتل علتى نشتر ن ت  للجم تمر مفتاد  أة المشتتكي ب تفت  نائ تا .... " الاا   ا 

لمم ل الملف ما ب ا ما يحتمل أة يكمة قد جمد الشكايل التي تقد  ب ا فر  الجم  تل المارب تل لحقتمق 

رئتت س الفتتر  المحلتتي للجم  تتل المارب تتل لحقتتمق اإلنستتاة بمدينتتل  ......اإلنستتاة، فتتي حتت ا أة الستت د 

 92/82/2997ل تتم  االقنتت ا  2222فتتي عتتددها  .......ق تتر الك  تتر  تترح شخ تت ا فتتي جريتتدع ال

المقتتائع الكاملتتل لحفتتل الشتتمال " والتتتي يرفق تتا المشتتتكي بشتتكايت  مقتتاال تحتتت عنتتماة  80ال تتفحل 

في إ تار ااحتداي اا  ترع التتي عرفت تا مدينتل الق تر :" جاء ف   ما يلي " الم عم  بالق ر الك  ر 

نمن ر المن تر  التذي  80-81ل ممي " الحفل الحدي " ر وما تداولت  ب   ال حف بخ مص الك  

فنحا لم نحةر حفال وال أ درنا ب انا ولتم نتد  إلتى أي مرتاهرع ... نجمت عن  الكث ر ما التداع ات 

 ..."أو مس رع ولم نقد  أي شكايل حمب هذا المم م 

امر أة الخ ر المشار إل   أعتال  المتمثتل الب ت ريحات الشخص الم ني با وبذلف يتةح ما 

في تجم د شكايل رئ س الفر  المحلي للجم  ل المارب ل لحقمق اإلنساة بمدينل الق ر الك  تر ال  تلل 

نتمن ر نشترت  27ل  بالحق قل وال دف من  الن ل متا شتخص المشتتكي ، قتم فتي ال تم  المتمالي بتتاريخ 

عرس الشمال حشر  مستوب بالن ابل ال امتل " ف ا ب نماة مقاال  ح 279الجريدع المذممرع في عددها 

وحستتب م لممتتات :" ... ممق تتا متتا  تترف حنتتاة بكتتمر جتتاء ف تت  " وأستتتال جتتام ي وقتتاض متقاعتتد 

لن ابل ال امتل ما م ادر أمن ل فهة ما ب ا الحا ريا الى االحتفاب مستوب با"  ....." ح لت عل  ا 

 تي متقاعتد ، فةتال عتا عتدد متا رجتاب اامتا وأعتماة ، وأستتال جتام ي وقات تماة–بج ل  نجل 

 .السل ل 

أة " ....." ومتتا ج تتل أ تترح لمتترت م تتادر أمن تتل ب :" وأ تتافت ال تتح فل فتتي نفتتس المقتتاب 

أفراد ش كل الشمال بالق ر الك  ر م روفمة، وأشتارت الم تادر لات تا إلتى أة أستماءهم مستجلل لتدح 

، ومتتا بتت ا هتتتالء تقتتمب الم تتادر اامن تتل بتتائع لرجتتاب الستتل ل  ا تتل وأن تتم متتا أغن تتاء المدينتت

فةتال عتا ...المجمهرات م روف واحد المن ش ا ال قاري ا والذي متاة ي ت ف فتي التديار الست مديل 

أة ال نا تتر  "ّ .....احتتد نتتمام وم تتل الملتتف بالمحكمتتل االبتدائ تتل بالق تتر الك  تتر ، وقالتتت م تتادر  

 ..."ينل المذممرع م روفل بشذولها على مستمح المد
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وعا ال نا ر التكمين ل لجنحل القذف أمد المشتتكي أة ااف تاب المتذممرع أعتال  مستت بكرامتت  

إل أن ا مل ا مذم وافتراء وال  لل ل ا بالماقع وال أستاس ل تا متا ال تحل ، وح تث انت  واة متاة متا 

ب تد الت متد متا حق مل  ح فل أة تنشر مل   ر و ل إلى علم ا فهة هذا النشر ال يمكتا أة يقتع إال 

 حت  حمايتل لم تدأ م تداق ل الخ تر، للتف انت  بخ تمص تستل م شتكايل متا  ترف احتد نتمام وم تل 

الملف لدح المحكمل االبتدائ ل بالق ر الك  ر فهة الفر  المحلتي للجم  تل المارب تل لحقتمق اإلنستاة لتم 

 .ع أعال يتقد  ب يل شكايل في مم م  ما يسمى ب رس الشمال  الفا لما نشر في الجريد

بالتقتاعس عتا الق تا  : واة ات ا  نمام وم ل الملف وهي بالة ط ال فل التي يتمتع ب ا المشتكي

خلتتل بالمقتتار الماجتتب للمقتتا  مبالم تتا  المنم تتل ب تتم ، والت ل تتق علتتى   تتر متتالم ب  تتارات مشتت نل و

 تتام م ولألشتتخاص، وير تتر بجتتالء التحامتتل علتتى أعةتتاء الن ابتتل ال امتتل بالق تتر الك  تتر بستت ب ق

بممائف م الذي ت دف من ا مل الن ابات ال امل، التذود عتا مرامتل المتما ا الماربتي فتي إ تار التدفا  

واة متا قدمت   تاحب ال متمد متا ت ل تق عنتد نشتر  -متاال ونفست ا–عا حقمق اإلنساة شرفا وعر ا 

ل بمكت تت  ستت ادع وم تتل الملتتف ّ وغمتتل الشتتكاي"   تر تقتتديم شتتكايل يحمتتل ع تتارات االستتت  اء متتا ق  تل 

و فت وبالم اشر أة احد النمام وم ل الملف ال تامل ا بالن ابتل بالق تر  ........واة " و رب ا بسكتل

الك  ر شال جنس ا ومع ما في الكلمل وما تحمل  ما تحق ر الشخص و  ا في مرامتل و تدش لرجملتل 

 .المم مف ب ذا الم ف 

المشتكي بدوة مراعاع لمتا يمكتا أة وح ث أة ما قامت ب  ال ح فل المذممرع هم قذف في حق 

يس    ادعائ ا هذا ما ت ق ر سيء على الح اع الشخ ت ل والم ن تل واالجتماع تل للمشتتكي وتت ق ر علتى 

 .ح اع عائلت 

متا قتذف بتدوة مراعتاع اا الق تات الم ن تل ممتا  .......واة مدير النشتر ستمح بنشتر متا ادعتت  

 .ا وز  ما   ر زائف يج ل  الفاعل اا لي والمستوب المح د عم

وعتتا الن تتمص القانمن تتل والمستتتول ل الجنائ تتل أمتتد المشتتتكي أة القتتانمة الجنتتائي ي اقتتب علتتى 

 8271جمتادح ااولتى  92المتتر  فتي  271-01-8القذف والسب ال لني وفقا للر  ر الشتريف رقتم 

متتا  11ف تتل ممتتا وقتتع ت ديلتت  وتتم متت  بشتت ة قتتانمة ال تتحافل واة ال 8001نتتمن ر  80الممافتتق م 

ي د قذف ادعتاء واق تل أو نست  ا إلتى شتخص أو ه أتل إلا مانتت هتذ  " قانمة ال حافل ينص على ان  

 د س ا مل ت   ر شائا أو مشت ا يالماق ل تمس شرف أو اعت ار الشخص أو ال  أل التي نس ت إل  ما و

 .أو ع ارع تحق ر حا ل ما الكرامل أو قد ال يتةما نس ل أيل واق ل م  نل 
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ي اقب على نشر هذا القذف أو السب ستماء متاة هتذا النشتر ب ريقتل م اشترع أو ب ريقتل النقتل و

حتى ولم افرغ للف في   ال الشف واالرت ام أو ماة يثتار فتي النشتر إلتى شتخص أو ه أتل لتم ت ت ا 

بك ف ل  ريحل ولكا يمكا إدرام  ما  الب ع ارات الخ ب أو ال ت اح أو الت ديتدات أو المكتمبتات 

ي اقتب بحت س :" ينص على انت   17الم  معات أو المل قات أو اإلعالنات المحرمل واة الف ل أو 

درهتم أو  09.999و 89.999)تتراوح مدت  ما ش ر واحد وستل أش ر وبارامل يتراوح قتدرها بت ا 

"  21بهحدح هات ا ال قتمبت ا فقتط عتا القتذف الممجت  لألفتراد بهحتدح المستائل المنرمتل فتي الف تل 

ي اقب ااشخاص ابتي لمترهم ب تفت م فتاعل ا أ تل  ا بال قمبتات " ينص على ان   67لف ل واة ا

 "ال ادرع زجر للجرائم المرتك ل عا  ريق عا  ريق ال حافل وللف حسب الترت ب التالي 

 .مدير والنشر أو الناشروة م فما مانت م نت م أو  فت م-8

 .روة أو ناشروةأ حام المقاالت المش  مة إة لم يكا هناك مدي-2

ي ت تر  ....وح ث ان  ما من لق مل هذ  المقائع التابثل واار  ل القانمن ل الما حل فاة الست د 

 .الفاعل اا لي لجنحل القذف والسب ال لني واة متاب ل ماتب المقاب غ ر مل مل 

جتل وترت  تا لتذلف فتاة الشتكايل لتم يمت  عل  تا ا 2997نتمفم ر  26واة عمل ل النشر تمت يم  

ب لتتب فتتي  1/8/2991متا قتتانمة ال تتحافل وانتت  تقتد  بتتتاريخ  71التقتاد  المن تتمص عل تت  بالف تتل 

ما قانمة المس رع المدن ل يرمي الى تحديتد المحكمتل المخت تل متا  ترف الست د  087 ار الف ل إ

التترئ س ااوب للمجلتتس ااعلتتى والتتذي حتتدد اال ت تتاص للمحكمتتل االبتدائ تتل بقتترار  تتادر بتتتاريخ 

 .91/2991تحت رقم  91/98/2991

وف متتا يختتص الم التتب المدن تتل أمتتد الشتتامي انتت  يحتتدد ب تتفل جتتد متما تت ل أة متتا لحتتق بتت  متتا 

 .درهم 2.999.999.99 سائر ماديل وم نميل ين اي تحديدها في م ل  مل مني درهم 

كتمة ن تتف الم لت  الم لتتمم ست منح التقلتت ص متا حريتتل بويتمد المشتتتكي أة ن ترح المحكمتتل 

  ا محجل أة بم ال   هذ  ال يرمتي هتم التدفا  عتا مرامتت  وشترف  لت س إال ، وانت  متا حقت  ال حاف

التماس نشر الحكم الذي س  در عا المحكمتل فتي ممقتع االنترن تت وفتي يتمم ت ا ماترب ت ا با ت تار 

بنشر في قالقل أعتداد  .....ما المشتكي وتحت نفقل المشتكى ب  وان  محق في  لب الحكم على يمم ل 

 .متتال ل الحكم الذي س  در والنازلل 

والتتتمس المشتتتكي بنتتاءا علتتى الف تتمب المشتتار إل  تتا فتتي الشتتكايل متتا المحكمتتل استتتدعاء الستت د 

للمثمب أما  المحكمل االبتدائ ل بالربتا  وهتي تنرتر ب تفل ابتدائ تل فتي قةتايا جتنح القتذف  ............
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المتتر  فتي  271-01-8ر  ر الشريف رقتم ما ال 71-67-17-11-21والسب ال لني   قا للف مب 

مما وقع ت ديلت  وتتم مت  بشت ة قتانمة ال تحافل  8001نمن ر  80الممافق م  8271جمادح الملى  2

متتا قتانمة المستت رع الجنائ تتل  0و1-7-2متتا القتانمة الجنتتائي والف تمب  111-112-112والف تمب 

 .وللف ما اجل سما  الحكم عل   

ذع بكتتل متتا ستتب إل تت  متتا جتترائم الت تتريح نت جتتل لتتذلف بم اق تتت  بمتا تت:  ذذي الذذظعهى العمهج ذذ 

 .ما قانمة ال حافل ومدها ااق ى 17بالارامل المال ل المن مص عل  ا في الف ل 

القتمب والحكتم علتى المحكتم  عل ت  ب دائت  ت ميةتا م نميتا قتدر  مل تمني : و ي الظعهى المظن  

مي الذي لحتق بت  متع الفمائتد القانمن تل متا درهم مت مي  عا الةرر الم ن 2.999.999.99درهم 

 تاريخ الن ق ب ذا الحكم ؟

والحكتتم عل تت  أيةتتا بتت داء م تتاريف النشتتر للحكتتم التتذي س  تتدر  تتد  فتتي يتتمم ت ا ماتترب ت ا 

با ت ار ما المشتكي وفي ممقع االنترن ت للجريدع التي يدري ا والحكم عل   متذلف ينشتر  فتي ال مم تل 

 .داد متتال ل الحكم الذي س  در  د  التي يديرها في قالقل أع

 .مي  س دفع ل ندوق تقاعد ال حف  االقمب والحكم باة ن ف الم ل  المحدد مت 

 . اريف القةائ لالحكم على المداة ب دائ  جم ع الم

أرفتتتق المشتتتتكي شتتتكايت  بنستتتخل متتتا قتتترار الستتت د التتترئ س  ااوب للمجلتتتس ااعلتتتى المحتتتدد 

 .26/88/2997بتاريخ االقن ا  260يناير  1لال ت اص الترابي المتر  في 

 26/2/2991يناير  91الترابي المتر  في 

 .26/88/2997بتاريخ 260ال دد  .......نسخل ما جريدع 

 .27/88/2997بتاريخ الثالقاء  279نسخل ما نفس الجريدع ال دد 

 .2997دجن ر  92بتاريخ االقن ا  2222ال دد  ........نسخل ما جريدع 

 ,القة ل على أنرار المحكمل االبتدائ ل  در الحكم مم م  ال  ا باالستأناف وب د عرض

وح ث أح ل ملف النازلل على هذ  محكمل االستأناف للنرر في ال  تا المتذممر بك ف تل قانمن تل 

حةرها المت م متتازرا بدفاعت  ممتا حةتر دفتا  الم التب بتالحق  26/6/2991ف درج الملف بجلسل 

وب تذ  الجلستل  89/7/2991المت م م لتل إلعتداد التدفا  فتا رت القةت ل لجلستل المدني والتمس دفا  

حةر المت م متازرا بدفاع  وحةر دفتا  الم التب بتالحق المتدني والتتمس دفتا  المتت م فتي شتخص 
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ااستتتال النق تتب بن متتر وااستتتال ع تتد الانتتي الخ تتابي م لتتل ل تتداد التتدفا  فتتا رت القةتت ل لجلستتل 

سل تخلف المت م رغم إعالم  وأدلى دفاع  بش ادع    ل تف تد انت  يمجتد فتي وب ذ  الجل 86/89/2991

لل مر  ل ملتمسا ت   ر القة ل لجلسل الحقل والقي بالملف مذمرع لألستتال الحةتري ع تد الستال  اح

 80/89/2991متتا ه أتتل التتدار ال  ةتتاء متشتتر عل  تتا متتا  تترف متابتتل  تت ط هتتذ  المحكمتتل بتتتاريخ 

 .لمر نفس الدفمعات المثارع أما  المحكمل االبتدائ ل  تةمنت أس ام أعاد ف  ا

 .بناء على الش ادع ال   ل المدلى ب ا اعلم ل ا الجم ع 22/89/2991فا رت القة ل لجلسل 

ااستتال –ااستتال النق تب بن متر : حةر المت م متازرا بدفاع  ااستاتذع 22/89/2991وبجلسل 

 .ااستال النق ب أقديم – ابي ااستال الخ–ااستال وه ي –م  فى الرم د 

ااستتال زريتمب ااستتال –مما حةر دفا  الم التب بتالحق المتدني ااستتال النق تب محمتد زيتاة 

 .ااستال باسم–ااستال التمنسي  -الةم ري 

وب دما ت مدت المحكمل ما هميل المت م وأش رت  بالت مل الممج ل إل   والحكم ال ادر في حقت  

حق المتدني أوال وقان تا بتدفمعات بتالدفاع  بملتمس يرمتي إلتى استتدعاء الم التب  وق ل استن اق  تقد 

شكل ل تمثلتت فتي ان تدا   تفل المشتتكي لكتمة اامتر باالستتدعاء لتم يتةتما المقتائع المتسستل عل  تا 

متا قتانمة المستت رع المدن تل وعتد  ستلمك المشتتتكي  087المتاب تل وعتد  احترامت  مقتةتت ات الف تل 

 .ي المت لق ب د   دور قرار ما الجمع ال ا  للمحكمل التي ي مل ب ا القانمن قال ري

 .قم أع  ت الكلمل لدفا  الم الب الحق المدني ف مد شكايت 

 .قم أع  ت الكلمل لممثل الحق ال ا  فالتمس رف  دفمعات المت م 

عاء وب د المداولل ما  رف ال   ع على المق د قررت المحكمل  م هذ  الدفمعات و لتب استتد

 .ال رف المدني للجمهر ومما لل مناقشل القة ل 

وانت   ...قم اش ر المت م بالمنسمم إل   ف جام ب ن  لم يكا يق د المشتكي ف ما نشر  فتي جريتدع 

 .ل س مل ما بتحديد ما هم المق مد في مقال 

لتمستا وتناوب الكلمل ااستال محمد زياة عتا ال ترف المتدني ف متد متا ورد بالشتكايل الم اشترع م

 .ت ي د الحكم المست نف م دئ ا مع ت ديل  برفع الت مي  إلى القدر الم لمم ابتدائ ا

قم تناوب الكلمل باقي دفا  الم الب بتالحق المتدني ف متدوا جم  تا مراف تل زمت ل م ااستتال محمتد 

 .زياة 
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ء الحكتم قم أع  تت الكلمتل لتدفا  المتت م ف متدوا دفاعتات م الشتكل ل وفتي المم تم  التمستما إلاتا

 .المست نف والحكم ت ديا ب راءع المت م مما نسب إل   مع عد  اال ت اص في الم الب المدن ل

ومتتتاة المتتتت م آ تتتر متتتا تكلتتتم فتقتتترر و تتتع القةتتت ل فتتتي المداولتتتل للن تتتق بتتتالقرار لجلستتتل 

 .ما نفس ال   ع التي ناقشت القة ل وتداولت ف  ا 29/892991

 .وب د المداولل   قا للقانمة 

 22-98بتنف تذ القتانمة رقتم  892-200رقتم  2992-89-2علتى الر  تر الشتريف المتتر  بناء 

ما  188 -189 -198 -199وما ب د  والف مب  260المت لق بالمس رع الجنائ ل وبناء على الف ل 

 .وما ب د  ما قانمة المس رع الجنائ ل 207قانمة المس رع الجنائ ل والف مب 

  ي الشك  : أوال

 ئنضم جن ح ث االست

 :وح ث أن االستئنضم الممظم جن قق  المتام ود ضعج( 5

وح ث قد  االستأناف ما المت م رفتق الشترو  الشتكل ل المت ل تل قانمنتا ودا تل ااجتل القتانمني 

  .لدح يت  ا ق مل  ما هذ  الناح ل

 :جن ح ث االستئنضم الممظم جن الميضلب بضلفي المظني -0

ل ودا تتل ااجتتل القتتانمني ومتتتدح عنتت  الرستتم الج افتتي وح تتث أة االستتتأناف قتتد  متتا لي  تتف

 .وبذلف بكمة قد قد  وفق المقتة ات القانمن ل اامر الذي يت  ا م   الت ريح بق مل  شكال

 :حها الظ هعضت الشكل   وطلب استظعض  المشتكي: ت 

 :حمب  لب استدعاء الم الب بالحق المدني  -

 .تدعاء الم الب بالحق المدني الستفسار وح ث تقد  المت م بماس ل دفاع  ب لب اس

وح ث أة المحكمل با الع ا على وقائع  النازلل ومحتميات ا ت مد ل ا أة المقائع وا حل وقابتتل 

 .مم م  الشكايل.... ما  الب ما نشر في جريدع 

للمثتمب  -الم التب بتالحق المتدني–وح ث ان  بذلف ال ترح المحكمل  رورع استدعاء المشتكي 

المحكمل الستفسار  حمب محتميات الشكايل مادامتت وا تحل وب نتل ال تث تر أي لت س أو غمتمض أما  
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واعت ارا لذلف فتال داعتي الستتدعاء المشتتكي الستفستار  حتمب أي نق تل ممتا ورد بالشتكايل الم اشترع 

 .وما قم فهة المحكمل ت ت ر هذا ال لب غ ر متسس وال ممجب ل  مما يت  ا رد 

متر باالستتدعاء ال يتةتما المقتائع ي المت لق بان دا   فل المشتكي بكمة ااحمب الدفع الشكل -

 :الماردع بالتف  ل في الشكايل الم اشرع

وح ث تقد  دفتا   المتت م بالتدفع المتذممر م لتال للتف بكتمة اامتر باالستتدعاء ال يت ت ا المقتائع 

 .المةمنل بالشكايل الم اشرع

المستت رع الجنائ تتل أة الشتتكايل الم اشتترع المقدمتتل متتا  وح تتث انتت  متتا الم لتتم  قانمنتتا فتتي قماعتتد

 رف المشتكي والم حمبل ب لب الت مي  عا اا رار الماديل والم نميل الالحقل ب  هي الم تمتد 

م فقتط إلتى رقانمنا واة الن ابل ال امل ال تكمة في مثل هذ  الدعاوي  رفا أ ل ا وإنمتا هتي  ترف متن

الجنائي متنح الحتق للمتةترر متا أيتل جريمتل م تف متا متاة نمع تا الشكايل الم اشرع للف أة المشر  

التمج  م اشرع إلى المحكمل بماس ل الشكايل الم اشرع في حالل ت اوة الن ابل ال امل عا الق ا  بماجب 

المتاب تتل فتتي أيتتل جريمتتل م تتف متتا متتاة نمع تتا، والن ابتتل ال امتتل ت  تتا لتتذلف تت نتتى فقتتد محتتتمح الشتتكايل 

لرجم  إلى اامر باالستدعاء الممج  إلى المت م يت مد بك ف ل أة يقرأ محتمح الشتكايل الم اشرع وان  با

للت رف على الت م الممج ل إل   مما ي قتى م ت  هتذا التدفع غ تر لي اعت تار وال ع ترع بت  ويت ت ا م ت  

 .رد 

متتا قانمنتتا  087ب تتد  احتتترا  المشتتتكي لمقتةتت ات الف تتل : حتتمب التتدف  ا الشتتكل  ا المت لقتت ا

 .وتقديم المشتكي لشكايت  دوة ممافقل الجم  ل ال ممم ل نررا ل فت  -لمس رع المدن ل

وح تتث ت تت ا ل تتذ  أة التتدف  ا الشتتكل  ا ستت ق إقارت متتا متتا  تترف المتتت م بماستت ل دفاعتت  أمتتا   

المحكمل االبتدائ تل وتمتت مناقشتت ما ب تمرع مستف ةتل وأجابتت عن متا المحكمتل بشتكل واف ودق تق 

 .  الت ريح بردهمامما يت  ا م 

 : ضن ض  ي المهمهص

 :في الدعمح ال ممم ل

وح ث يتجلى ما  الب علل الحكم المست نف وح ث ات  ان  أجام عا جم ع الدفم  المم تمع ل 

المثارع أمام  وناقف بشكل مس ب الن مص القانمن ل المت لقل بكل ما جنحتي القتذف والستب ال لنتي 

ممج ت ا إلى المتت م واة هتذ  المحكمتل تترح أة الحكتم المستت نف  ا التو لص إلى نت جل ق مت الت م

جتتاء م لتتال ت لتت ال دق قتتا وشتتاف ا لمختلتتف الحتتاالت التتمارد ب تتددها التتنص فتتي قتتانمة ال تتحافل وفتتق 
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ممتا  8001نمن ر  80ممافق  8271جمادي ااولى  29المتر  في  271-01-8الر  ر الشريف رقم

متا ق ج باإل تافل إلتى ال القتل  111-112-112ئي   قا للف مب وقع ت ديل  وتتم م  والقانمة الجنا

والمس رع المدن ل المتسسل في إ ارهتا التدعمح ال ممم تل والمدن تل ممتا يكتمة  لب ا المس رع الجنائ 

ا لل تمام ف متا قةتى بت  وبالتتالي فتهة هتذ  فم   الحكم المذممر قتد جتاء م لتال ت لت ال ستل ما وم تاد

 .اب  ويت  ا ت  ا لذلف ت ي د  ف ما قةى ب المحكمل تت نى علل  وأس 

 :في الدعمح المدن ل التاب ل

لتاب تل متمة اوح ث أقار المت م المست نف بماس ل دفاع   ما أس ام استأناف  للدعمح المدن تل 

 .المحكمل ب مثر مما  لب من ا

ب بت  وح ث ان  بالرجم  إلى من مق الحكم المست نف يت ت ا أة المحكمتل حكمتت بمتا هتم م الت

متتا  تترف الم التتب بتتالحق المتتدني والمحتتدد متتا ق لتت  فتتي م لتت  مل تتمن ا و مستتمائل ألتتف درهتتم واة 

المحكمل قةت لفائدت  بم ل  مل مة ون ف المل مة درهم وبذلف فهة المحكمل تق دت بما هتم م لتمم 

ل من ا لم تتجتاوز الحتد الم لتمم  الفتا لمتا ادعتا  المستت نف وفتق لمتا هتم من تمص عل ت  فتي الف ت

 .الثالث ما قانمة المس رع المدن ل مما ي قى م   هذا الدفع غ ر متسس ويت  ا رد 

 :حمب استأناف الم الب بالحق المدني

 .وح ث است نف الم الب بالحق المدني الحكم االبتدائي ف  ا قةى ب  ما ت مي  لفائدت 

 .وح ث التمس رفع الت مي  المحكم  ب  إلى القدر الم لمم ابتدائ ا

ث أة المحكمل االبتدائ ل بما ل تا متا ستل ل تقديريتل فتي متنح الت تمي  المستتحق للم التب وح 

بالحق المدني قةت ل  بالم ل  المحكم  ب  واة هذ  المحكمتل تترح أة الم لت  المحكتم  بت  ماف تا لج تر 

متا الةرر الالحق بالةح ل اامر الذي يكمة م   الحكم االبتدائي المست نف في محل  ف ما قةى ب  

 .ت مي  مدني مما ت  ا ت ي د 

 .وح ث يت  ا تحم ل المحكم  عل   ال ائر
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 اببذه األسله

 .حكمت الارفل الجنح ل االستأناف ل علن ا حةمريا ون ائ ا 

 .ق مب االستأناف ورف  الملتمس والدفم  الشكل ل:  ي الشك 

 د الحكم المست نف في جم ع ما قةى ب  وتحم ل المتت م ال تائر مج ترا فتي بت ي:  ي المهمهص

 .اادنى

ب تتذا  تتدر القتترار وتلتتى فتتي الجلستتل ال لن تتل فتتي ال تتم  والشتت ر والستتنل أعتتال  بقاعتتل الجلستتات 

 :االعت اديل ما نفس ال   ع التي ناقشت القة ل وتداولت ف  ا ومانت ال   ع مترم ل ما

  ئ فض               عقظ الفالو المه ي:اذ

 جفتشض ا وجم  ا جفمظ الفكضت                   :اذ

 جفتشض ا عقظ اللي م العم اني           : اذ

 جم ال للن ضب  العضج  اذ الك نضوي نه  الظ ن              

 كضبب الوق  حم ظ بضدي                  : الف ظ

 :ووق   مل ما 

 الكضبب                  ال ئ س                   
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 المفكم  االبتظائ   بضلظا  الق وض  

 020/35: حكم عظد

 05/22- 25: جلم عظد

 02/50/0221: بتض  خ

 

 :دأمبال

. الن الغفذذضا المشذذتك ضن عذذن الدخذذضا كضبقذذ  الممذذضا النمذذض كذذضن قصذذظا حتذذى ال بنكشذذم الفم مذذ  -

  اللذذى الذذ كن المعنذذهي وبفمذذي الن ذذ  الج ج ذذ  غ ذذ  وبذذضل  هص اللذذى الشذذكض   نجذذظهض  ض غذذ  وال بشذذ 

 .وا د  الممضا خضا جن أي ق م وأن المصظ كضن هه نش  الخق  دون ن   الم م أو جض شضبج ذل 

 ذي حذ ن أن بذض  خ ال ذظاص الشذكض    55/21/0221الممضا جهمهص الشكض   بم نش ح بتذض  خ  -

 .02/20/0222كضن هه 

المنصهص عل اض  ي قضنهن الصفض    ذي سذت  أشذا  كضجلذ   المش ص حظد أجظ بمضدم الج ائم -

 .بقتظئ جن  هم النش 

الج  م  جهمهص المتضبع  بكهن والفضل  ه ح قظ طضلاض أجظ التمذضدم الجنفذي الذ ي  عتقذ  جذن  -

 .الن ضم العضم وللمفكم  أن ب   ح بلمضئ ض

 كلمة الم جاللباس

أ درت المحكمل االبتدائ ل بالتدار ال  ةتاء فتي جلستت ا ال لن تل وهتي  2991دجن ر  26بتاريخ 

 .ت ث في القةايا الجنح ل الحكم ابتي ن  

 ........بـالقا ن ا  .....وزوجت  الس دع  ......الس د : ب ا

 .ب  أل  نجلينمم عن ما ااستاليا ال ش ر غريدع وع د المن م الرفاعي المحام اة        

-- جن  ا   --

، متت وج ولت  ولتد، أستتال ......و  .....بفاس ما والديت   8012ما ممال د  ......الس د  -8: وب ا

 .جام ي و  حفي

 .ال مة القةائي للمملكل -2        
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 .....مقرها االجتماعي م  .......شرمل  -2      

عمتتر دومتتم /ل –رشتت دي إبتتراه م /ل –الحستتا عتت ف / ل –ممافتتق ال تتاهر /يتتتازر ااوب والثالثتتل ل

مشتتتكى ب تتم بمقتةتتى الشتتكايل الم اشتترع متتا أجتتل ارتكتتاب م جنحتتل القتتذف .المحتتاممة ب  أتتل ال  ةتتاء

 .ال لني

متتتا قتتتانمة المستتت رع الجنائ تتتل  211-200-7-2المن تتتمص عل  تتتا وعلتتتى عقمبت تتتا فتتتي الف تتتمب 

  تتتر متتتا م 72-78-60-67-17-11-21متتتا القتتتانمة الجنتتتائي و الف تتتمب  111-112والف تتتمب 

 .و القمان ا المتممل والم دلل ل  والم ت ر بمثابل قانمة ال حافل بالمارم 80/88/8001

-- جن  ا   ضن    --

 بحةمر الس د وم ل الملف ل ذ  المحكمل

 عائالوق

ذ  المحكمتتل بتتتاريخ هتتإلتتى  ......و  .....بنتتاء علتتى الشتتكايل الم اشتترع التتتي تقتتد  ب تتا المشتتتك اة 

والتي ي ر اة ف  ا أن ما مانا  ح تاة لجريمل القذف بماس ل النشر ع تر ال تحافل  29/92/2996

تةما قذفا مما جتاء  80/91/2990في عددها ال ادر بتاريخ  .....بمقتةى المقاب المنشمر بجريدع 

وأة متا " لن تب واالحت تابمحترر قةتائي وزوجتت  يمارستاة ا"وجاء تحت عنتماة  88في ال فحل 

متا أجتل  .....جاء في المقاب تس ب ل متا فتي عتدع أ ترار م نميتل، واجلت  يلتمستاة الحكتم بمتا تذع 

-78-60-67-17-11-21ج والف تمب .متا ق 111-112جنحل القذف بماس ل النشر   قا للف مب 

قتتتانمة متتتا  17وم اق تتتت  بال قمبتتتل المن تتتمص عل  تتتا فتتتي الف تتتل  8001-88-80متتتا م  تتتر  72

درهتم لكتل واحتد من متا متع اإلمترا   100.000ب دائ  ل ما ت ميةا مدن ا قدر    ال حافل والحكم عل 

 .محل  في ااداء إلا ت ذر التنف ذ عل   مع ال ائر ....مع إحالب شرمل . ال دني في ااق ى

اد حتتتالحكتتتم بنشتتتر الحكتتتم المنترتتتر  تتتدور  فتتتي جريتتتدت ا يتتتمم ت ا و ن تتتت ا همتتتا جريتتتدع االت

االشترامي و جريدع ااحداي المارب ل مع ج ل م اريف النشر على ماهل المشتتكى بت  و المستتوب 

 .المدني مع تحم ل المشتكى ب  والمستوب المدني مافل ال ائر

نمدي  الل تا علتى المشتتكى بت  التذي حةتر  20/82/2991وبناء على عرض القة ل بجلسل 

إبتراه م رشت دي وتخلتف دفتا  المشتتكي رغتم /ل الحسا ع ف و/ في حالل سراح وحةر لمتازرت  ل

ع ف مم حا أة هنتاك مست لل التقتاد  المستقط / وب د الت مد ما هميل الرن ا، تناوب الكلمل ل. اإلعال 
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متا قتانمة ال تحافل وأة المقتاب  71والمن مص عل   في قانمة ال حافل ت   قا لمقتة ات الف تل 

والتمس سقم  الدعمح  29/92/2996لشكايل ماة هم وتاريخ إيدا  ا 80/91/2990تم نشر  بتاريخ 

 .ال ممم ل للتقاد 

ومتتا ج تتل أ تترح تتتم إد تتاب ال تتمة القةتتائي التتذي ال د تتل لتت  فتتي مثتتل هتتذ  الخ تتممات وأة 

 .ا لم يد ال مات ل المقاب في الشكايل والتمس عد  ق مب الشكايل الم اشرع شكال المشتك 

قا تي التحق تق والمالحتظ أة المشتتكي ب تدما  تدر ع ف أن  تقتد  بقترار للست د / مما أو ح ل

حكم عل   ابتدائ ا واستتأناف ا التتمس إدراج القةت ل متا جديتد والحتاب أنت  لتم يتدب بشت ادع عتد  ال  تا 

بتتالنق  فتتي القتترار ممتتا يج تتل المناقشتتل تكتتمة ستتابقل اوان تتا والتتتمس إيقتتاف ال تتث وإستتناد النرتتر 

ل وقتع فتي  لتتط وإة المشتتكي الم التتب بتالحق المتتدني متتا قتانمة ال تتحاف 67وإة الف تل . للمحكمتل

ح ر مم م  دعما  في جريمل القذف استنادا إلى مقتة ات قانمن ل  ا ل والمشتكي وج  شكايت  

إال أة المشتتر  ر تتد وبتت ا الج تتات وااشتتخاص المستتتول ا عتتا الجتترائم والجتتنح  .... تتد شتترمل 

متا قتانمة ال تحافل والشتكايل  67للف تل  هتم  ترق .....وعددهم على س  ل الح تر وات تا  شترمل 

إبراه م رشت دي متا /وأمد ل. وج ت  د ما ال  فل ل  والتمس الت ريح ب د  ق مب الشكايل الم اشرع

 .ع ف في ملتمسات / قال  ل

 .وقررت المحكمل  م الدفمعات إلى الجمهر

 . رح ان  ف ال مانت هناك أحكا  ابتدائ ل .....وعا المنسمم إلى الرن ا 

عا ستاب المحكمل حمب  تحل الم لممتات أجتام الرنت ا أنت  بنتاءا علتى وقتائق تم تلما ب تا و

 .وأن  ت مد ف ال ما للف

 .والتمس ممثل الن ابل ال امل ت   ق القانمة

رش دي مم حا أن  ف ال تمت إدانتل فتي المرحلتل ااولتى متا  ترف محكمتل  نجتل / والتمس ل

هنتاك ع تابل مانتت تت ور ومتا واجتب ال تحافل أة  وهذا يد ل في ا ت اص قانمة ال تحافل اة

 .تنشر للف

التتي " ...."مم تحا أة المقتاب المنشتمر جتاء م نتمة م  .....ع ف دفاعا عا الس د / والتمس ل

وح تتث  أة . ت تم قةتتايا الشت ة ال تتا  وهتذا المن تتر ي  تر عتتا الترأي ال تتا  وال ت  تر عتتا راي الجريتدع

التتتي دارت " ....."وهتتي بالمناستت ل أ  المت متتل " ....."ستت دع المقتتاب المنشتتمر إنمتتا متتتب متتا  تترف ال

عل  ا أ مار المتاب ل، وح تث إة إغفتاب المشتتك اة عتا إد تاب مات تل المقتاب إنمتا متاة ق تدا حتتى ال 
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وأة ال حافل  رجت لنقل الم لممات بم داق ل وم مت ا نشتر الخ تر ب مانتل لتحق تق . تنكشف الحق قل

إلى الشتكايل نجتدها فارغتل وال تشت ر إلتى الترما الم نتمي وتحقتق الن تل  م لحل اجتماع ل وبالرجم 

الجرم ل غ ر وارد والمقاب  اب ما أي قذف وأة الق تد متاة هتم نشتر الخ تر دوة ن تل القتذف أو متا 

شاب  للف وهذا واجب مل مما ا ومذا واجب ال حافل والتمس الت ريح بستقم  التدعمح ال ممم تل 

 .كايل شكال ل د  نرام ت ا وماة الرن ا آ ر ما تكلملتقادم ا وب د  ق مب الش

 .للن ق بالحكم 26/82/2991وتقرر حج  القة ل للت مل لجلسل 

 وبعظ التلج  طقمض للمضنهن

 .ح ث تمبع اامناء ما أجل جنحل القذف ال لني

فتتي حت ا أة تتتاريخ إيتتدا   80/91/2990وح تث أة المقتتاب مم تم  الشتتكايل تتم نشتتر  بتتاريخ 

 .29/92/2996ماة هم  الشكايل

وح ث أة المشر  حدد أمد تقاد  الجرائم المن مص عل  ا في قتانمة ال تحافل فتي ستتل أشت ر 

 .ماملل ت تدت ما يم  النشر

وح ث إة الجريمل مم م  المتاب ل تكمة والحالل هذ  قد  ال ا أمد التقاد  الجنحي الذي ي ت تر 

 .ما النرا  ال ا  وللمحكمل أة تث ر  تلقائ ا

 .وح ث إة المحكمل ال يس  ا إال الت ريح بسقم  الدعمح ال ممم ل لتقادم ا

 اب ذه األسبله

 وت   قا للقانمة 

 :حكمت المحكمل وهي ق ت في القةايا الجنح ل علن ا ابتدائ ا وحةمريا

 .بسقم  الدعمح ال ممم ل للتقاد  وتحم ل ال رف المشتكي ال ائر

 . در الحكم في ال م  والش ر والسنل أعال  ب ذا

 : ومانت المحكمل تترمب ما 

  ئ فض   عقظ ال زاق الفظحهدي  : الف ظ

 جم   الن ضب  العضج    حم ظ النضعي  : بفوه  الف ظ

 كضبب الوق    جفمظ جها ي  : وبمفضعظة الف ظ
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 المفكم  االبتظائ   بضل ش ظ  

 جلم  نفي 

 011: حكم  قم 

 52/20/0225:  بتض  خ

 5235/21: جلم  قم 

 

 :الـمبدأ

المفكمذذ  جذذن خذذالا اطالعاذذض علذذى الشذذكض   المقضشذذ ة بوذذمنت الاه ذذ  الكضجلذذ  للمشذذتكى بذذج  -

جذن قذضنهن  50و ي جذض هذه جفذظد قضنهنذض كمذض أناذض قذظجت و ذي الشذك  المنصذهص عل ذج  ذي المذضدة 

 .الصفض  

ه ئ  الذا كضنت ه ح الهاقعذ  بمذس شذ م أو  عتق  ق  ض ادعض  واقع  أو نفقاض اللى شخص أو  -

 .اعتقض  الشخص أو الا ئ  التي نفقت الل ج

 عذذظ سذذقض كذذ  بعق ذذ  شذذضئن أو عقذذض ة بفم ذذ  حضطذذ  جذذن الك اجذذ  جمذذض بكذذهن جعذذج العنضصذذ   -

 .التكه ن   لجنف  الفب  ضبت   ي حي المشتكى بج و تع ن جؤاخ بج جن أ لاض

 كملة الم جاللباس

 8129 فر عتا   29أ درت المحكمل االبتدائ ل بالرش ديل وهي ت ت في القةايا الجنح ل يم  

 :م الديل في جلست ا ال لن ل الحكم ابتي ن   86/92/2990هجريل ممافق 

 :ب ا المسم ا

 ....بـ االسام .....ب رفمد و ن ت  عدد  8011الم داد سنل  . ......و  ....با  ......-8

 ....بـالساما  ......بال اوس و ن تـــ  رقم  8000الم داد سنل  .......و ...... با ..... -2

 .......بق ر اسكنى مرامل و ن ت  عدد  8078الم داد سنل .......و ......با  .....-2

 ......بـبمدينل إيفني و ن ت ا عدد السامنل  8078الم دادع سنل  ....و  ......بنت  .....-1

 ..... ـالسامنل ب ...و ن ت ا رقم  26/89/8061الم داد بتاريخ  .....و .......بنت  .....-0
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 ...بـالسامنل  ...بق ر السمق و ن ت ا عدد  90/88/8076الم دادع بتاريخ  ....و ....بنت  ....-6

 ....بـالساما  U بق ر السمق و ن ت  عدد 96/92/8061الم داد بتاريخ  .....و  ......با  ......-7

 ....الساما بـ.... بالرش ديل و ن ت  عدد  20/82/8068الم داد بتاريخ  ....و  ....با  ..... -1

 بصفتام جشتك ن وجيضلق ن بضلفي المظني

تنمم عن م ااستالع هشتممل عمتري علتمي المحام تل بالرشت ديل ه ت ع مكنتاس وااستتال ال ربتي 

 .برباقل المحامي بالرش ديل

 8000ماربتي المت داد ستنل ( .....)المتدير المستتوب علتى أست مع ل .....كى ب  المستمى والمشت

عنمانت  .....مت وج م نت  تاجر و ن ت  رقتم  ......ووالدت   .....م الديل بق ر اللحاة أرفمد ما والد  

...... 

-11-12ما القانمة الجنائي والف تمب  111-112-112ما أجل السب والقذف   قا للف مب 

 .بمثابل قانمة ال حافل 80/88/8001المتر  في  271/01/8ما الر  ر الشريف رقم  17-11

 .يتازر  ااستال بمبكر نمر الديا المحامي ب   ع وجدع

 وااستال ممالي ع د ال  ي  ايستا  المحامي بالرش ديل ه  ع مكناس

 .بحةمر الس د وم ل الملف ب ات  المحكمل

 عائالوق

بنتتاء علتتى المقتتاب باالستتتدعاء الم اشتتر المقتتد  متتا  تترف المشتتتكي إلتتى هتتذ  المحكمتتل بتتتاريخ 

  قتتا للقتتانمة  09منتتاش  1866والمتتتداع عنتت  الرستتم  القةتتائ ل حستتب الم تتل رقتتم  29/88/2991

متا الجريتدع  09م الديل  در في ال تدد  2991والذي ي ر مة ف   ب ن   الب آ ر ش ر نمن ر سنل 

ب على ال ستار مقتاب تحتت عنتماة الل تم إة  82والتي يديرها المشتكى ب  بال فحل ( ......)ااس مع ل 

هذا منكر، م ساع الرش ديل هل ت داد بحلمب االنتخابات المق لل أ  تنفرج؟؟؟ وإلى جانتب المقتاب عمتمد 

لمقائع التي تمتر علتى ما أمثر ا" على الج ل ال منى مت ت ململ دعارع أربع مرات وجاء في المقاب أن 

مدينتتل الرشتت ديل ومتتا أ شتتن ا إل أننتتا لتتم استتتمقفنا ااحتتداي لنت متتل متتا و تتلت إل تت  أحمالنتتا متتا ع ث تتل 

وعشمائ ل، بس ب التاا ي عا دحر الفساد ومشتف المفستديا نجتد أة أعمتاب ب ت  االنتختابمي ا متا 

ع ال امتل للمجتمتع الرشت دي ومتا هي فقط إال عربمة وا ح على الماقع الذي احتلت  الرليلل في الح ا
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ب ا الرلائل الشن  ل التي تتدمر المجتمتع وتشتتت أو تل  رليلتل التدعارع التتي أ ت حت تكتستي  اب تا 

متسستتات ا وأومارهتتا التتتي رعاهتتا ب تت  م تتار القتتم  متتا الساستتل، وممتتا ي ستتف لتت  أة هتتذ  الرليلتتل 

ت ت رهتا ب ت  اا تراف أ  حت تممف ممرقتل مربحتل للفتمز فتي االنتخابتات ومستب اا تمات و

الس است ل الرهتاة المتربح التذي ي تمتد عل ت  فتي متل االستتحقاقات والتذي ي تدق مالمنتا أو يكذبت  هتتم 

القتتمادات التتتي تستتكا بحتتي )متتع إحتتدح ( وهتتم م تتروف)نستتج   م  تتا أحتتد الراستتاء يالشتت كل التتتي 

( ال استخات-ا رونتاتشرف هللا قدر المس رع الخةراء متا أة تستمى ب تا أح تاء يستكن ا ال )المس رع 

رات الستكر اوال زالت ع ابل االنتخابمي ا منذ زما ب  د وإلى يممنا هذا تتمز  بماست ل شت كل التدع

وال يت والدق ق وال ابمة مرشمع م كترع ل ةتاف الستحت إلتى الحترا  ناست ل أو متناست ل أن تا تنشتر 

لى حسام أمتا واستتقرار الفساد وتفش   في المجتمع با ل تحق ق ب   المكاسب الشخ  ل الة قل ع

ال لد أ الق ا، الشيء الذي يتدي إلى أة ين كس ستل ا علتى أمنت  ال تا  فتي جم تع منا تب ح اتت ، ولتا 

يقف هذا السر اة إال بم ع إجراء عملي احترازي ما  رف السل ات الم  ل لتةت  ق علتى تلتف 

تأ تاب هتذا المبتاء المخترم اا راف التي تلج  إلى هذا الشكل ما المناقشل الس است ل الماشمشتل واس

 (.لسلمك المجتمع والمدمر للحري والنسل على السماء

وإة المقاب غ ر ممقع ما  رف أي شخص آ ر وأن   ادر عا المدير المستوب المشتتكى بت  

وأن  مس  راحل وعلنا بشرف ومرامتل ستكاة حتي المست رع التذيا هتم متا  تمن م وأة ال تدف منت  

كب بمس لل    رع وهتي ال تحافل وأة الجريتدع ت تا  بكتل مكتاة متا القدح والمس بالشرف الذي ارت

ااماما ال ممم ل بكل مدة المملكل والتمسما في الدعمح ال ممم ل إدانتل المشتتكى بت    قتا لملتمستات 

الن ابل ال امل و  قا للقانمة وفي الدعمح المدن ل التاب ل الحكم ل م بت مي  قدر  درهتم واحتد رمت ي 

حكم في جريدت ا و ن ت ا علتى ااقتل وعلتى نفقتل المشتتكى بت  وبتحم تل هتذا اا  تر مع ق مب نشر ال

 .ال ائر

وأرفقما باالستدعاء الم اشر نسخل ما الجريدع ونسخ ما ب اقات ت تريف م الم ن تل وبنتاء علتى 

حةترها المشتتكى بت  بجان ت  دفاعت   92/92/2990إدراج القة ل ب دع جلستات مانتت آ رهتا جلستل 

الم ال  ا بالحق المدني وتقد  ااستال بتمبكر نتمر التديا بتدفع شتكلي يت لتق ب تد  تحديتد وحةر دفا  

ما قتانمة  291افل والمادع حما قانمة ال  72هميل المشتكى ب  في المقاب الم اشر ولمخالفت  للمادع 

لي إلتى المس رع الجنائ ل والتمس عد  ق مب الشكايل الم اشرع، وأرج ت المحكمل ال ت في التدفع الشتك

أجتام بت ة المقتاب التذي مت ت  بالجريتدع ال  ....ح ا ال ت في المم م ، وعتا المنستمم للمشتتكى بت  

يت لق بالمشتك ا وإنما بش كل الدعارع التي تنشط في الرش ديل وبالة ط بحتي المست رع وأنت  ال يق تد 
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ابتات المق لتل وعتا بسكاة حي المست رع بت ممل م وأة المق تمد هتي شت كل للفستاد مت لقتل متذلف باالنتخ

ى ب  ب نت  وجت  منشتمر ي  تي ف ت  ب تاة حق قتل لكتمة أة مالمت  تتم كستاب لألستال برباقل أجام المشت

ي المستتت رع وأة ال ا رونتتتات حتتتت ويلتتت  فتتتي ال دايتتتل وأنتتت  متتتتب ال متتتمد المت لتتتق بالتتتدعارع مرتتتاهرع 

ء ااستماء الحق ق تل التتي والقمادات يسكا في المس رع ويقدما مذلف ما الخارج وأن  ال يست  ع إع ا

يق تتدها وأة المشتتتك ا الحتتال  ا ل ستتما  تتما الشتت كل واعت تترت القةتت ل جتتاه ع وتتتد لت ااستتتالع 

هشتممل عمتتري علتمي عتتا الم تتال  ا بتالحق المتتدني وأشتتارت إلتى المستت رع التتتي نرم تا ستتكاة حتتي 

والذي ي  ا فتي شترف م المس رع بالرش ديل لالحتجاج على المقاب الذي نشر  المشتكى ب  في جريدت  

ويختدش ح تااهم، وأة حريتتل الت   تر ال ين اتي أة تستتتال فتي الن تل متتا شترف المتما ن ا وأة الحتتي 

سمي باسم ملحمل و ن ل، وأة المشتكى ب  لم يست ع إق ات المقتائع التتي يتدع  ا واة ب تاة الحق قتل متا 

ستال برباقل وااستال اسماع لي عتا هم إال اعتذار والتمسا الحكم وفق االستدعاء الم اشر والتمس اا

ااستال بل  ي  ت م د ما جاء فتي االستتدعاء الم اشتر والتمستت الن ابتل ال امتل ت   تق القتانمة، وتتد ل 

ااستال بمبكر نمر التديا والتتمس ب تالة الشتكايل الم اشترع وأة ف تمب  صدفا  المشتكى ب  في شخ

تتةما  لب اإلدانل وأة متازر  قد ت ترق لرتاهرع المتاب ل جاءت مخالفل لمم م  الشكايل التي لم 

مج  مالم  اشخاص م ن ت ا وأمتد ااستتال ايستتا  يتمجد بجم ع المدة المارب ل وهي مجرمل وأن  لم 

يتل االنتخاب تل وأع  تت الكلمتل امراف ل زم لت  وأ تاف بت ة الشتكايل الم اشترع الاترض من تا هتم الدع

مرداف ب ا وأن  مستت د لتإلدالء بتمق  تات ت يتد عتا ال عارع اا  رع للمشتكى ب  الذي أ اف ب ة الد

 .86/92/2990االف لت ي د وتقرر حج  الملف للت مل لجلسل 

 وبعد التأمل طبقا للقانون

 :   ي الظعهى العمهج-5

ح ث قد  دفا  المشتكى ب  دف تا شتكل ا رامتي إلتى عتد  ق تمب االستتدعاء الم اشتر :  ي الشك ( أ

متتا قتتانمة  291متتا قتتانمة ال تتحافل والمتتادع  72لمشتتتكى بتت  ولمخالفتتل المتتادع ل تتد  تحديتتد هميتتل ا

 .المس رع الجنائ ل

وح ث ت ت ا للمحكمتل متا  تالب ا الع تا علتى الشتكايل الم اشترع أن تا تةتمنت ال ميتل الكاملتل 

متا  72للمشتكى ب  وفق ما هم محدد قانمنا مما أن ا قتدمت وفتق الشتكل المن تمص عل ت  فتي المتادع 

 .ة ال حافل مما يقتةي رد الدفع الشكلي والت ريح بق مب االستدعاء الم اشرقانم
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ح ث اة االستدعاء الم اشر يرمي إلى الحكتم بهدانتل المشتتكى بت  متا أجتل : و ي المهمهص( ت

 السب والقذف   قا للف مب المشار إل  ا أعال 

 وح ث التمست الن ابل ال امل ت   ق القانمة

متا  المحكمتل بت ة متا مت ت  بالجريتدع ال تت لتق بالمشتتك ا وإنمتا بشت كل وح ث أمتد المشتتكى بت  أ

الدعارع التي تنشط في الرش ديل و ا ل بحي المس رع وأن  ال يق د جم ع سامنت  وأة المق تمد هتم 

شتت كل الفستتاد المت لقتتل باالنتخابتتات المق لتتل، وأ تتاف ب نتت  ال يمكنتت  إع تتاء أستتماء ااشتتخاص التتذيا 

رونتات والقتمادات يستكا بحتي المست رع ويقتدما متذلف متا الختارج وأة مالمت  تتم يق دهم وأة ال ا 

 ت ويل  وأمد ب ن  أ در ب اة حق قل في منشمر

وح تث أنتت  بته ال  المحكمتتل علتى المقتتاب التذي أ تتدر  المشتتكى بتت  ت ت ا ل تتا أنت  نستتب واق تتل 

ل فتتي االنتخابتتات وللتتف ت تتا ي التتدعارع التتتي يرعاهتتا م تتار القتتم  فتتي الساستتل بالرشتت ديل وأنتت  تستتتا

 بتمزيع السكر وال يت والدق ق

 وح ث لم يدب المشتكى ب  أما  المحكمل مما يث ت  حل ادعاءات 

وح ث أنت  ي ت تر قتذفا إدعتاء واق تل أو نست  ا إلتى شتخص أو ه أتل إلا مانتت هتذ  الماق تل تمتس 

 شرف أو اعت ار الشخص أو ال  أل التي نس ت إل  

التكمين ل لجنحل القذف قابتل في حتق المشتتكى بت  ويت ت ا متا ذتت   وح ث تكمة بذلف ال نا ر

 ما أجل ا

التتي ( ال ا رونتات ال استخات)و( القمادات)وح ث احتمح المقاب مم م  الدعمح على ع ارع 

 .المس رع يتسكا بح

وح ث ي د ست ا متل ت   تر شتائا أو ع تارع تحق تر حا تل متا الكرامتل ممتا تكتمة م ت  ال نا تر 

لجنحل السب قابتل في حق المشتكى ب  ويت  ا متا ذت  ما أجل ا وح ث أنت  نرترا لرتروف  التكمين ل

 .الرن ا االجتماع ل والن دا  سمابق  ارت ت المحكمل ج ل ال قمبل الح س ل في حق  ممقمفل التنف ذ

 وح ث أة  اسر الدعمح يتحمل  ائرها

 وح ث ارت ت المحكمل ج ل مدع اإلج ار ال دني في اادنى

 : ي الظعهى المظن   التضبع -0

 ح ث قد  ال لب وفق الشكل المت لب قانمنا مما يقتةي ق مل :  ي الشك : أوال
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ح ث أة ال لب رمي إلى الحكم على المشتكى ب  ب دائت  للم تال  ا بتالحق  : ي المهمهص:  ضن ض

وتحم لتت   المتتدني درهتتم واحتتد رمتت ي متتع نشتتر الحكتتم فتتي جريتتدت ا و ن تتت ا علتتى ااقتتل علتتى نفقتتت 

 ال ائر

 وح ث أة إدانل الرن ا زجريا يستت ع القمب بمستول ت  مدن ا عا اا رار الالحقل بالمشتك ا

 وح ث ارت ت المحكمل ج ر الةرر في الم ل  الرم ي الم لمم

وح ث أن  ال وجمد اي أساس قانمني لنشر هذا الحكتم بجريتدت ا و ن تت ا ممتا يقتةتي رفت  

 هذا ال لب

 ئر على  اسر الدعمحوح ث أة ال ا

 وح ث ارت ت المحكمل ج ل مدع اإلمرا  ال دني في اادنى

 اببذه األسله

المت لتق  80/88/8001وت   قا لقانمة المس رع الجنائ تل ومقتةت ات القتانمة الجنتائي وم  تر 

 .21/11/17بال حافل و ا ل الف ل 

 ابتدائ ا وحةمريا ت رح المحكمل علن ا

  ي الظعهى العمهج  : أوال

 ب د الظ ع الشكلي -أ

ما أجل ما نسب إل   والحكم عل   بشت ر واحتد ح ستا  .....بمتا ذع المسمى  : ي المهمهص -ت

ممقتمف التنف تذ وبارامتل نافتذع قتتدرها  مستمة ألتف درهتم متع تحم لتت  ال تائر وبتحديتد متدع اإلج تتار 

 ال دني في اادنى

 :ي الظعهى المظن   التضبع  :  ضن ض

 بق مب ال لب:  ي الشك -أ

بالحكم على المداة ب دائ  للم ال  ا بالحق المدني ت ميةا متدن ا قتدر  درهتم :  ي المهمهص-ت

 واحد مع ال ائر وبتحديد مدع اإلمرا  ال دني في اادنى وبرف  باقي ال لب
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 تتم  والشتت ر والستتنل أعتتال  بقاعتتل ب تتذا  تتدر الحكتتم وتلتتي فتتي الجلستتل ال لن تتل المن قتتدع فتتي ال

 :الجلسات االعت اديل بالمحكمل االبتدائ ل بالرش ديل وهي مترم ل ما

  ئ فض    األستضذ طض ق عقم ي 

 جم   الن ضب  العضج    بفوه  األستضذ هشضم دول م 

 كضبب الوق   بمفضعظة الف ظ جهالي أحمظ سليضني 

 كضبب الوق           ال ئ س                                  
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 المفكم  االبتظائ   بضل بضط

 53/23/0225بتض  خ 

 21/21: شكض   جقضش ة  قم 

 

 :الـمبدأ

جذذذن قذذذضنهن الصذذذفض   والنشذذذ   ذذذنص بمذذذهة المذذذضنهن علذذذى أن أ بذذذضت الج ائذذذظ  25الفصذذذ   -

جفذذؤولهن عذذن العمهبذذضت المضل ذذ  الصذذضد ة لفضئذذظة ال  ذذ  مذذظ جذذظ  ي النشذذ  وبصذذف  عضجذذ   م ذذع 

جن قذضنهن الصذفض   والنشذ  الذا بعذ   بنف ذ هض علذى  21و  25ألشخضص المشض  الل ام  ي الفصل ن ا

 .هؤال  اآلخ  ن

هذذي " ......"خلذذه الملذذم جذذن أ ذذ  و  مذذ  أو حجذذ  بف ذذظ كذذهن المظخلذذ   ذذي الذذظعهى شذذ ك   -

 .المضلك   عال للج  ظة  بقمى جعج الشكض   المقضش ة المه ا   ي حماض جع ق  شكال

نضصذذ  التكه ن ذذ  لجنفذذ  المذذ م جذذن  كناذذض المذذضدي بجم ذذع عنضصذذ ح جذذن  عذذ  اإلسذذنضد الع -

جذن ق ص ن  31وجهمهص اإلسنضد والمفذنظ الل ذج و كذن العلن ذ  بضلنشذ   ذي الج  ذظة طقمذض للفصذ  

وأخ  ا المصظ الجنضئي كمض هه جفص  أعالح بكهن جتذه  ة  ذي نضزلذ  الفذضا وبضلتذضلي  ضبتذ   ذي حذي 

 .اخ بج جن أ لجالمتام و تع ن جؤ

 .النعت بضلعمضل  لفضئظة دول  أ نق    شك  ق  ض و  نفب أ عضال ووقضئع قق ف  للمشتكي -

 باسم جاللة الملك

 82/92/2990: أ درت المحكمل االبتدائ ل بالربا  بتاريخ

 في جلست ا ال لن ل لل ث في القةايا الجنح ل ال اديل الحكم ابتي ن  

 كملب ا وم ل الملف ب ذ  المح

 ....بـ بالربا  يسكا  ....... حفي مدير مكتب قناع .......: والمسمى

 مشتك ا وم ال ا بالحق المدني بمقتةى الشكايل الم اشرع

 محمد ال  ار محا  ب  أل الربا / ل: ينمم عن 
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-- جن  ا   --

بالتتدار ال  ةتتاء متتا  21/91/8000 تتحفي ماربتتي الجنستت ل متت داد بتتتاريخ  ......: والمستتمى

المتدير المستتوب ورئت س التحريتر  .......الحامل ل  اقل الت ريف الم ن تل عتدد  .......و  ......لدي  وا

 "........"للجريدع ال مم ل 

 .........: عنمان 

 بصفتج جظ   نش  وجشتكى بج بممتوى الشكض   المقضش ة

ياست ا  –ست د الست لي  –ع د الفتتاح زهتراش  –النق ب محمد زياة : يتازر  في الدفا  ااساتذع

  دوق لم ر –الس ديل الفالح  –القراري 

  ضس  –المن ي ة  –جفضجهن با ئ  ال بضط 

شتترمل لات مستتتول ل محتتدودع فتتي شتتخص ممثل تتا القتتانمني الكتتائا مقرهتتا  .......شتترمل النشتتر 

 ........رقم السجل التجاري  ......بـ االجتماعي 

 بصفتاض جفؤول  جظن ض جن  ا  أخ ى

 عائالوق

محمتتد /بماستت ل دفاعتت  ل .....بنتتاء علتتى الشتتكايل الم اشتترع المقدمتتل متتا  تترف المشتتتكي الستت د 

ال  ار والمسجلل بكتابل   ط هذ  المحكمل والمتلاع عن ا الرستم  القةتائ ل وم لت  الةتمانل بتتاريخ 

والتي ي رض ف  ا أن  ماة  ح ل لجريمتي القذف والسب المن مص عل  متا وعلتى  92/82/2991

متا م  تر  67-17-11-21متا القتانمة الجنتائي والف تمب  111-112-112بت ما فتي الف تمب عقم

ال تتادرع بالربتتا  نشتترت فتتي عتتددها " ......"ممتتا تتتم ت ديلتت  وتتم متت  للتتف أة يمم تتل  80/88/8001

مقالتل " ......."مقاال في  فحت ا ااولى وبالرما الم نتمة م  22/96/2991ال ادر بتاريخ  8269

بالربتا  التذي ن عتت وزارع  ......متدير مكتتب  ....غتادر : )تةمنت ن ا وحرفا ما يلتي غ ر ممق ل

االت اب اعتماد  بالمارم في اتجا  الدوحل عا مل دولل ق ر ومقر القناع التي ت اجم المارم بس ب 

المث تتر فتتي ال يتتارع المفاجأتتل هتتم تمق ت تتا التتذي يتت تي أيامتتا قل لتتل ق تتل شتترو  المحكمتتل . وبا تتر ستت ب

. البتدائ ل بالربا  في محاممت  بت مل نشر أ  ار زائفل ونتمنى أة تكتمة أ  تار  اا ترح غ تر زائفتلا

إلى الح مب على دعم ق تري متا  تالب  .....هل يس ى : هذا التمق ت الاريب  رح أمثر ما ستاب

الستجا تد ل شخ  ات نافذع بالقناع وباإلمارع لدح المستول ا المااربل ق د  ي الملف أ  أة رعب 
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د ل مفا  ل    م ا وأة قانمة ال تحافل يتنص علتى أة أقتل حكتم يمكتا أة ي تدر فتي حقت  هتم 

المن و  اعتماد  أة ي مح ست  قى مفتمحتا متا دا   ......سنل سجنا؟ إة الملف الذي يتمنى مدير مكتب 

امت   اح نا قد ت  ع على منتاوءع بلتد  وقتد تحتمب الرجتل الم تام الجنتام إلتى رجتل م ت وب ب تد ات 

وأة للتتف النشتتر ( ل مالئتت  بال مالتتل للمختتابرات المارب تتل ناستت ا أنتت  عم تتل لمختتابرات الج ائتتر وق تتر

تةما س ا وقذفا  ريح ا وعلن  ا في حق المشتكي بم ف  عم ال للمخابرات الج ائريتل والق ريتل 

ديم  تدمات إل أة القذف تمثل في ات تا  ال تارض بال مالتل بمتا ي ن ت  للتف متا تت مر و  انتل و نت  وتقت

ممتا أنت  ف ت  متس    تر بشت مر  التم ني والحتط متا ممق ت  وقتدر  ومكانتت  . مش مهل لتدوب أجن  تل

مما أة ال مالل لفائدع دولتل أجن  تل تتد ل فتي عتداد الجنايتات الم اقتب عل  تا أمتا  القةتاء . االجتماع ل

ممتتا تكتتمة م تت   وقتتد ألحتتق بتت  هتتذا االت تتا  أ تترارا ماديتتل وم نميتتل،. ال جتتري المتتدني وال ستتكري

 .....ال نا تتر التكمين تتل لجنحتتتي القتتذف والستتب متتتمفرع فتتي المقتتاب ملتمستتا الحكتتم علتتى المشتتتكى بتت  

 ........ب فت  مدير النشر ل مم ل 

 111-112-112بهدانت  ما أجل جنحتتي الستب والقتذف   قتا للف تمب :  ي الظعهى العمهج  

 .قانمة ال حافل ما 11-17-11-12-21ما القانمة الجنائي والف مب 

ب دائ  ل  ت ميةا متدن ا قتدر  درهتم رمت ي وإحتالب المد لتل فتي التدعمح :  ي الظعهى المظن  

محلتت  فتتي ااداء والحكتتم بنشتتر الحكتتم التتذي س  تتدر عتتا هتتذ  المحكمتتل بجريتتدع الن تتار المارب تتل 

 متا ال تائر متع تحم ل Journalو  Tel quelوااحداي المارب ل وجريدع المساء ال مم ل وأست مع ل 

 .8269ال دد  ......والنفال الم جل وأرفق شكايت  بنسخل أ ل ل ما جريدع 

التي حةرها المشتكى ب  متازرا متا ق تل دفاعت   28/98/90وبناء على إدراج القة ل بجلسل 

القتتراري / وتخلفت تتا المد لتتل فتتي التتدعمح رغتتم ستت ق التم تتل وتنتتاوب الكلمتتل دفتتا  المشتتتكى بتت  ل

ومذا إب اب االستدعاء الممج  إلى . لي والتمس استدعاء المشتكي شخ  ا للحةمرالس /زهراش ل/ل

وعارض في للف دفتا  المشتتكي بتدعمح أة حةتمر ممملت  لت س  تروريا وأنت  ممثتل  .....مممل م 

مما أة تمج   االستدعاء حسب لمر  هم ما عمل متابل الة ط وتتد ل . أما  المحكمل بماس ل دفاع 

مم حا أة تمج   االستدعاء هم ما ا ت اص المحكمل وأسند النرر وعتا ستتاب الس د وم ل الملف 

وج  للمشتكى ب  حمب تم ل  بنسخل ما الشكايل الم اشرع ما عدم  ف جام بتالنفي فستلمت لت  نستخل 

 .ما الشكايل الم اشرع

  احا بنفس القاعل أشت ر  0على الساعل  82/92/2990فقررت المحكمل ت   ر الملف لجلسل 

متا قتانمة  289المشتكى بت  ودفاعت  متع أمتر رئت س متابتل الةت ط ب تذ  المحكمتل ت   قتا للف تل  ل ا
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المس رع الجنائ ل به الح ما يكمة قد شام االستدعاء ما أ  اء أو است فاء أي نقص ف ت  فتي حتدود 

 .ما هم مةما بالشكايل الم اشرع مع رف   لب استدعاء المشتكي للحةمر شخ  ا أما  المحكمل

 ...حةتر المشتتكى بت  متتازرا متا ق تل دفاعت  وتخلفتت شترمل النشتر  82/92/2990لسل وبج

 .ال  ار عا ال رف المدني/ المد لل في الدعمح رغم س ق التم ل ب فل قانمن ل، مما حةر ل

متا قتانمة  72وتد ل دفا  المشتكى ب  وأو ح أن  تم ت ل   اإلعالة المن مص عل   بالف تل 

ي والتتذي يتةتتما عتترض المقتتائع المتتراد إق ات تتا ومتتذا المستتتندات الكتاب تتل ال تتحافل والنشتتر للمشتتتك

والئحل الش مد الم لمم استدعائ م مرفق ب لب اإللة الستتدعاء أعةتاء الحكممتل التماردع أستمائ م 

 .بالئحل الش مد ومذا نسخل ما اإلعالة الممج  للمشتكي مرفق بمجممعل ما المقائق

ال تم ل بنسخل منت  والتتمس بشت ن  فقتط مراق تل متدح احترامت  أمد دفا  المشتكي بش ن  أن  ف 

 .للشكل ات القانمن ل وفي المم م  رف  ملتمس استدعاء الش مد

وتد ل ممثل الن ابل ال امل وب د تذم ر  بالقماعد الخا ل للمس رع المت  ل فتي قةتايا ال تحافل 

مكان تل إق تات  تحل متا تةتمن  جتد  يتمتد بهنما قانمة ال تحافل  72أو ح  أن  بالرجم  للف ل  –

القذف بال رق ال اديل ف ما إلا ت لق بالم ا  فقط لكا باحترا  ابجتاب ومتذا التنقط الثالقتل التتي أوردهتا 

المشر  بالف ل المذممر على س  ل المجمم وهم أمر لتم يتتم احترامت  متا ق تل المشتتكى بت  ملتمستا 

 .القمب بسقم  حق المشتكى ب  في إقامل الحجل

القتتراري وأمتتد أة المشتتتكي هتتم عم تتل للمختتابرات الج ائريتتل والق ريتتل وأنتت  يتتتمفر / ل وتتد ل

 .على وسائل اإلق ات المتمثلل في الش مد الم لمم استدعائ م  والتمس االستجابل لل لب

متتا قتتانمة ال تتحافل  ا تتل  10وب تتد الت متتل وباستتم جاللتتل الملتتف وإعمتتاال بمقتةتت ات الف تتل 

ة الشتتكايل الم اشتترع متسستتل علتتى متتمة القتتذف يت لتتق ال مالتتل للمختتابرات الفقتترع الثالثتتل منتت  ومتتم

الج ائريل والق ريل ول س شيء آ ر وهي أممر تت لق بح اع الفرد الشخ  ل قررت المحكمتل الحكتم 

 .ب د  ق مب ال لب والقمب بسقم  حق المشتكى ب  في إقامل الحجل واعت ار القة ل جاه ع للمناقشل

ى بتت  بمقتةتتى الشتتكايل الم اشتترع أو تتح ب نتت  ستت ق لتت  وأة و تتف وعتتا المنستتمم للمشتتتك

 .شخ  ات أ رح نافذع في الدولل بال مالل إال أة هذ  الج ات تق لت اامر ب در رحب

عتا الماترم باترض اإلستاءع ( شتادع وفتادع)ينقل مل  ......وبخ مص نازلل الحاب أو ح أة 

التل  ترح بت ة و تف ال م تل حستب وبخ مص و تف الراشتدي بال م. إلى سم ت  عكس الج ائر

 .....ف م  ل س قذفا وإنما مل ما يخد  م الح دولتل أ ترح ولتم عتا حستا ن تل ي ت تر عم تل وأة قنتاع 
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في ع د  مانت تةحي بمارب ل ال حراء وأة م  لح ال م تل المتراد بت  فتي المقتاب لت س القتذف أو 

وعتا ستتاب لألستتال . قدستات الت الدالم نى القدحي للكلمل وقد أد ل  ما  انتل التدفا  عتا أ روحتل م

بال م تل متاة ب تد أة تقتد  الماترم بمشترو  الحكتم  ......زهراش أو ح أة متا دفتع بت  إلتى و تف 

ت رح أفكتارا تنتاق  الم تلحل الم ن تل وأة متا  تدر منت  هتم وج تل نرتر  .......الذاتي والحظ أة 

 .والدفا  عا قة ل

ار وب تتد عر تت  لرتتروف ومالبستتات القةتت ل ال ت / وأع  تت الكلمتتل لتتدفا  ال تترف المتتدني ل

ال يتحمتل  ......أو ح أة ات ا  الج يرع لمممل  بال مالل ات ا     ر مس  في ال متق علتى اعت تار أة 

بق تر  ......وأة ما يتحمل هذ  الس اسل هم رئ س التحرير ومتدير عتا   ......الس اسل اإلعالم ل لقناع 

ال دولتل ق تر وال دولتل الج ائتر ل ستت بتدوب عتدوع بتدل ل وأة مممل  هم مجرد  حفي أج ر مما أة 

احتداي ست دي إفنتتي ال يستمح بم تف  بال م تتل وأة  .......التمث ل تل الدبلمماست ل المت ادلتل وأة تا  تتل 

ممتا أنت  إلا متاة متا حتق المشتتكى بت  أة . مف م  ال م ل لدولل عدوع يتقا ا أجرا وين اي إق تات للتف

إال أن  لت س متا حق تا و تف ال تحفي ال امتل ب تا بال م تل هتذا الم تف  .....ينتقد الخط التحريري 

المش ا مس مممل  في شرف  ومرامت  وب ا أفراد عائلت  ملتمسا في الدعمح ال ممم تل إدانتل المشتتكى 

 .ب  ما أجل السب والقذف ال لن  ا وفق الف مب المشار إل  ا بالشكايل الم اشرع

درهتتم متتع الم التتب اا تترح ( 099999)لتت  بت تتمي  قتتدر  وفتتي التتدعمح المدن تتل الحكتتم لممم

 .المس رع بالشكايل الم اشرع

وأدلى بمذمرع إ الح ل غ ر متدح عن ا ت م دا للم التب أعتال  وتراج تا عتا التدرهم الرمت ي 

 .الم الب ب  سابقا

اب وتناوب الكلمتل الست د وم تل الملتف وب تد سترد  لمقتائع النازلتل وب تد تتذم ر  بتتاريخ نشتر المقت

وبتاريخ تقديم الشكايل وهي أيا  قل لل عا تاريخ سقم  الحق في إقامل الدعمح بالتقاد  وهم ما ي ترح 

متا  26و  20تسااال وا حا إل أة المشتكي لم يمارس حق  فتي الترد المن تمص عل ت  فتي المتادت ا 

  بكتمة قانمة ال تحافل وسترد حكمتا  تادرا عتا المحكمتل ااوروب تل لحقتمق اإلنستاة و تتم مراف تت

المشتكى ب  مارس حق  في الت   تر عتا نفست  فتي متروف تلتف الحتمادي المشتار إل  تا أعتال  ملتمستا 

 .ت   ق القانمة

وتناوب الكلمل النق تب زيتاة وأو تح أة اامتر يت لتق بخلتط فتي مف تم  ال م تل إل أة ال مالتل ال 

 ت لح ال مالتل ال تحمتل فتي ت ني الجاسمس ل وأة هذ  اا  رع هي التي ي اقتب عل  تا القتانمة وأة م
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التتتي يمثل تتا  ....وأ تتاف أة قنتتاع . م ناهتتا الم نتتى القتتدحي للكلمتتل ممتتا تفةتتل المشتتتكى بتت  بشتترح 

المشتكي بالمارم تس ى إلى المس بالمحدع التراب ل للمملكل وهم ما دفع بالمشتكى ب  و تف  بال م تل 

 .نسب إل   ت   را عا ش مر و ني ماربي ملتمسا القمب ب راءع مممل  مما

النق تتب زيتتاة أو تتح بتت ة عتتد  ستتلمك /زهتتراش وب تتد ت م تتد  لمراف تتل زم لتت  ل/وتنتاوب الكلمتتل ل

ما قانمة ال حافل والتي تتكلم عتا حتق  26و  20المشتكى للمس رع المن مص عل  ا في الف ل ا 

كي الرد ي رح أمثر ما ستاب وأ اف بخ مص المذمرع اإل الح ل المدلى ب ا ما ق ل دفا  المشتت

 .أة الشكايل الم اشرع ال تق ل اإل الح ملتمسا القمب ب د  ق مل ا

وفي المم م  التمس القتمب ب تراءع ممملت  ممتا نستب إل ت  الن تدا  ال نا تر التكمين تل لف تمب 

 .المتاب ل

ال تت ار ت ق  تتا علتتى متتا جتتاء علتتى لستتاة الستت د وم تتل الملتتف بخ تتمص انترتتار متتدع / وتتتد ل ل

مد ب نت  مانتت هنتاك مستاعي لالعتتذار فةتال عتا للتف فالشتكايل قتدمت دا تل  ميلل لرفع الشكايل، ف 

 .ما قانمة ال حافل ا ت اري فقط 26و  20ااجل القانمني وأة اللجمء إلى ت   ق الف ل ا 

وب د أة ماة المشتكى ب  آ ر ما تكلم وأ اف ب نت  لتم تكتا هنتاك أيتل مستاعي ح  تل وأنت  أوب 

 .27/92/2990 ل للت مل لجلسل فتقرر ج  القة. مرع يسمع بذلف

 لد التأموبع

 : ي الظ هعضت األول  : أوال

 : ي الظ ع بقيالن االستظعض ( 5

بدفع يرمي إلى الت ريح ب  الة االستتدعاء  28/98/2990ح ث تقد  دفا  المشتكى ب  بجلسل 

 .ة.ص.ما ق 72ف ل الممج  إلى مممل م بدعمح عد  احترام  لمقتة ات ال

ح ث إن  به ال  المحكمل على االستدعاء المذممر اتةح ل ا أن  ال يتةما ف تال مافتل ال  انتات 

المذممر أعال  إال أن  ما دا  أة هذا الدفع قد أق ر ق تل أي دفتا  آ تر  72المن مص عل  ا في الف ل 

متتا يكتتمة قتتد شتتام  ج قتتررت المحكمتتل اامتتر به تتالح. .متتا ق 289وإعمتتاال لمقتةتت ات الف تتل 

االستتتتدعاء متتتا أ  تتتاء واستتتت فاء أي نقتتتص ف تتت  متتتع إم تتتاب المشتتتتكى بتتت  إلعتتتداد دفاعتتت  لجلستتتل 

المذممر أعال  بدل ل أن  لم يكتا محتل أي  72فمج  االستدعاء الجديد احتراما للف ل  82/92/2990
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تدارم  ف  ت ح مت ة نقاش ما ق ل دفا  المشتكى ب  مما يكمة م   االستدالب ب  الة االستدعاء قد تم 

 .لم يكا وبالتالي جاء محترما للشكل ات الم لمبل قانمنا

 : ي الظ ع بمقها الجكضن   ال قضت المشتكى بج لمض بومنج الم م( 0

ح ث تقد  دفا  المشتكى ب  ب لب يرمي إلى ق مب حق المشتكى ب  في إق ات  حل ما تةتمن   

مرفقل باإلعالة الممج  إلى المشتكي وفق متا تتنص  القذف وللف باالستناد على المستندات المدلى ب ا

 .و مذا باستدعاء الئحل الش مد بما ف  م الم لمم اإللة باستدعائ م 72عل   مقتة ات الف ل 

 ....وح ث أن  بتالرجم  للشتكايل الم اشترع نجتدها متسستل علتى و تف ال تحفي متدير مكتتب 

 .رات الج ائريل والق ريلبالربا   المشتكى ب  في نازلل الحاب بال م ل للمخاب

وح ث أة و ف المشتكي ال تحفي الم نتل بال مالتل لفائتدع دولتل أجن  تل يتد ل فتي بتام القتذف 

الذي يت لق بح اع الفرد الشخ  ل وال يد ل في بام الم ا  الممج ل إلى ال  أتات المتسستل والج تمش 

متا  16مشتار إلت  م فتي الف تل ال ريل أو ال حريتل أو الجميتل واإلدارات ال ممم تل ومتذا ااشتخاص ال

ما نفس القانمة اامر الذي ي قتى  10ة مالمزراء وما في حكم م وفق ما ينص عل   الف ل .ص.ق

م تت  ال لتتب غ تتر مق تتمب بتتالرغم متتا احترامتت  لمجتتاب وبالتتتالي يت تت ا ت  تتا لتتذلف القتتمب بستتقم  حتتق 

 .المشتكى ب  في إقامل الحجل على  حل ما تةمن  القذف

 لشك  ي ا:  ضن ض

 : ي الم ك ة اإلصالح  ( 5

بمذمرع إ تالح ل غ تر متتدح عن تا يرمتي متا  82/92/2990ح ث تقد  دفا  المشتكي بجلسل 

 الل ا إلى ت ديل م الب مممل  ف ما يخص الت مي  وللف بالحكم ل ذا اا  ر بت تمي  متدني قتدر  

 .ب ن مادرهم في مماج ل المشتكى ب  والمستوب المدني تةامنا ف ما ( 099999)

الم تدب عتدع مترات  28/82/8016متا م  تر  06وح ث أة المشر  الماربي بمقتةى المتادع 

والمت لق بتنر م الم اريف القةائ ل في الم داة الجنائي أوجب على المتدعي بتالحقمق المدن تل التذي 

تتع يقت م دعتما  أمتا  المحكمتل ال جريتل أي عتا  ريتق ستلمم  مست رع اإلدعتاء الم اشتر والا تر المتم

بالمساعدع القةائ ل ب ة يتدي م ل  الرسم القةائي الذي يت  ا عل   دف   لم رفع دعتما  فتي مماج تل 

 .الخ م إلى القةاء المدني وإال قةى ب د  ق مب  ل  
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وح تتث أة الرستتم القةتتائي المتتتدح عنتت  بتتالملف يت لتتق فقتتط بالتتدرهم الرمتت ي الم لتتمم بدايتتل 

درهتم التمارد بالمتذمرع اإل تالح ل اامتر التذي يت ت ا  099999بالشكايل الم اشترع وال يت لتق بم لت  

 .القمب ب د  ق مب المذمرع اإل الح ل  م 

 : ي الشكض   المقضش ة األصل  ( 0

 :....بخصهص المتام  -

بت   أي دفتع متا ق تل دفتا  المشتتكى لح ث أن  وبالرغم ما متمة الشتكايل الم اشترع لتم تكتا محت

ااوب مع ال لم أن ا ال تتةما ال ميل الكاملل ل تذا اا  تر إال أنت  بحةتمر  أمتا  المحكمتل وت متد هتذ  

اا  رع ما هميت  الكاملل وتدوين ا تكمة بذلف قد أ لحت ما تم إغفال  ما ب انتات تختص ال ميتل متا 

 . رف المشتكي وبالتالي ت  ا لذلف تكمة الشكايل الم اشرع مق ملل شكال

 :.....بخصهص ش ك  النش   -

متتا قتتانمة ال تتحافل والنشتتر يتتنص وبقتتمع القتتانمة أة أربتتام  60ح تتث إنتت  وإة متتاة الف تتل 

الجرائد مستولمة عا ال قمبات المال ل ال ادرع لفائدع الا ر  د متديري النشتر وب تفل عامتل جم تع 

ت تذر تنف تتذها علتتى متتا قتتانمة ال تحافل والنشتتر إلا  61و  67ااشتخاص المشتتار إلت  م فتتي الف تل ا 

هتالء اب ريا إال أن  وأما   لم الملف ما أيل وق قل أو حجل تف تد متمة المد لتل فتي التدعمح شترمل 

هتي المالكتتل ف تتال للجريتدع فهنتت  ت  تتا لتتذلف ت قتى الشتتكايل الم اشتترع الممج تل فتتي حق تتا م   تتل " ......."

 .شكال في هذا الشق يت  ا القمب ب د  ق مل ا

 :مهص ي المه:  ضل ض

 : ي  نف  الم م( 5

ح تتث أة شتتكايل المشتتتكي ت تتدف إلتتى إدانتتل المشتتتكى بتت  متتا أجتتل جنحتتل القتتذف وفتتق الف تتمب 

 .المشار إل  ا أعال 

عتدد  ....وح ث استند المشتتكي فتي شتكايت  علتى المقتاب المنشتمر فتي ال تفحل ااولتى بجريتدع 

ت التتتي اعت رهتتا فتتي نرتتر  قتتذفا وحتتدد ال  تتارا" ......."والم نتتمة م  22/96/2991بتتتاريخ  8269

 .وهي و ف  ب م ل للمخابرات الج ائريل والق ريل

 ...وح تتث أنتت  بتتالرجم  إلتتى المقتتاب مم تتم  التتدعمح نجتتد  قتتد و تتف ف تتال المشتتتكي باالستتم 

بالربا  ب م ل لمخابرات الج ائر وق ر ف ذ  ال  تارات تجتاوزت مم تم   .....وال فل مدير مكتب 
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ارع ما ق ل المشتكي أقناء االستما  إل   أما  المحكمل أو التتي تتم التلمت ح إل  تا فني المثاأحداي س دي 

ود تتل فتي إ تتار الح تاع الخا تل للمشتتتكي والتتي استتتثناها المشتر  متتا " نشتر أ  تتار زائفتل"بالمقتاب 

إق ات  حل ما تةمن  القذف بتل ألت   القتانمة حمايت تا متا اعتتداء اب تريا متع ال لتم ب نت  وإة متاة 

ر  قد أباح ال  ا في أعماب المممف ال ا  وما في حكم  حمايتل للم تلحل ال امتل فهنت  اشتتر  المش

أة يكتمة ال  تا حا تال بستالمل الن تل لمجترد  دمتل الم تلحل ال امتل،  أولاذضمع للتف قتالي شترو  

أة يقتتم  ال تتاعا بهق تتات حق قتتل متتل أمتتر أستتند  إلتتى   ضل اذذضأال يت تتدح ال  تتا أعمتتاب المم فتتل،   ضن اذذض

 .لكا المالحظ في نازلل الحاب أة المشتكي ل س ال بالمممف ال ا  وال بما في حكم . الم  مة ف  

متا قتانمة ال تحافل والنشتر هتم متل إدعتاء أو عت و  11وح ث أة جريمل القذف   قا للف تل 

عمل يمس بشرف وحرمل ااشخاص أو ال  أل التي ي  ح إل  ا هذا ال متل وبالتتالي ف تم إستناد واق تل 

وقائع محدودع إسنادا علن ا عمديا وهم ما ير ر ما ع ارع المقاب السالف اإلشتارع إل  تا أعتال  ومتا  أو

دا  أة المقتتاب لمتتر  تتراحل المشتتتكي باالستتم وال تتفل ف تتم بتتال شتتف ين تتمي علتتى المستتاس بكرامتتل 

اشرهم المجني عل   ويحط ما قدر  واعت ار  في نرر الا ر ويدعم إلى احتقار  ب ا مخال    وما ي 

في المسط الذي ي  ف ف   وب فل  ا ل في المسط ال حفي الذي ينتمي إل ت  المجنتي عل ت  وتتتمافر 

بتت  ال نا تتر التكمين تتل لجريمتتل القتتذف ممتتا هتتي م رفتتل قانمنتتا للتتف أة القتتانمة ال يت لتتب فتتي جريمتتل 

متةتتمنل القتذف ق تتدا  ا تتا بتل يكفتتي تتتمافر الق تتد ال تا  التتذي يتحقتتق متتتى نشتر القتتالف اامتتمر ال

للقذف وهم عالم أن ا لم مانت  ادقل اوجب عقام المقذوف في حق  أو احتقار  وهذا ال لم مفترض 

التماردع بالمقتاب ومتتى تحقتق ( عم ل مخابرات الج ائتر وق تر)إلا مانت ع ارات القذف شائنل بذات ا 

لف لمر  أعتال  لت س هذا الق د فال يكمة محل للتحدي عا سالمل الن ل ما دا  أة المجني عل   مما س

 .ما المممف ا ال ممم  ا أو ما في حكم م

متا قتانمة  67وبمقتةتى المتادع  .....وح ث أة الرن ا أعال  هم المتدير المستتوب عتا جريتدع 

 .ة تكمة مستول ت  قائمل مفاعل أ لي.ص

يتل وح ث أمد هذا اا  ر أما  المحكمتل أنت  ف تال قتا  بنشتر المقتاب ولتم تكتا هتذ  الماق تل محتل أ

 .منازعل ما ق ل 

افل م نل ن  لل ل تا أ الق تات وأدب تات وأة حوح ث أن  وإة ماة ما الم ادت المسلمل ب ا أة ال 

الممارسل ال حف ل تتم في إ ار الحريل المستولل واحترا  م ثاق الشرف ال حفي ومقتة ات قانمة 

ستت مال  متع االلتت ا  ال حافل وتحت شت ار الخ تر مقتدس وحتق الت   تر مشترو  ب تد  الت ستف فتي ا

 .باحترا  الح اع الخا ل لألفراد
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وح ث أة المشتتكى بت  تجتاوز القماعتد أعتال  وتجتاوز النقتد الم تاح حتتى حتدود المتس بشتخص 

 .المشتكى ب  ومرامت 

وح تتث أة وستتائل االت تتاب بمتتا ف  تتا المكتمبتتل يمكتتا أة تستتتخد  متتا أجتتل الخ تتر وهتتذا هتتم 

اغراض الشر والذي يتحمل في الن ايل ت ح ح المستار والحتد الم لمم، لكا يمكا مذلف أة تكرس 

 .ما هذ  المخا ر هم ج از القةاء

وح ث إن  واستتنادا لمتا لمتر أعتال  تكتمة ال نا تر التكمين تل لجنحتل القتذف متا رمن تا المتادي 

بجم ع عنا ر  ما ف تل اإلستناد ومم تم  اإلستناد والمستند إل ت  ورمتا ال لن تل بالنشتر فتي الجريتدع 

ة وأ  را الق د الجنائي ممتا هتم مف تل أعتال  تكتمة متتمفرع فتي نازلتل .ص.ما ق 21 قا للف ل  

 .الحاب وبالتالي قابتل في حق المت م ويت  ا متا ذت  ما أجل 

 : ي  نف  الفب( 0

ح تتث أة الشتتكايل الم اشتترع مم تتم  التتدعمح ت تتدف إلتتى إدانتتل الرنتت ا ااوب متتا أجتتل الستتب 

 .شار إل  ا أعال ال لني   قا للف مب الم

وح ث استند المشتتكي فتي شتكايت  مم تم  الملتف إلتى الم تف التمحي التذي جتاء فتي المقتاب 

دوة غ رهتتا متتا ع تتارات ( عم تتل لمختتابرات الج ائتتر وق تتر)والمشتتار إل تت  فتتي جنحتتل القتتذف وهتتم 

 .المقاب

  حتل للمشتتكي وح ث أة الن ت بال مالل لفائدع دولل أجن  ل يشتكل قتذفا إل ينستب أف تاال ووقتائع ق

 .وال يقت ر فقط على الم ف الق  ح فارت ا  هذا الن ت بدولل أجن  ل يج ل  قذفا

وح ث أة نفس ال  ارع أعال  هي التتي ارتكت  عل  تا المشتتكي فتي  ل ت  بهدانتل المتت م متا أجتل 

 .القذف مما هم مف ل بالح ث ات أعال  في شق ا المت لق بالقذف

 .ال تجتمع في ع ارع واحدع( القذف)وااف اب الق  حل ( بالس)وح ث أة ااو اف الق  حل 

وح ث إن  واستنادا لما لمر أعال  فقد اقتن ت المحكمل ب د  ق تمت جنحتل الستب ال لنتي فتي حتق 

 . المت م ااوب يت  ا القمب ب راءت  من ا

 ونرتترا لرتتروف الرنتت ا االجتماع تتل وال ائل تتل وان تتدا  ستتمابق  القةتتائ ل وبتتالرغم متتا ستتقم 

الرن ا مما هم م  ا أعال  في المحةمر و لكا وأمتا  ت تريح  أمتا  المحكمتل فتي أمثتر متا مناست ل 

أن  ماة يتم ى متا وراء المقتاب  دمتل الم تلحل ال امتل للت الد وأمتا   لتم الملتف متا أيتل حجتل تف تد 
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 ة فقتتد ارتتت ت المحكمتتل تمت  تت  برتتروف.و . ستت ق ل إدانتتت  متتا أجتتل أف تتاب تت لتتق بختترق قتتانمة ص

 .التخف ف مع االقت ار في ال قمبل المحكم  ب ا عل   على غرامل مال ل ممقمفل التنف ذ

 .وح ث يت  ا تحم ل الرن ا المداة  ائر الدعمح

 : ي الظعهى المظن   التضبع :  ابعض

 .ح ث أديا الرن ا ااوب ما أجل جنحل القذف وفق ح ث ات الدعمح ال ممم ل المف لل أعال 

م الرن ا لما أديا ما أجلت  قتد ألحتق  تررا حتاال وم اشترا بالم التب بتالحق وح ث إن  بارتكا

يستحق عن  ت ميةا تقدر  المحكمل بمتا ل تا متا ستل ل تقديريتل ( أ اب  في ش مر  واعت ار )المدني 

 891ومراعاع من ا لنمع ل ومقدار اا رار الالحقل بالمجني عل ت  ومتذا مراعتاع لمقتةت ات الف تل 

الت ميةات المدن ل المحكم  ب ا يجتب أة تحقتق للمتةترر ت ميةتا متامال عتا )ص ج الذي ين.ما ق

أي أة يكتمة الت تمي  ممازيتا ( الةرر الشخ ي الحاب المحقتق التذي أ تاب  م اشترع متا الجريمتل

للةرر، إال أن   الما أة المحكمل ال تحكم إال في حدود الم لمم من ا فهن ا تقدر م لت  الت تمي  فتي 

 .الم لمم الدرهم الرم ي

ج وبالتتالي .متا ق 891وح ث أة الدرهم الرم ي الم لمم ال يشتكل ت ميةتا بمف تم  الف تل 

 .فهة ال لب الرامي بش ن  إلى تحديد مدع اإلمرا  ال دني والنفال الم جل غ ر متسس يت  ا رد 

 .وح ث يت  ا تحديد مدع اإلج ار بخ مص  ائر الدعمح فقط في اادنى

شتتر من تتمق الحكتتم التتذي س  تتدر فتتي النازلتتل بجريتتدت ا يتتمم ت ا ستت تم وح تتث يت تت ا القتتمب بن

 .تحديدهما بمن مق الحكم على نفقل الرن ا

وح تث أة  لتب النشتر بالفرنست ل لتت س لت  متا ي ترر متا دا  المقتتاب مم تم  التدعمح نشتر فقتتط 

 .بجريدع عرب ل مما يت  ا م   رد 

 اببذه األسله  

إلتى   626وما  202و  272إلى  281و  280إلى  216وما  81إلى  7وت   قا للف مب ما 

-12-21ج  والف تمب .متا ق 111-112-112-809إلتى  816-00-11ج والف مب . .ما ق 621

 :ما   11-17-11-67-71

 .المت لق بقانمة ال حافل والنشر 80/88/8001
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ن ا ابتدائ ا حةمريا في حق المتت م ااوب والم التب بتالحق المتدني وغ اب تا ت رح المحكمل عل

 .في حق المت مل الثان ل

 . ي القضج  الفج  ......المها بفمهط حي المشتكى بج األوا : أوال

 : ي الشك :  ضن ض

 ب د  ق مب المذمرع اإل الح ل( 8

 .....مشتكى ب ا شرمل ب د  ق مب الشكايل الم اشرع ج ئ ا في شق ا المت لق بال( 2

بتترد جم تتع التتدفمعات الشتتكل ل المثتتارع بخ تتمص االستتتدعاء الممجتت  للمشتتتكى بتت  ااوب ( 2

 .وبالتالي ق مب الشكايل الم اشرع الممج ل في حق هذا اا  ر

 :  ي المهمهص:  ضل ض

 :في الدعمح ال ممم ل( 8

نحتل القتذف وم اق تت  بارامتل ما أجل جنحل السب وبمتا ذتت  متا أجتل ج .......ب راءع الرن ا 

 . مسل آالف درهم ممقمفل التنف ذ مع ال ائر واإلج ار في اادنى( 0999)مال ل قدرها 

 :في الدعمح المدن ل التاب ل( 2

ت ميةتا متدن ا قتدر  درهمتا  .....ب دائ  لفائدع الم التب بتالحق المتدني  .......الحكم على الرن ا 

وبنشتر من تمق هتذا الحكتم . فتي اادنتى بخ تمص ال تائر فقتط رم يا مع تحم ل  ال تائر واإلج تار

وبتحم لتت  م تتاريف النشتتر وبتترف   ......ومتتذا ب تتدديا متتتتال  ا متتا جريتتدع  ......بالجريتتدع ال مم تتل 

 .باقي ال ل ات

ب تتذا  تتدر الحكتتم وتلتتي فتتي الجلستتل ال لن تتل المن قتتدع فتتي ال تتم  والشتت ر والستتنل أعتتال  بقاعتتل 

 .المحكملالجلسات اإلعت اديل ب

 :وهي مترم ل ما

  ئ فض      جفمظ بضهم  / ذ

 ال ي كضن  ش   جنصب الن ضب  العضج   بفوه  الف ظ جصيفى ال  بضوي  

 كضبب الوق    وبمفضعظة الف ظ أنضس لممضن  
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 المفكم  االبتظائ   بضل بضط

 53/23/0225بتض  خ 

 52/21- 25/21شكض   جقضش ة  قم 

 

 :المبدأ

ت نض ا القضج  الظعهى العمهج   أجضم المفكم  جقضشذ ة   شذ  ي  احتذ ام جن حي المشتكي اس -

ج وجناذض شذ وط بفظ ذظ الاه ذ  الكضجلذ  للمشذتكى بذج .م.الشكل ضت المضنهن   المنصهص عل اض  ذي ق

 (.ج.م.جن ق 355-51-3الفصها )

ن  نص وبمهة المذضنهن أن أ بذضت الج ائذظ جفذؤولهن عذن العمهبذضت .ص.جن ق  25الفص   -

ضل   الصذضد ة لفضئذظة ال  ذ  مذظ جذظ   النشذ  وبصذف  خضصذ   م ذع األشذخضص المشذض  اللذ ام  ذي الم

 . هض على هؤال  اآلخ  ن ن الذا بع   بنف.ص.جن ق 21و  25الفصل ن 

هي المضلكذ   عذال  ...خله الملم جن أ   و  م  أو حج  بف ظ كهن المظخل   ي الظعهى ش ك   -

 .جع ق  شكال  ي ه ا الشي  تع ن المها بعظم ققهلاضللج  ظة  بقمى الشكض   المقضش ة 

 جب بفمي  نف  الم م بكض   أ كضناض المضد   جن  ع  اإلسذنضد وجهمذهص اإلسذنضد والمفذنظ  -

 . ن وك ا المصظ الجنضئي.ص.جن ق 31الل ج و كن العلن   بضلنش  بضلج  ظة طقمض للفص  

صذذم المقذذ ى والعلن ذذ  والتع  ذذم م ضجاذذض بذذها   عنصذذ ي السذذنضد الهل نفذذ  الفذذب بتيلذذب  - 

 .بضلمفنظ الل ج

 باسم جاللة الملك

 82/92/2990: أ درت المحكمل االبتدائ ل بالربا  بتاريخ

 : في جلست ا ال لن ل لل ث في القةايا الجنح ل ال اديل الحكم ابتي ن  

 ب ا وم ل الملف

 82/92/2990: أ درت المحكمل االبتدائ ل بالربا  بتاريخ

 ال لن ل لل ث في القةايا الجنح ل ال اديل الحكم ابتي ن   في جلست ا

 ب ا وم ل الملف ب ذ  المحكمل
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 ......بالربا  يسكا إقامل  ..... حفي مدير مكتب قناع  ......: والمسمى

 مشتك ا وم ال ا بالحق المدني بمقتةى الشكايل الم اشرع

 محمد ال  ار محا  ب  أل الربا / ل: ينمم عن 

-- ا  جن   -- 

بالتتدار ال  ةتتاء متتا  21/91/8000 تتحفي ماربتتي الجنستت ل متت داد بتتتاريخ  ......: والمستتمى

المتتدير المستتتوب ورئتت س التحريتتر  ....الحامتتل ل  اقتتل الت ريتتف الم ن تتل عتتدد  ......و  ......والديتت  

 ".........."للجريدع ال مم ل 

  ........: عنمان 

-- بصفتج جشتكى بج أوا  --

ياستت ا  –ستت د الستت لي -ع تتد الفتتتاح زهتتراش -النق تتب محمتتد زيتتاة: التتدفا  ااستتاتذعيتتتازر  فتتي 

 . دوق لم ر –الس ديل الفالح  –القراري 

--  ضس  –المن ي ة  –جفضجهن با ئ  ال بضط  --

 ماربي الجنس ل ......

 ........عنمان  

  --بصفتج جشتكى بج  ضني --

ع فتتي شتتخص ممثل تتا القتتانمني الكتتائا مقرهتتا شتترمل لات مستتتول ل محتتدود.......شتترمل النشتتر  

 ......االجتماعي 

-- بصفتاض جفؤول  جظن ض جن  ا  أخ ى --

 عائوقال

ال ت ار والمستجلل / بماست ل دفاعت  ل ......بناء على الشكايل الم اشرع المقدمل ما  رف الس د 

فتح  2991-82-92والمتلاع عن ا الرسم  القةائ ل وم ل  الةمانل بتاريخ  بكتابل   ط هذ  المحكمل

والتي ي رض ف  ا ان  ماة  ح ل لجريمتتي القتذف والستب المن تمص عل  متا  60/91ل ا ملف عدد

متا  61-11-17-11-12-21ما القانمة الجنائي والف مب  111-112وعلى عقمبت ما في الف مب 

المارب تل ال تادرع بالربتا  نشترت " ........"ت ديلت  وتتم مت  للتف اة قانمة ال حافل والنشر ممتا تتم 
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عم تل " وتحديتدا فتي ال تفحل الثان تل مقتاال م نميتا م  91-96-90ال ادر بتاريخ  8211في عددها 

 -:وتةتتما هتتذا المقتتاب ن تتا وحرفتتا متتايلي ........يحمتتل تمق تتع المستتمى " الج ائتتر يتتمر  الج يتترع

فتي نشتر أن تاء  .....فتي الربتا   ......تف د بالتمر  الفا ح لمدير مكتتب  تعلى م لمما ......ح لت 

 .زائفل حمب وقم  قتلى و حايا م عمم ا في س دي إفني

وأفتتادت تحريتتات أة أوب ات تتاب أجتترا  متتدير المكتتتب متتع المستتتول ا عتتا اإلعتتال  فتتي وزارع 

 تات رستم ل ال غ تار عل  تا الدا ل ل تم ق ل بث   ر الج يرع ب زيد ما ساعل ون ف ح ث تلقتى م  

وقم  أي قتلى، إال أن  بالرغم ما تلتف الت م تدات الرستم ل ت متد نشتر أ  تار زائفتل وادعتى متدير  تفند

المكتب ان  حاوب االت اب بالج ات الرسم ل دوة جدوح، وحت ا وجت  بالم   تات التتي ال لت س ف  تا 

، أي ب تد بتث اا  تار الكالبتل لقنتاع حمب تلق   رد السل ات ق ل بتث اا  تار المالم تل، م تر الست ت

مما فةح النمايا الس أل لمدير المكتب، إل لتم متاة يتتم ى ال حتث عتا اا  تار لت م تدها أو نف  تا  .....

 .ما م ادر رسم ل لف ل للف ق ل بث اا  ار الكالبل

ال الذي حاوب ت رير ممقف  ب ن  مجرد مممتف بست ط "  ....." واادهى ما للف اة مدير مكتب 

 ترح " الج ائراتي " حمب وال قمع ل  مع ان  يتحمل المستول ل الس اس ل واإلداريل في مكتب التلف ق

مست دع لتقديم إيةاحات ما  رف مستول ا مااربتل تنفتي الخ ت  القاتتل   .....حةر رسمي اة مفي 

لت  بمتا  قتلإال ان  عمد في غةمة للف إلى استةافل شخص ما الربتا  ال عال ......الذي سق ت ف   

تلتف ل  تل لإلي تا  بمجتمد م تدر يستتند إل ت ، متع اة أ الق تات الم نتل  حدي في ست دي افنتي، ومانتت

تقديم اعتذار إلتى الماترم حتمب ستقم  ا فتي فتخ ال تداء المجتاني للت الد " ......" مانت تحتم على قناع

حق قتل التتي هتي عملتل ولم يكا هذا السلمك الجديد على قناع ا تتارت الكتذم واالفتتراء علتى حستام ال

حتق  يواة للتف النشتر تةتما ست ا وقتذفا  تريح ا وعلن ت ا فت -ال حافل المستولل واإلعتال  الن يت 

ب نتتماة المقتتاب  تتريح ا وعلن تت ا فتتي حتتق  واردبم تتف  عمتت ال لدولتتل الج ائتتر ممتتا هتتم  يالمشتتتك

تحمتل المستتول ل بم ف  عمت ال لدولتل الج ائتر ممتا هتم وارد ب نتماة المقتاب وبم تف  انت  ي يالمشتك

الس اس ل واإلداريل في مكتب التلف ق الج ائراتي ممتا هتم ب تلب المقتاب إل اة القتذف تمثتل فتي ات تا  

ال ارض بال مالل بما ي ن   للف ما ت مر و  انل و ن  وتقديم  تدمات مشت مهل لدولتل أجن  تل ممتا انت  

ممتا اة ال مالتل لفائتدع دولتل  مس    ر بش مر  الم ني وحط ما ممق ت  وقتدر  ومكانتت  االجتماع تل

أجن  ل تد ل في عداد الجنايات الم اقب عل  ا أما  القةاء ال جري المدني وال سكري مما اة المقتاب 

متا  61وإعمتاال لمقتةت ات الف تل  .......المشار إل   أعال  يحمل تمق ع المشتكى ب  الثاني المستمى 

ا فتي الجريمتل التتي راح  تح ت ا المشتتكي هتذا ل حافل والنشتر فتهة هتذا اا  تر ي قتى شتريكاقانمة 
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النشر المتذممر الحتق بت  أ ترار ماديتل وم نميتل ممتا تكتمة م ت  ال نا تر التكمين تل لجنحتتي القتذف 

والستتب فتتي حتتق المشتتتكى بتت  ااوب والمشتتارمل فتتي للتتف فتتي حتتق الثتتاني متتتمفرع فتتي المقتتاب ملتمستتا 

 قتتا للف تتمب المشتتار إل  تتا أعتتال  والحكتتم متا تتذع المشتتتكى ب متتا متتا أجتتل جنحتتتي الستتب والقتتذف  

 .بم اق ت ما م ا ما اجل ما نسب إل  ما   قا لف مب المتاب ل

كي تشتمستوب متدن ا بتهدانت م لفائتدع الموفي الدعمح المدن ل التاب ل الحكم على المشتكى ب ما وال

در عتا المحكمتل والحكم بنشر الحكم التذي س  ت.ت ميةا مدن ا قدرها درهم رم ي تةامنا ف ما ب ن م

 Tel quelبجريتتتدع الن تتتار المارب تتتل وااحتتتداي المارب تتتل وجريتتتدع المستتتاء ال مم تتتل وأستتت مع ل  

وأرفق شكايل بنسخل أ ل ل .مع تحم ل ما  ائر الترجمل والنشر وال ائر والنفال الم جل Journalو

 .8211 ال دد ......ما جريدع 

ال ت ار والمستجلل / بماس ل دفاع  ل .....س د وبناء على الشكايل الم اشرع المقدمل ما  رف ال

فتح  2991-82-92بكتابل   ط هذ  المحكمل والمتلاع عن ا الرسم  القةائ ل وم ل  الةمانل بتاريخ 

والتي ي رض ف  ا ان  ماة  ح ل لجريمتتي القتذف والستب المن تمص عل  متا  79/91ل ا ملف عدد

-67-17-11-12-21ة الجنتائي والف تتمب متا القتانم 111-112-112 وعلتى عقمبت متا فتي الف تل

ال تادرع بالربتا  "  ......." ما قانمة ال تحافل والنشتر ممتا تتم تتم مت  وت ديلت  وللتف اة يمم تل 61

بال تفحل ااولتى مقتاال م نميتا م  و تحديتدا 2991-96-82 ادر بتاريخ ال 8208نشرت في عددها 

فا في حق المشتكي ويحمل تمق ع المشتتكى بت  هذا المقاب تةما س ا وقذ" الفادح ...الج يرع و    " 

اة : وحتتدد هتتذ  ال  تتارات المتةتتمنل للستتب والقتتذف والتتتي جتتاءت فتتي المقتتاب ف متتا يلتتي .....الثتتاني 

ح ث دف  ا القتناء الف ال التي أقامت عل  ا مكت  تا بالربتا  بتثما ال عالقتل " ".....المشتكي مذم على 

 ع إ افل إلى استالم  شخ  ا م لاا مال ا تحتت ال اولتل و تف ل  بالس ر الحق قي المسجل بمق قل ال 

قتا  بت ي تف وق قتل ال  تع وانت  متا  تنف " المشتكي بمشرك إعالمي ال ملل والديا ل  إال جمتع المتاب

بالربتا ،  .....واة هذا المقتاب ي نتي المشتتكي ب تفت  المستتوب عتا مكتتب " ما ال حسا وال رشد ل 

حسا ن ل ان  أما  قناع تحتتم الترأي والترأي اب تر بتل إنت   تاب اة الشت ار ب:" وهذا المقاب هم مالتالي

 .الذي ترف   ي كس الت اما م دئ ا باحترا  أ الق ات الم نل

ال يمكتا ل تا اة ت تتذر حتتى وإة ارتك تت أم تر الت الت، متا ج تل ان تتا "  ......" والحق قتل اة 

ل تا م تداق ل، متا ج تل قان تل اة المستتوب  تت مر اة االعتذار س ناب ما م داق ت ا، إة متاة بقتي

عا مكتب الربا  التذي ور  تا فتي نشتر أ  تار زائفتل عتا أحتداي ست دي إفنتي ال يمكنت  اة ي تارح 

مستولي القناع في اإلدارع المرم يل بحق قل ما وقع، اة للف س ج ل  عر ل للتمب خ والشماتل وربمتا 
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حت ا دف  تا القتنتاء الفت ال التتتي "  ....." متتذم علتى  ال ترد والحق قتل اة متدير المكتتب  بالربتا  التذي

وستن  ا للتف )ع  تأقامت عل  ا مكت  ا في الربا  بثما ال عالقل ل  بالست ر الحق قتي المستجل بمق قتل ال 

ومترع أ ترح نتمتد )إ افل إلى است الم  شخ  ا م لاا مال ا تحتت ال اولتل   (الحقا ع ر نشر المقائق

فتي أشت اء " "......اة شخ ا ما هذا ال نف ال يمكن  إال اة يكتذم علتى  (أننا سننشر تفا  ل الم ل 

أ رح ما ق  تل انت  استتند فتي بتث أ  تار القتلتى علتى م تادر حقمق تل، علمتا اة اعترافتات الم تدر 

الحقمقي أما  الةاب ل القةائ ل وما  الب ال حافل  لت ما أي إق ات حمب وجمد قتلى في أحداي 

 .س دي إفني

الكشف عتا م تادر   تر  وإنمتا متاة هنتاك  ....ة أيل ج ل لم ت لب ما مدير مكتب والحق قل ا

حرص على اة ي لا عا أعداد وأسماء القتلى المفتر  ا مادامت القناع تتحدي عا للتف استتنادا إلتى 

م عتمم ا اة يقتد  التدل ل  ىم ادرها الحقمق ل ، ف ي ع ب اة ي لتب إلتى متا تحتدي عتا وجتمد قتلت

ب فل وقتائع "  ...."   ر ال يت لق بالكشف عا الم ادر وأيةا بت م د ما تحدقت عن  على للف، فاام

 .وحقائق، وال  نل هنا على ما ادعى، مما ت رف القناع اإلسالم ل

في إيةاحات ا أن ا استندت إلى وماالت أن اء والحق قل أن ا لم تت ت علتى للتف أي متا  .....تقمب 

ا أن ا مانت أوب ما أ  ر ب تد  وجتمد قتلتى فتي تلتف ااحتداي ممتا المماالت في تا  ت ا للحادي، علم

ي ني أن ا لم تكا م ال ل بنشر   رتم نف  ، الة النفي يكمة ح ا يحدي الت اس ما، و المتا أن تا مانتت 

متا  تتالب متتدير مكت  تتا فتتي الربتتا  علتتى علتتم ب تد  وجتتمد قتلتتى م عتتمم ا، لمتتالا أ تترت علتتى نقتتل 

ب ريقتل مخدومتل بهشتارع ملاممتل حتمب نفتي الستل ات المارب تل، فلتم متاة  م لممات زائفل قم أرفقت ا

 .اامر يت لق بحسا ن ل لما احتاجت إلى نشر أ  ار ت رف مس قا أن ا زائفل

في ب ان ا اة السل ات حالتت دوة تمجت  فريق تا ال تحفي إلتى ست دي افنتي والستتاب  .....تقمب 

، هتتل  ل تتت  ؟لتتذهام إلتتى مكتتاة فتتي الماتترمبحاجتتل إلتتى تتتر  ص ل .....متتتى مانتتت : الم تتروح 

ستال؟ للتذهام إلتى مرحتاض " التمال تت"تر   ا أة يتمجت  أحتد  تحف   ا المتخ  ت ا فتي أ  تار 

وهل  ل ت بتر  ص في التمج  إلى أنفكم، فلمالا اإل رار على اقتحتا  الستل ات فتي قةت ل ي ترف 

التذي يفتقتد " ....." مب اة متدير مكتتب في الربا  أن ا ال تحتاج إلى تر  ص ال نخشى الق .....مكتب 

نت  أالم ن ل اإلعالم ل، وحتى الم ن ل اإلداريل يريد اة ين ي مسار  السيء في المارم ب  ملل وهم ل 

علتي وعلتى أعتدائي وإننتا لنرقتي حقتا لم تع متسستل إعالم تل : مثل ناقل الكفر يتردد فتي قترار نفست 

فتي ح تاب مشترك إعالمتي ال ملتل وال ديتا لت  إال  ارتةتت لنفست ا اة تستقط .....محترمل في مستمح 

 .جمع الماب على حسام الثقل التي و  ت ف  
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. ة ي يتتف اا  تار التتتي يقتتاب اة إفت تتاهم روايتتت أواام تد أة متتا ي يتتف وق قتتل ب تع فتتي إمكانتت   

 (.  م ا ح ا يكمنمة ما  نف ما ال حسا وال رشد ل  انت ى

لمقتةت ات  فهعمتاال .....يحمتل تمق تع المشتتكى بت  الثتاني  ومادا  اة المقتاب المشتار إل ت  أعتال  

ما قانمة ال حافل والنشر فتهة هتذا اا  تر ي قتى شتريكا فتي الجريمتل التتي راح  تح ت ا  67الف ل

ممتا تكتمة وم ت  ال نا تر . لحتق بت  أ ترارا ماديتل وم نميتلأالمشتتكي ، هتذا النشتر المتذممر أعتال  

حق المشتكى ب  ااوب والمشارمل في للف في حق الثاني متتمفرع التكمين ل لجنحتي القذف والسب في 

في المقاب ملتمسا متا ذع المشتكى ب ما متا أجتل جنحتتي الستب والقتذف   قتا للف تمب المشتار إل  تا 

 .أعال  والحكم بم اق ت ما م ا ما أجل  ما نسب إل  ما   قا لف مب المتاب ل

مشتتتكى ب متتا والمستتتوب المتتدني بتت دائ م لفائتتدع الحكتتم علتتى ال: وفتتي التتدعمح المدن تتل التاب تتل 

المشتكي ت ميةا مدن ا قدر  درهم رم ي تةامنا ف ما ب ن م والحكتم بنشتر الحكتم التذي س  تدر عتا 

 Tel quelالمحكمل بجريدع الن ار المارب ل وااحداي  المارب تل وجريتدع المستاء ال مم تل وأست مع ل 

وأرفتتق شتتكايت  بنستتخل .شتتر وال تتائر والنفتتال الم جتتلمتتع تحم ل متتا  تتائر الترجمتتل والن Journalو

 .8208ال دد ......أ ل ل ما جريدع 

التتي حةترها المشتتكى بت  ااوب  20/98/90وبناء على إدراج الملف ا متل علتى حتدح بجلستل 

متازرا ما ق ل دفاع  وتخلف ا المشتكى ب  الثاني والمد لل في الدعمح رغتم التم تل وتنتاوب الكلمتل 

الست لي والتتمس فتي متل ملتف متا الملفت ا  –القتراري  -كى ب  الحا تر ااستاتذع زهتراشدفا  المشت

أعال  استتدعاء المتشتكي شخ ت ا للحةتمر ومتذا الحكتم بهب تاب االستتدعائ ا المتمج  ا إلتى متممل م 

ة أكي بتتدعمح شتتتلإل تتالالت الشتتكل ل التتتي ت تتتري هتتذا االستتتدعاء وعتتارض فتتي للتتف دفتتا  الم .....

ممتا اة تمج ت  االستتدعاء  .نت  ممثتل  أمتا  المحكمتل بماست ل دفاعت أس  تروريا وحةمر ممملت  لت 

 .حسب لمر  هم ما عمل متابل الة ط

ة تمج تت  االستتتدعاء هتتم متتا ا ت تتاص المحكمتتل واستتتند أوتتد ل الستت د وم تتل الملتتف مم تتحا 

دمت  وما ستاب وج  المشتكى بت  الحا تر حتمب تم تل  بنستخل متا الشتكايل الم اشترع متا ع .النرر

ف جام بالنفي فسلمت ل  نسخل ما مل شكايل مم م  الملف ا أعتال  فقتررت المحكمتل تت   ر الملفت ا 

  احا بنفس القاعل اشت ر ل تا المشتتكى بت  الحا تر ودفاعت   90على الساعل  82/92/2990لجلسل 

الح  تهمتا قتانمة المست رع الجنائ تل ب 289مع أمر رئ س متاب  الة ط ب ذ  المحكمل ت   قا للف ل 

ما يكمة قد شام االستدعاءات الممج تل إلتى المشتتكى ب تم متا أ  تاء أو استت فاء أي نقتص ف  تا فتي 
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حتتدود متتا هتتم متتدوة بالشتتكايل الم اشتترع متتع رفتت   لتتب استتتدعاء المتشتتكي للحةتتمر شخ تت ا أمتتا  

 .المحكمل

التتتتي حةتتترها  27/92/2990وبنتتتاء علتتتى إدراج القةتتت ل بجلستتتات المحكمتتتل آ رهتتتا جلستتتل 

زرا ما ق ل دفاع  وتخلف ا المشتكى بت  الثتاني ومتذا المد لتل فتي التدعمح امت .....ى ب  ااوب المشتك

 .رغم س ق التم ل وحةر ل ال  ار عا ال رف المشتكي

رمتت  ش   مم تتم   60/91و 79/91وبنتتاء علتتى قتترار المحكمتتل القا تتي بةتتم الملفتت ا عتتدد 

لف  مانا لحستا ست ر ال دالتل وحفامتا علتى   ر هم اا ل ولالشكايت ا الم اشرت ا مع ج ل هذا اا

م الح ال رف ا في القةت ل ومتذا أمتا  وحتدع اا تراف والمم تم  والست ب وهتي الت متد متا هميتل 

نتتات  اوبتتاقي ال .....و  .......بالتتدار ال  ةتتاء متتا والديتت   21/91/8000المشتتتكى بتت  ااوب     ستتنل 

الس لي عا المشتكي ب  الحا ر وأو ح ب نت  / ل م ابقل لما هم مدوة بالشكايت ا الم اشرت ا وتد ل

متا قتانمة ال تحافل والنشتر لتدفا  المشتتكي والتذي  72تم ت ل   اإلعالة المن مص عل   في الف تل

ا المستتندات الكتاب تل والئحتل الشت مد الم لتمم استتدعائ م متذيتةما عرض المقتائع المتراد إق ات تا و

ع أستتمائ م بالئحتتل الشتت مد ومتتذا نستتخل متتا اإلعتتالة مرفقتتل ب لتتب استتتدعاء أعةتتاء الحكممتتل التتمارد

الممج  للمشتكي مرفق بمجممعل ما المقائق وأمد دفا  المشتكي بشت ن  أنت  ف تال تم تل بنستخل منت  

والتتتمس بشتت ن  فقتتط مراق تتل متتدح احترامتت  للشتتكل ات  79/91دوة الملتتف 60/91بخ تتمص الملتتف 

 .القانمن ل

القراري وأمدا م ا باة الشكايت ا الم اشترت ا /اش و لزهر/ وتد ل دفا  المشتكى ب  الحا ر ل

مم م  ملف النازلل ب د قرار الةم  ت تري ما مجممعل ما ال  تمم الشتكل ل تختص هميتل المشتتكى 

ة الحا ر لم يشر إلى هميت  بالكامل سماء ف ما يخص محل ازديتاد  أو استم أب ما ااوب والثاني للف 

ر اة ال نتماة التمارد بالشتكايت ا هتم عنتماة الجريتدع ولت س عنمانت  والدي  وعنمان  الكامل على اعت تا

ة ال  انتات أة هميتل المشتتكى بت  الثتاني شت   من دمتل وأالشخ ي ممتا يتنص علتى للتف القتانمة  ممتا 

الناق ل في ال ميل ما ش ن ا الت ق ر على حكم المحكمل سماء بخ مص السجل ال دلي أو تم     عا 

ة حةتتمر متتممل م ااوب أمتتا  المحكمتتل والت متتد متتا أمتترا  ال تتدني ممتتا غ تتر  ومتتذا اال ت تتاص واإل

هميت  وتدويا ال ميتل الكاملتل ال ي  تي الحتق للمحكمتل فتي إتمتا  ال  انتات الناق تل وإ تالح الشتكايل 

ة الشكايل ج ء ال يتجت أ ي  تذ ملت  أو يتترك ملت  وال يمكتا ت تمرها  تح حل فتي حتق أعلى اعت ار 

لثتاني والتمستا القتمب ب تد  ق تمب الشتكايت ا الم اشترت ا مم تم  الملتف وردا ااوب وم   ل في حتق ا

ال  ار وأو ح ان  ل س في القانمة ما يمنع ما استدعاء المشتكي ب  بمقتر / على للف تناوب الكلمل ل
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ة حةمر المت م ااوب والت مد ما هميت  ما ق ل المحكمل متاف لج تل الشتكايل الم اشترع أعمل ، مما 

ة هتذا اا  تر هتم استم مستت ار ولتم أحق  وأ اف بخ مص هميتل المشتتكى بت  الثتاني   ح حل في

  تر إقتارع أي يحةر أما  المحكمل و الما ان  غ ر متازر ما ق ل الدفا  الحا تر فتال يحتق ل تذا اا

 .دفع شكلي بخ م  

 الس لي وأو ح ااوب اة الدفا  المثتار بخ تمص المشتتكي/ القراري و ل/ وعقب على للف ل

الس لي / وأو ح ل. الشكايل الم اشرع برمت ا ول س في إ ار متازرت  ما ق ل الدفا  يخصب  الثاني 

بتت  الثتتاني هتتم استتم مستتت ار وشتتخص وهمتتي  ىة المشتتتكأكي  تترح أقنتتاء مراف تتت  شتتتاة دفتتا  الم

 وبالتتتالي فتتهة الشخ تت ل المهم تتل لتت س ل تتا ال هميتتل وال محتتل إقامتتل والتمستتا م تتا القتتمب ب تتد  ق تتمب

الشتكايت ا الم اشترت ا مم تم  ملفتتا لنازلتل وب تد إقفتاب بتتام المناقشتل بخ تمص التدفمعات الشتتكل ل 

قررت المحكمل إرجاء ال ت في الدفمعات الشكل ل إلتى حت ا ال تث فتي مم تم  التدعمح ممتا قتررت 

متتر ال يت لتتق بالم تتا  متتا قتتانمة ال تتحافل والنشتتر ومتتادا  اا 10متتذلف ت   قتتا لمقتةتت ات الف تتل 

ل  أات وااشخاص المشار إل  م فتي الف تل المتذممر وإنمتا بالح تاع الخا تل لألفتراد قتررت عتد  وبا

ق مب إق ات  حل ماتةمن  القذف وبالتالي رف  استدعاء ش مد و الالئحل والقمب ت  ا لذلف بستقم  

 .الحق في إقامل الحجل

لمشتار إل  تا أعتال  وب د مماج ل المشتكى ب  بالمنسمم إل   متا قتذف وستب مم تم  المقتائع ا

التي يتديرها  ...."" بالشكايت ا الم اشرت ا مم م  ملف النازلل أمد اة المقال ا  ادريا عا جريدع 

ن  ونررا للدور الذي يل    اإلعال  فهة جريدت  انت جت  ط تحريريا مستقال وقد الحرتت الجريتدع أو

جممعتتل متتا ال تتحف  ا التتذيا متتانما بالربتتا  تتتم  تترد م .....علتتى رأس مكتتتب  ......انتت  ب تتد ت  تت ا 

لتت س بختتالف شخ تتي ولكتتا يت لتتق  ....ة الختتالف ب نتت  وبتت ا أيشتتتالمة فتتي فتتر  القنتتاع بالربتتا  و

الحق في ال ث   .....بسلممات  حفي م ني ل  غ رع على بالد  المارم، هذا اا  ر الذي أع ى قناع 

ل من ا والارب ل إلا الحظ شخ ت ا اة ما المارم بهنشاء مكتب ل ا بخالف مجممعل ما الدوب ال رب 

ااوب هم المارم إل يتفانى في تا  ل جم ع اا  ار التي تسيء للمارم وال ي امتل دولتل  .....  م 

الج ائر بنفس الدرجل وأو ح اة المق مد بال مالل ل س الم نى القدحي للكلمل، إل ست ق لجريدتت  اة 

وتف متما اامتر ولتم يتقتدمما ب يت  شتكايل ف متا يت لتق و فت شخ  ات أ رح نافذع في ال الد بال مالل 

عتدد  82/96/91بتتاريخ  .......بالربتا  والتماردع بالمقتاب المنشتمر بجريتدع " ..." بالف ال التي اقتنت ا 

ة المشتتكى بت  أ تد م تال   مال تل أح ل الفت ال أمتدت لت  شخ ت ا امم م  هذ  الدعمح فهة   8208

نت  لت  حجتتج أمل تمة ستنت م و 299مل تتمة ستنت م ولت س  099فت ال هتم ة قمتا الأوتتم الن تب عل  تا إل 
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ة القةت ل مم تم  دعتمح أمتا  المحكمتل ولتم يتدب بمراج  تا وبخ تمص ال  تارع أإلق ات للتف ممتا 

الماردع بنفس المقاب ال ملل وال ديا ل  فالمق مد ب تا هتم الم تداة ال تحفي ومتذا ع تارع ال حستا وال 

ة علتى أداة ال تحفي ومتذا ع تارع الحستا وال رشتد لت  فالمق تمد ب تا هم الم ب ا رشد ل  فالمق مد 

 .ة المقاب برمت  جاء في س اق  ال ا أاة يكمة متن ها عا هذ  ااش اء المذممرع أعال  و .....

وبناء على قرار المحكمل القا تي بهقفتاب بتام ال حتث و ترح ااستألل واعت تار القةت ل جتاه ع 

 .للمناقشل في المم م 

ة هنتتاك محاولتتل لتحتتمير مم تتم  أال تت ار دفتتا  ال تترف المتتدني وأو تتح / الكلمتتل لوتنتتاوب 

والختتط التحريتتري ل تتذ  اا  تترع واعت ارهتتا  ....الشتتكايت ا الم اشتترت ا وللتتف بهقتتارع مم تتم  قنتتاع 

متر حستب لمتر  لت س مم تم  التدعمح المرفمعتل أمتا  المحكمتل م اديل لس اسل ال الد إال اة هتذا اا

الل هي ع ارع تتةما قذفا وس ا في حق مممل ، مما اة ما يتتحكم فتي القترار الن تائي واة ع ارع ال م

بالدوحل بدولل ق ر ، وال يتحمتل  .....هي اإلدارع المرم يل لقناع  .....بخ مص بث أي   ر في قناع 

كى ة المشتتأبالربا  المشتكي في نازلل الحاب أيتل مستتول ل فتي للتف، وأدلتى بشت ادع تث تت  .....مدير 

بالربتتا  أقنتتاء تحريتتر المقتتال ا مم تتم  التتدعمح وأ تتاف أة النقتتد ال نتتاء ف متتا  .....هتتم متتدير مكتتتب 

أو  ط تحريرها مق مب ويد ل في إ ار القماعتد المنرمتل لم نتل ال تحافل، إال أة  .....يخص س اسل 

لحا تر االقذف والقدح في شخص مممل  غ ر مق مب ولا يق ل  حتى متا الا تر فتي حتق المشتتكى بت  

ملتمستتا الحكتتم  وفتتق ملتمستتات  التتماردع بالشتتكايت ا الم اشتترت ا مم تتم  التتدعمح ستتماء فتتي التتدعمح 

 .ال ممم ل أو الدعمح المدن ل التاب ل

هتذ  اا  ترع  حال  ار للمحكمل في السماح ل  ب د  إتما  المناقشتل وبت ة تجتر/ وب د استأذاة ل 

 .  ا استانت عا حةمر  وألنت ل  في للففي غ  ت  وارت ت المحكمل عد   رورع حةمر  شخ

وتناوب الكلمل الس د وم ل المحكمل وأمد اة الس اق ال مني الذي جاء ف   المقاب ماة ل  ارت تا   

لخ تر وجتمد قتلتى واغت تابات فتي هتذ  المدن تل متا ق تل  .....نت  ب تد نشتر أمع إحتداي ست دي افنتي و

رف مجممعتل متا الحقتمق  ا وفتي هتذا الست اق القمات المارب ل مانت هناك فم ى وتداع ات متا  ت

وتمتتت إدانت متتتا وم اق ت متتتا ابتتتتدائ ا واستتتتناف ا  .....و المستتتمى  .....تمتتت متاب تتتل المشتتتتكي الحتتتالي  

وتساءب في س ب ت  ر المتشكي فتي رفتع شتكايل وعتد  ستلمك مست رع حتق الترد المحفتمم بمقتةتى 

ما ال  د الدولي والتذي  تادق  80 على المادع ما قانمة ال حافل والنشر واستنادا 26و20المادت ا 

ستتتماء المكتتتتمم أو الماربتتتي عل تتت  الماتتترم ومتتتذا أمتتتا  الت دديتتتل التتتتي يحتمي تتتا المشتتت د اإلعالمتتتي 

الخا تل بحقتمق المم م  أو المرئي واستتنادا متذلف علتى القترار ال تادر عتا المحكمتل ااوروب تل 
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اا  تار واافكتار التتي يمكتا تلق  تا بارت تاح أو  ال ت تم فقتط" اإلنساة والذي تفةل بتالوت  والقا تي

ب فت ا غ ر متديل أو ال م ال ل بل أيةا تلف اافكار التي تتدي وت د  وتقلق، هذا ما تريد  الت دديتل 

 .والتسامح وروح التفتح التي بدون ا ال وجمد لمجتمع ديمقرا ي

انت  فتي " وم ل الملف مةممن  واستنادا لقرار آ ر  ادر عا نفس المحكمل اا  رع تال  الس د

مجاب حريل الرأي والت   ر المرت  ل بالقةايا الس اس ل أو القةايا التي ت م الرأي ال ا  ب فل عامل، 

تتداول ا الترأي ال تا   فتاة ي ال يجب إل ا  المت م بهق ات  حل انتقادات  عندما تكتمة م ن تل علتى أمتمر 

ة ل ت م ال الح ال ا  ويتم ى ما ورائ ا  دمتل الم تلحل حسا ن ل المشتكى ب  قابتل مادا  قد أقار ق

ة م اق تتت  ستتردع  عتا المناقشتتل الحترع لمما ت ع لات أهم تتل أال امتل م متا مانتتت اللاتل المستت ملل و

ع د ال  يت  النميةتي /ال ادرع عا  المحكمل ااوروب ل متام ل اتوب د إدالء  بمرجع القرار. عامل

 .ال امل بالمارم شرح القمان ا الجديدع للحريات

 . وب د إشارت  للتقرير المنج  ما ق ل لجنل التحق ق ال رلمان ل التمس ت  ا لذلف بت   ق القانمة

زهتراش أة دفتا  ال ترف المشتتكي استت لة /وتناوب الكلمل دفا  المشتتكى بت  ااوب ف و تح ل 

وفتتي  .بتت  فتتي للتتفالمحكمتتل فتتي عتتد  حةتتمر  بتتاقي المناقشتتات و لتتم يستتت لة زمالئتت  دفتتا  المشتتتكى 

المم م  أمد أة مراف ل دفا  المشتكي لم ين ب على ما جاء فتي الشتكايل الم اشترع واستتفاض فقتط 

التي تمس بالمحدع التراب ل واة ما مس بالمحتدع التراب تل عم تل وعم تل ف تال وب تد  .....في مدح قناع 

ا المشتتتكي وأمتتد أة متتا قتتانمة ال تتحافل والنشتتر ولتتم يستتلك  26و20تتتذم ر  بمقتةتت ات الف تتل ا 

م  لح عم ل مما ورد في المقاب لت س بتالم نى التذي تفةتل دفتا  المشتتكي بشترح  واة متا قتا  بت  

مممل  يد ل في إ ار ال مل ال حفي إل أة ع ارع عم ل جاءت في إ ار الست اق ال تا  للمقتاب والتذي 

تتم تكتذي  ا متا ق تل التقريتر والتتي  .....  ار ال ائفل التتي نشترت ا ني واافيتحدي عا أحداي س دي ا

المنج  ما ق ل اللجنل ال رلمان ل لتق ي الحقائق واة محاممل مممل  بخ مص ماجاء في هتذا المقتاب 

بالة ط هي محاممل لرأي والتمس فتي اا  تر القتمب أساستا ب تد  ق تمب الشتكايل الم اشترع واحت ا  تا 

 .القمب ب راءت 

زهتراش أو تح اة المشتتكي هتم ف تال / راف تل زم لت  لالقترار وب تد ت م تد  بم/ وتناوب الكلمل ل

بنتاءا علتى  .....عم ل لدولل الج ائر ب د اة تحدي عا وقم  قتلتى فتي أحتداي ست دي إفنتي ع تر قنتاع 

اا  ار التي نقل ا إل  ا المشتكي باعت ار  مدير مكت  ا بالربا  مع ال لم بت ة تلتف اا  تار مالبتل تختد  

لف فهة المشتكي مما ا ماربي وما المفروض ف   اة يتدافع ل ف إلى أ .م الح دولل الج ائر طفق
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عا م الح المارم وقةايا  ول س ال كتس  المتا اة الماترم هتم التذي ست ر علتى تكمينت  والتتمس 

 .أساسا القمب ب د  ق مب الشكايل الم اشرع واحت ا  ا القمب ب راءع مممل  مما نسب إل  

 .  ب  مممل  هم واجب و ني ل س إالزهراش وأ اف اة ما قا/ قم استدرك ل

وب د اة ماة المشتكى بت  آ تر متا تكلتم دوة اة يةت ف جديتدا قتررت المحكمتل حجت  القةت ل 

 .2990-92-82للت مل لجلسل

 وبعد التأمل طبقا للقانون

  ي الظ هعضت األول  : أوال

 : ي الظ ع بقيالن االستظعض  -5

بتتدفع يرمتتي إلتتى الت تتريح بتت  الة  28/98/2990ح تتث تقتتد  دفتتا  المشتتتكى بتت  ااوب بجلستتل 

 .ما ق  ص ة  72االستدعاء الممج  إلى مممل م بدعمح عد  احترام  لمقتة ات الف ل 

ح ث ان  با ال  المحكمل على االستدعاء المذممر اتةح ل ا ان  ال يتةما ف تال مافتل ال  انتات 

ع قتتد أق تتر ق تتل أي دفتتا  آ تتر المتتذممر أعتتال  ومتتادا  اة هتتذا التتدف 72المن تتمص عل  تتا فتتي الف تتل 

متتا ق   ج قتتررت المحكمتتل اامتتر به تتالح متتا يكتتمة قتتد شتتام  289وإعمتتاال لمقتةتت ات الف تتل 

م تتتاب المشتتتتكى بتتت  إلعتتتداد دفاعتتت  لجلستتتل إاالستتتتدعاء متتتا أ  تتتاء واستتتت فاء أي نقتتتص ف تتت  متتتع 

ةت ات ق   ج المذممر ومذا احتراما لمقت 72فمج  االستدعاء الجديد احتراما للف ل  82/92/2990

بدل ل ان  لم يكا محل أي نقاش ما ق ل دفا  المشتكى ب  مما يكمة م   االستدالب ب  الة االستتدعاء 

 .قد تم تدارم  ف   ح ماة لم يكا وبالتالي جاء محترما للشكل ات القانمن ل الم لمبل

 : ي الظ ع بمقها الجكضن   ال قضت المشتكى بج لمض بومنج الم م -0

المشتكى ب  ب لب يرمي إلى ق مب حق المشتكى ب  في إق ات  تحل متا تةتمن  ح ث تقد  دفا  

القذف وللف باالستناد على المستندات المدلى ب ا مرفقل باإلعالة الممج  إلى المشتكي وفق متا تتنص 

متتا ق ص ة ومتتذا باستتتدعاء الئحتتل الشتت مد بمتتا فتت  م الم لتتمم اإللة  72عل تت  مقتةتت ات الف تتل 

 .باستدعائ م

ن  بالرجم  للشكايل الم اشرع نجدها متسسل على و ف ال حفي الم نل ومدير مكتب وح ث ا

بالربتتا  المشتتتكى بتت  فتتي نازلتتل الحتتاب بال م تتل لدولتتل الج ائتتر واستتتالم  شخ تت ا الم لتت  تحتتت  .....

 .ال اولل وت ي ف  وق قل ال  ع مما جاء بالمقال ا مم م  الدعمح
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أعتال  يتد ل فتي بتام القتذف  عاو تاف المتذممروح ث أة و ف المشتكي ال حفي الم نتي ا

الذي يت لق بح اع الفرد الشخ  ل وال يد ل في بتام القتذف الممجت  بخ تمص الم تا  المممملتل إلتى 

ال  أات المتسسل والج مش ال ريل أو ال حريل أو الجميل واإلدارات ال ممم ل ومذا ااشخاص المشتار 

متا نفتس  16في الدولل وفق ما يتنص عل ت  الف تل ما ق ص، مالمزراء وممم 16إل  م في الف ل 

القتتانمة والتتذي يج تت  إلق تتات  تتحل المقتتائع المتةتتمنل للقتتذف وهتتم متتاال ين  تتق علتتى  نازلتتل الحتتاب 

باعت ارها تمس بالح اع الخا ل مما اة المشتكى بت  لت س متا ااشتخاص وال  أتات المتذممريا أعتال  

وبالتالي يت  ا ت  تا لتذلف القتمب  ،ما احترام  لمجاب اامر الذي ي قى م   ال لب غ ر مق مب بالرغم

 .بسقم  حق المشتكى ب  في إقامل الحجل

  ي الشك :  ضن ض 

 .الدفع المت لق بخلم الملف ما ال ميل الكاملل للمشتكى ب  ااوب

ح ث ان  اة ماة ما حق المشتكي استثناءا إقامتل التدعمح ال ممم تل أمتا  المحكمتل م اشترع فتهة 

جب عل   احترا  الشتكل ات القانمن تل المن تمص عل  تا فتي ق   ج وأهتم هتذ  الشترو  تحديتد ما الما

 .ما ق   ج 210-00-2ال ميل الكاملل للمشتكى ب  الف مب 

وح تتث انتت  بتتا ال  المحكمتتل علتتى الشتتكايل الم اشتترع اتةتتح ل تتا ف تتال اة المشتتتكي لتتم يةتتما 

فتاب ب ت  ال  انتات إال انت  وبحةتمر المشتتكى بت  شكايت  لل ميتل الكاملتل للمشتتكى بت  ااوب إل تتم إغ

المذممر أما  المحكمل وت مد هذ  اا  رع ما هميت  ماملل وتدوين ا تكمة قد أ لحت ما تم إغفال  ما 

متا ق   ج ومتذا احترامتا الجت تادات المجلتس ااعلتى فتي هتذا  289 رف المشتتكي استتنادا للف تل 

متا ق   ج والتذي يقةتي بت   تق أحكتا  ق     علتى  702 ال ام مما ان  وإعماال لمقتةت ات الف تل

متا ق     فتاة االمتفتاء بالشتكايل  27الدعمح المدن ل المقامتل أمتا  القةتاء ال جتري وإعمتاال للف تل 

الم اشرع ب نماة المشتكى بت  بمقتر الجريتدع ي قتى  تح حا ممتا انت  واة متاة المشتتكي فتي شتكايت  لتم 

الشتكايل إل حتدد المستتول ل الجنائ تل للمشتتكى ب متا مفتاعل ا  متا ق ص ة فتي وجت  61يحتر  المتادع 

أ ل  ا دوة أيل تفرقل ب ن متا إال انت  تتدارك اامتر ب تلب الشتكايل وفترق ب ن متا وحتدد  تفل المتت م 

مر ال ت ق ر لت  علتى شتكل ات الشتكايل الم اشترع ممتا أااوب مفاعل أ لي والمت م الثاني مشريف وهم 

 .شكايل الم اشرع مق ملل شكال في شق ا المت لق بالمت م ااوبتكمة م   ت  ا لذلف لل
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 :شي المتعلي بقضقي المشتكى بامضال ي ( 0

نجتتدها فتتي ملتتتا الشتتكايت ا  ....وح تتث انتت  بتتا ال  المحكمتتل علتتى هميتتل المشتتتكى بتت  الثتتاني 

المحكمتل مم م  الدعمح تفتقر لكتل ال  انتات ااساست ل متتاريخ ازديتاد  والتذي بمقتةتا  يحتدد نتم  

 .(ق   ج  626  لف)المخت ل لل ث ومذا في  تحديد مدع ت   ق اإلمرا  ال دني ما عدم  

مما يفتقر لمكاة االزدياد الذي يفرض علتى الن ابتل ال امتل فتي حالتل اإلدانتل الست ر علتى تمج ت  

ل للت متد السجل ال دلي إلى محكمتل ازديتاد الشتخص المتداة ومتذا ال  تاة المت لتق بالم نت 8ال  اقل رقم 

مما إلا ماة المتتابع متا دوي االمت تاز القةتائي أو الح تانل والتدي يستتمجب مست رع  ا تل يت ت ا 

 .احترام ا

م   ل شكال يت ت ا القتمب ب تد   ....وح ث ان  استنادا لما لمر تكمة الشكايل المقدمل في مماج ل 

 .ق مل ا في حق 

القتتتانمة اة أربتتتام الجرائتتتد متتتا ق  ص ة  يتتتنص وبقتتتمع  60وح تتتث انتتت  واة متتتاة الف تتتل  

مستول ا عا ال قمبات المال ل ال ادرع لفائدع الا ر  د مدير النشر وب فل  ا ل جم ع ااشخاص 

ما ق ص ة إلا ت تذر تنف تذها علتى هتتالء اب تريا إال انت  وأمتا   61و67المشار إل  م في الف ل ا 

هي  المالكل ف ال للجريتدع  .....شرمل   لم الملف ما أيل وق قل أو حجل تف د ممة المد لل في الدعمح

 .فان  ت  ا لذلف ت قى الشكايل الم اشرع م   ل شكال في هذا الشق يت  ا القمب ب د  ق مل ا

 :                          ي المهمهص:  ضل ض

  ي الظعهى العمهج   -

 : ي  نف  الم م*     

 .أعال  ما أجل جنحل القذف ح ث اة شكايل المشتكي ت دف إلى إدانل المت م ااوب

 ...وح تتث استتتند المشتتتكي فتتي شتتكايت  علتتى المقتتال ا المنشتتمريا فتتي ال تتفحل ااولتتى بجريتتدع 

والثاني تحتت  8211بال دد  91-96-90بتاريخ -عم ل الج ائر  يمر  الج يرع –ااوب تحت عنماة 

حتتدد ال  تتارات التتتي و 8208بال تتدد  91-96-82بتتتاريخ  –( الفتتادح .....الج يتترع و  تت  )عنتتماة 

عم تل دولتل الج ائتر، مكتتب التلف تق  –اعت رها في نرر  قذفا وست ا دوة بق تل المقتال ا وهتي مالتتالي 

ح تث دف  تا إلتى اقتنتاء الفت ال التتي أقامتت  ....كي مذم على توالمش) 8211بالنس ل لل دد  -الج ائري

جل بمق قتتل ال  تتع إ تتافل إلتتى استتتالم  عل  تتا مكت  تتا بالربتتا  بتتثما ال عالقتتل لتت  بالستت ر الحق قتتي المستت
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شخ  ا لم ل  مالي تحت ال اولل و ف المشتكي بمشرك إعالمي ال ملل وال ديتا لت  إال جمتع المتاب 

 .8208بالنس ل لل دد  – (قا  بت ي ف وق قل ال  ع وان  ما  نف ما ال حسا وال رشد ل 

عم تل دولتل الج ائتر  –مثاب ح ث ان  بالرجم  إلى المقال ا مم م  الدعمح نجد على س  ل ال

ف تتذ  ال  تتارات تجتتاوزت  –استتت الم  شخ تت ا بم لتت  متتالي تحتتت ال اولتتل ، قتتا  بت ي تتف وق قتتل ال  تتع 

ني المثارع ما ق ل المشتكي سماء بالمقال ا أعال  أو شخ  ا أقناء االستتما  فمم م  أحداي س دي ا

وتسلم م ل  مالي تحت ال اولتل وت ويتر إل   ما ق ل المحكمل أو ما ق ل دفاع  فمم م  شراء الف ال 

عقد ال  ع والذي تم إقحام  ب لب المقاب المنشمر الذي يتحدي عا أحداي س دي افني ب  دا مل ال  تد 

عا هذ  ااحداي ويد ل  في إ ار الح اع الخا ل للمشتكي والتي استتثناها المشتر  متا إق تات  تحل 

داء اب ريا مع ال لتم ب نت  واة متاة المشتر  قتد أبتاح ماتةمن  القذف بل أل   القانمة حمايت  ما اعت

ال  ا في أعماب المممف ال تا  ومتا فتي حكمت  حمايتل للم تلحل ال متل فانت  اشتتر  متع للتف قتالي 

 .شرو 

 .ة يكمة ال  ا حا ال بسالمل الن ل لمجرد  دمل الم لحل ال املأ: أوال

 .أال يت دح ال  ا أعماب المم فل: قان ا 

م  ال اعا بهق ات حق قل مل ما أمر أسند  إلى الم  مة ف   لكا المالحظ في نازلل أة يق: قالثا 

 .ما في حكم بالحاب اة المشتكي ل س ال بالمممف ال ا  وال 

متتا ق ص ة هتتم متتل ادعتتاء أو عتت  و عمتتل يمتتس  11وح تتث أة جريمتتل القتتذف   قتتا للف تتل 

ل وبالتتالي ف تم إستناد واق تل أو وقتائع بشرف وحرمل ااشخاص أو ال  أل التي ي  ح إل  ا هتذا ال م ت

وهم ما ير ر ما ع ارات المقال ا الستالف اإلشتارع إل  متا أعتال  ومتادا  . محدودع إسنادا علن ا عمديا

آنذاك بالربتا  هتم المشتتكي بتدل ل الشت ادع اإلداريتل المتدلى ب تا بتالملف فهنت  هتم  .....اة مدير مكتب 

 تتمي علتتى المستتاس بكرامتتل المجنتتي عل تت  ويحتتط متتا قتتدر  المق تتمد بالتتذات وهتتم بتتال شتتف ت   تتر ين

واعت ار  في نرر الا ر ويدعم إلى احتقار  ب ا مخال    ومتا ي اشترهم فتي المستط التذي ي ت ف ف ت  

وب تتفل  ا تتل فتتي المستتط ال تتحفي التتذي ينتمتتي إل تت  المجنتتي عل تت  وتتتتمافر بتت  ال نا تتر التكمين تتل 

ة القتانمة ال يت لتب فتي جريمتل القتذف ق تدا  ا تا بتل لجريمل القذف مما هتي م رفتل قانمنتا للتف أ

يكفي تمافر الق د ال تا  التذي يتحقتق متتى نشتر القتالف اامتمر المتةتمنل للقتذف وهتم عتالم أن تا لتم 

مانت  ادقل اوج ت عقتام المقتذوف فتي حقت  أو احتقتار  وهتذا مفتترض إلا مانتت ع تارات القتذف 

( دولل الج ائر، ت يف عقد ال  ع ، تسلم م لت  تحتت ال اولتل عم ل)شائنل بذات ا مما هم الش ة بالنس ل 
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الماردع بالمقاب ومتى تحقق هذا الق د فال يكمة محل للتحدي عا سالمل الن ل مادا  اة المجني عل ت  

 .مما سلف لمر  أعال  ل س ما المممف ا ال ممم  ا أو ما في حكم م

متتا ق ص ة 67وبمقتةتتى المتتادع " ....." وح تتث أة الرنتت ا هتتم المتتدير المستتتوب عتتا جريتتدع

 :تكمة مستول ت  قائمل مفاعل أ لي

وح ث ان  واة ماة ما الم ادت المسلم ب ا اة ال تحافل م نتل ن  لتل ل تا أ الق تات وأدب تات واة 

الممارسل ال حف ل تتم في إ ار الحريل المستولل واحترا  م ثاق الشرف ال حفي ومقتة ات قانمة 

المقدس وحق الت   تر مشترو  ب تد  الت ستف فتي استت مال  متع االلتت ا   ال حافل وتحت ش ار الخ ر

 .باحترا  الح اع الخا ل لألفراد 

وح ث اة المشتكى بت  ااوب تجتاوز القماعتد أعتال  ممتا تجتاوز النقتد الم تاح حتتى حتدود المتس 

 .بشخص المشتكى ب  وبكرامت 

متتا أجتتل الخ تتر وهتتذا هتتم  اة تستتتخد يمكتتا وح تتث اة وستتائل االت تتاب بمتتا ف  تتا المكتمبتتل 

الم لمم لكا يمكا مذلف اة تكرس اغراض الشر والذي يتحمل في الن ايتل ت تح ح المستار والحتد 

 .ما االن القات هم ج از القةاء 

جنحتل القتذف بكافتل أرمان تا المتادي )وح ث ان  واستنادا لما لمر أعال  اقتن ت المحكمل بث تمت 

  اإلسناد والمسند إل   ورمتا ال لن تل بالنشتر بالجريتدع   قتا بجم ع عنا ر  ما ف ل اإلسناد ومم م

ما ق ص ة وأ  را الق د الجنائي مما هم مف ل أعال  وبالتتالي يت ت ا متا تذع الرنت ا  21للف ل 

 (.ااوب ما اجل ا

 : ي  نف  الفب *   

لسب وح ث اة الشكايل الم اشرع مم م  الدعمح ت دف إلى إدانل المشتكى ب  ما اجل جنحل ا

 .  قا للف مب المشار إل  ا أعال  

وح تتث استتتند المشتتتكي فتتي شتتكايت  مم تتم  الملتتف إلتتى ااو تتاف التتتي جتتاءت فتتي المقتتال ا 

 .المشار إل  ما في ح ث ات جنحل القذف 

نجتد ( .........)م  الم نتمة وح ث ان  بتالرجم  إلتى المقتال ا مم تم  التدعمح  ا تل المقتاب

 (.حسا وال رشد ل  ديا ل ، ال وال مشترك إعالمي ال ملل ع ارات
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مل ت   ر شائا او ع تارع تحق تر أو قتدح ال تتةتما )ما ق ج السب  112وح ث عرفت المادع 

متل ت   تتر م تت ا )متتا ق ص ة  11ممتا عرفت تتا الفقتترع اا  ترع متتا الف تل ( نست ل أيتتل واق تل م  نتتل

 (.للكرامل أو ع ارع احتقار أو شتم ال تشمل على أي ات ا  م  ا

ح ث انت  ومتا  تالب الت تريف ا أعتال  يتةتح اة الستب مترت ط ب و تاف ق  حتل تمتس شترف و

 .الشخص واحتقار مرامت 

مشتترك إعالمتي، الملتل وال )وح ث اة المقاب المشار إل   يتةما مجممعل ما ع تارات الستب

 (.ديا ل ، ال حسا وال رشد ل 

 ف الق  ح وال لن ل والت ريف جنحل السب تت لب بق ام ا تمافر عن ري إسناد الم)وح ث اة 

 (.بالمسند إل  

وح ث اة المشتكى ب  اسند  راحل في مقال  أعال  وبشكل وا ح وجلي أو اف ق  حتل تمتس 

 .شرف المشتكي

وح تتث انتت  يكفتتي لتتتمافر الق تتد الجنتتائي فتتي جنحتتل الستتب اة تتجتت  إرادع المتتت م إلتتى إستتناد 

 .ااو اف الق  حل قا دا علن ت ا وهم عالم بذلف

وح ث ان  ل س شر  اة تتمافر لدح المت م ق دا جنائ ا  ا ا وال اة تتمفر لدي  حستا ن تل بتل 

 .يكفي م اينل إرادع إسناد ااو اف وم اينل نشرها 

 .وح ث اة سمء الن ل أو ن ل اإل رار بالمشتكي مفتر ل في ع ارات السب نفس ا 

 تل ودفاعتا عتا الم تلحل ال امتل وح ث ان  فةال عا للف واة ماة المشتكى ب  يتمسف بحتس ن

لل الد وت م د  اة تلف ااو اف جاءت في إ ار الس اق ال ا  للمقاب التذي يتحتدي عتا أحتداي ست دي 

افني إال اة المالحظ اة الس اق الذي لمرت ف   هذ  ااو اف الق  حتل ارت  تت أساستا بماق تل اقتنتاء 

 .الف ال المقدمل بدورها في المقاب 

دا لكل ما س ق تكمة ال نا ر التكمين ل لجنحل السب متتمفرع فتي نازلتل الحتاب وح ث ان  واستنا

 (.يت  ا متا ذع المت م ااوب ما اجل ا

ونرتترا لرتتروف الرنتت ا االجتماع تتل وال ائل تتل والن تتدا  ستتمابق  القةتتائ ل وبتتالرغم متتا ستتقم  

أمثتر متا مناست ل انت   الرن ا مما هم م  ا أعال  في المحةمر لكا وأما  ت ريح  أما  المحكمل فتي

 .ماة يتم ى ما وراء المقال ا 
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 دمل الم لحل ال امل لل الد وأما   لتم الملتف متا أيتل حجتل تف تد ست  قل إدانتت  متا اجتل أف تاب 

مشاب ل فقد ارت ت المحكمل تمت     برروف التخف تف متع االقت تار فتي ال قمبتل المحكممتل ب تا عل ت  

 .على غرامل مال ل ممقمفل التنف ذ

 . ث يت  ا تحم ل الرن ا المداة  ائر الدعمح وح

  ي الظعهى المظن   التضبع 

ح ث أديا الرن ا ااوب أعال  ما اجل جنحتي القتذف والستب وفتق ح ث تات التدعمح ال ممم تل 

 .أعال  

وح ث ان  بارتكام الرن ا لما أديتا متا اجلت  يكتمة قتد الحتق  تررا حتاال وم اشترا بالم التب 

فتتي شتت مر  واعت تار  يستتتحق عنت  ت تتمي  تقتتدر  المحكمتل بمتتا ل تا متتا ستتل ل الحتق المتتدني أ تاب  

تقديريل ومراعاع من ا لنمع ل مقدار اا رار الالحقل بالمجني عل   ومذا مراعتاع لمقتةت ات الف تل 

الت ميةات المدن ل المحكم  ب ا يجب اة تحقق للمتةترر ت ميةتا متامال )ما ق ج الذي ينص  891

أي اة يكتتمة الت تتمي  ( حتتاب المحقتتق التتذي أ تتاب  م اشتترع متتا الجريمتتل عتتا الةتترر الشخ تتي ال

ممازيتتا للةتترر إال انتت   المتتا أة المحكمتتل ال تحكتتم إال فتتي حتتدود متتا  لتتب من تتا فهن تتا تقتتدر م لتت  

 .الت مي  في الدرهم الرم ي الم لمم 

الي متا ق ج وبالتت 891وح ث اة الدرهم الرم ي الم لمم ال يشتكل ت ميةتا بمف تم  الف تل 

 .فاة ال لب الرامي بش ن  إلى تحديد مدع اإلمرا  ال دني والنفال الم جل غ ر متسس يت  ا رد 

 .وح ث يت  ا تحديد مدع اإلج ار بخ مص ال ائر فقط في اادنى

وح تتث يت تت ا القتتمب بنشتتر من تتمق الحكتتم التتذي س  تتدر فتتي النازلتتل بجريتتدت ا يتتمم ت ا ستت تم 

 .الرن ا المداة تحديدها بمن مق الحكم على نفقل 

وح ث اة  لب النشر بالفرنس ل ل س ل  ي رر  لكتمة المقتال ا مم تم  التدعمح نشترا بجريتدع 

 .عرب ل مما يت  ا م   رد  

 ابلهذه األسب

إلتى  626ومتا  202و 272إلتى  281و 280إلتى  216ومتا  81لتى إ 7وت   قا للف مب متا 

-12-21متتا ق ج والف تتمب  111-112-112-809إلتتى  816-00-11متتا ق   ج والف تتمب  621

 .المت لق بقانمة ال حافل والنشر 80/88/8001: ما   11-17-11-67-71
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ت رح المحكمل عل نا ابتدائ ا حةمريا في حق المتت م ااوب والم التب بتالحق المتدني وغ اب تا 

 :في حق ال اقي 

 .المها بفمهط حي المشتكى بج األوا  ي القضج  الفج  : أوال

 :الشك    ي: ضن ض

 ......وشترمل  .....ب د  ق مب الشكايت ا الم اشرت ا ج ئ ا في شق ما المت لق بالمشتكى ب ما ( 8

برد جم ع الدفمعات الشتكل ل المثتارع بخ تمص الشتكايت ا المتمج ت ا فتي حتق المتت م ااوب والقتمب 

 .بق مل ما شكال

 . ي المهمهص :  ضل ض 

 : ي الظعهى العمهج   ( 5

( 7999)ما اجل جنحتي القذف والسب وم اق تت  بارامتل مال تل قتدرها  ........ن ا بمتا ذع الر

 .س  ل آالف درهم ممقمفل التنف ذ مع تحم ل  ال ائر واإلج ار في اادنى 

 : ي الظعهى المظن  ( 0

ت ميةتا متدن ا قتدر  درهمتا  ......ب دائ  لفائدع الم التب الحتق المتدني  .......الحكم على الرن ا 

 .يا مع تحم ل  ال ائر واإلج ار في اادنى بخ مص ال ائر فقطرم 

 ........ومتتذا ب تتدديا متتتتال  ا متتا جريتتدع  .....وبنشتتر من تتمق هتتذا الحكتتم بالجريتتدع ال مم تتل 

 .وبتحم ل  م اريف النشر ورف  باقي ال ل ات

  بقاعتتل ب تتذا  تتدر الحكتتم وتلتتى فتتي الجلستتل ال لن تتل المن قتتدع فتتي ال تتم  والشتت ر والستتنل أعتتال

 .الجلسات االعت اديل بالمحكمل 

 :وهي مترم ل ما 

  ئ فض                   ذ جفمظ بضهــــــــــم 

 ال ي كضن  ش   جنصب الن ضب  العضج                بفوه  الف ظ جصيفى ال  بضوي 

 كضبب الوق                  وبمفضعظة الف ظ انضس لممـــضن

 كضبب الوق       ال ئ س 
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 فكم  االستئنضم به ظةج

 5155ق ا  عظد 

 55/23/0225: بتض  خ 

 55/25: جلم  نفي عظد

 

 :الـمبدأ

المفكم  وبعظ الطالعاض على كض   و ضئي الملم وجفتنظابج سذها  علذى الصذع ظ االبتذظائي أو  -

المذذظلى بنفذذخ  جناذذض ود اسذذتاض  .....علذذى الصذذع ظ االسذذتئنض ي وخضصذذ  الممذذضا المنشذذه  بج  ذذظة 

نج  مظ بق ن لاض أن جض بومنج  عتق  ق  ض  ي حي المشتكي عنظجض اعتق ح جهاطنض  ذهق العذضدة لمومه

هي الفقب المقضش   ي حصهلج على حكم ناضئي وأن ذل   عنذي " كهلهن    ي الج ش"وبلن صفتج 

هدح  ي الج ش للتل    علذى المفكمذ   ذي الصذظا  حكذم لصذضلفج واإلسذ اص  ذي األجذ  مكهنج است   ن

 .ح واعتق  أن العظال  بك   بمك ضل ن حفب صف  وجنصب الشخص المتمضميبتنف  

جض بذم نشذ ح جذن طذ م المشذتكى بذج بضعتقذض ح جذظ   للج  ذظة المذ كه ة  عتقذ  قذ  ض بمفاذهم  -

ج جض دام أن المشتكى بج نفب وادعى واقع  جع نذ  لشذخص جفذت بشذ  ج دون .جن ق 550الفص  

ظ أن المشذذتكي اسذذت   نمذذهدح وجنصذذقج  ذذن بذذم نشذذ هض وجذذض  فأن  ذذظلي بمذذض  ف ذذظ صذذف  اإلدعذذض ات أ ذذ

 .للتل    على الموض  ل فكم لصضلفج

 كملة الم جاللباس

أ درت غرفل الجنح االستتأناف ل بمحكمتل االستتأناف بمجتدع وهتي ت تت  80/92/2990بتاريخ 

 :قرار ابتي ن  في القةايا الجنح ل في جلست ا ال لن ل ال

 الس د المم ل ال ا  للملف:  ب ا

ينمم عن  ااستال ع د الل  ف ال مراني المحتامي ب  أتل  ........والمشتكي في الشكايل الم اشرع 

 .وجدع

-- جن  ا   --
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 ......المق م م  ......، مدير جريدع .......وب ا المسمى 

 .جدعيتازر  ااستال نمر الديا بمبكر المحامي ب  أل و

تكابتت  دا تتل التتدائرع القةتتائ ل ل تتذ  المحكمتتل ومنتتذ زمتتا لتتم يمةتتي عل تت  أمتتد التقتتاد  رالمتتت م با

جنحل السب والقذف ب  تارات التحق تر والمتس بالشترف ونشتر م لممتات مالم تل المن تمص عل  تا 

 .ما قانمة ال حافل 11ما القانمة الجنائي والف ل  112و  112وعلى عقمبت ا في الف ل ا 

  -- ا  أخ ى جن --

 إة المحكمل 

الم ترح بت  لتدح متابتل  82/88/2991بناء على االستأناف المقتد  متا  ترف المتت م بتتاريخ  

عتتا  89/88/2991ال تتادر بتتتاريخ  0110: الةتت ط بالمحكمتتل االبتدائ تتل بمجتتدع بشتت ة الحكتتم عتتدد

ل نافتتذع قتتدرها المحكمتتل المتتذممرع والقا تتي بمتا ذتتت  المتتت م متتا أجتتل جنحتتل القتتذف وعقابتت  بارامتت

درهم مع تحم ل  ال ائر واإلج ار في الد اادنى وب د  متا ذت  ما أجل باقي ما نستب  20.000,00

ت ميةا مدن ا قدر  ألف درهتم  ......إل   والت ريح ب رائت   من  وب دائ  لفائدع الم الب بالحق المدني 

 .وتحم ل  ال ائر واإلج ار في الحد اادنى( درهم 100.000,00)

 عائوقال

وتتلخص وقائع النازلل حسب مستتندات الملتف و ا تل الشتكايل الم اشترع التذي تقتد  ب تا الست د 

بماس ل نائ   ااستال ع د الل  ف ال مراني أما  ابتدائ ل  وجدع والمتدح عن ا الرستم القةتائي  .......

فتي  تفحت ا اا  ترع  ...قامت جريتدع  89/91/2991عرض ف  ا أن  بتاريخ  22/91/2991بتاريخ 

 .....لل حفي " ......."بنشر وتمزيع م لممات ف  ا ماال ات ال تمت للحق قل ب لل  ما  الب عممد 

أمتا عنتدما يت لتق "تةمنت ع ارات سب وقذف وتحق ر تمس شرف  وتسيء إلتى شخ ت  إل جتاء ف ت  

فتمق ال تادع مثتل أحتد الكملتمن الت التذي متاة ي التب بت رض فتي ال  تمة الشترق ل بمجتدع بالمما ن ا 

وأة متا جتاء ف ت  ال يمتت للحق قتل " هكتار أي ما ي تادب مستاحل ل نتاة مترت ا تقري تا 29099مساحت ا 

فراغ متا م ن تائي بتاإلكتب لل وهدف   دمل م الح ج ل م  نل وهم شخص س ق أة  در في حقت  ح

حتل تتا بتتدوة ستتند وال قتتانمة و أشتتخاص م ن تت ا بحكتتم اإلفتتراغ والتتذيا ال عالقتتل ل تتم الةتت  ل التتتي ي

بالجماعات السالل ل التي أشار إل  ا المشتكى بت  بتل أنت  لتم ي تدر أي حكتم قةتى بتهفراغ الجماعتات 

السالل ل واارض التي تكلم عن ا المشتتكى بت  مستاحت ا غ تر المستاحل الم تال  ف  تا وأة اإلشتارع إلتى 
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هكتار هم ما أجتل إيقتا  المتما ن ا فتي الالتط ولمتر رت تت  فتي الجت ف يحمتل علتى  29099ل مساح

 60اإلش اد بمجمد محاباع وم املل  ا ل للقةاء إال أة الماقع غ ر للف بل أن  مالف فتي الشت ا  متع 

عائلل مما هم قابت ما الرسم ال قتاري واة المتةترر متا عتد  تنف تذ ااحكتا  القةتائ ل هتم أ تحام 

ل قتتار وأة الاتترض متتا النشتتر هتتم التشتتك ف فتتي ااحكتتا   القةتتائ ل ال تتادرع باستتم  تتاحب الجاللتتل ا

والتتتمس لتتذلف متاب تتت  متتا أجتتل الستتب والقتتذف ب  تتارات التحق تتر والمتتس بالشتترف ونشتتر م لممتتات 

مالم ل ال دف من ا  دمل أشخاص م  نت ا وتةتل ل الترأي ال تا  المن تمص عل  تا وعلتى عقمبت تا 

متتتا قتتتانمة ال تتتحافل وإدانتتتت  وفتتتق  11متتتا القتتتانمة الجنتتتائي والف تتتل  112و  112 فتتتي الف تتتل ا

ملتمسات الس د ممثل الحق ال تا  وفتي التدعمح المدن تل التاب تل ب دائت  لت  ت ميةتا إجمال تا ال يقتل عتا 

مائل ألف درهم مت مي  متقت وحفظ حق  في تقديم  ل ات  الن ائ ل عند تحديتد اا ترار الالحقتل بت  

 .....عائلتتل وتحم تتل المشتتتكى بتت  ال تتائر وأدلتتى بنستتخل لجريتتدع  60ئ  فتتي الملتتف المقتتدر م وبشتترما

 .وش ادع للرسم ال قاري 1102ال دد 

وح تث أنت  ب تد إدراج القةت ل أمتا  المحكمتل االبتدائ تتل بمجتدع واالستتما  إلتى متا يجتب قانمنتتا 

 . در الحكم االبتدائي والمشار إلى مراج   ومن مق  أعال 

 90/92/2990إن  ب د استأناف المشتتكى بت  للحكتم المتذممر أدرج ملتف النازلتل بجلستل وح ث 

تخلف  الل ا المشتكى ب  المست نف رغم تم ل  باالستدعاء وحةر دفاع  ااستال نمر التديا بتمبكر 

ى بتفمي  عن  غ ر م حح اإلمةاء وب د اعت ار القة ل جتاه ع التتمس دفتا  المشتتكى بت  لالذي أد

 .لإلدالء بمذمرع  الب فترع المداوللحفظ حق  

 80/92/2990قم حج ت القة ل للمداولل لجلسل 

 وبعظ المظاول  طقمض للمضنهن

 :  ي الشك 

ح ث أة استأناف المشتكى ب  في الشكايل الم اشترع قتد   تالب ااجتل ووفقتا للشتكل ات القانمن تل 

 .لذلف ف م مق مب شكال

 : ي المهمهص

 .عا الحةمر أما  ه أل المحكملح ث أة المشتكى ب  تخلف 
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ح ث أة الحكم المست نف اعتمد ف ما قةى ب  ما إدانل المشتكى ب  ما أجل جنحل القتذف وللتف 

ال تادر بتتاريخ  110عتدد  .....ب د إ الع ا على المقتاب المنشتمر فتي ال تفحل اا  ترع متا جريتدع 

جت ف والتتي ستاعدت  فتي ن اعت  والذي أقار ف   المشتكى ب  إلى  فل المشتتكي فتي ال 89/91/2991

مد   ومرمتت   للح تتمب علتتى أحكتتا  قةتتائ ل فتتالقةتتائي وو تتف  بمتتما ا فتتمق ال تتادع واستتتاالل  لن

 .ل الح  رغم أة ال رف المشتكى ب  لم يث ت تلف الماق ل

وح تتث أة المحكمتتل وب تتد إ الع تتا علتتى مافتتل وقتتائق الملتتف ومستتتندات  ستتماء علتتى ال تت  د 

المتتدلى بنستتخل من تتا  ..... د االستتتأنافي و ا تتل المقتتاب المنشتتمر بجريتتدع االبتتتدائي أو علتتى ال تت 

ودراست ا لمةممن  فقد ت  ا ل ا أة ما تةمن  ي ت ر قذفا في حق المشتكي عندما اعت ر  مما نا فتمق 

هي الس ب الم اشتر فتي ح تمل  علتى حكتم ن تائي وأة للتف " مملمن ل في الج ف"ال ادع وب ة  فت  

نفتمل  فتي الجت ف للتت ق ر علتى المحكمتل فتي إ تدار حكتم ل تالح  واإلسترا  فتي  ي نتي ممنت  استتال

 .اامر بتنف ذ  واعت ر أة ال دالل تك ل بمك ال ا حسب  فل ومن ب الشخص المتقا ي

وح ث أة ما تم نشر  ما  رف المشتكى ب  باعت ار مدير للجريدع المذممرع ي ت ر قتذفا بمف تم  

المشتكى بت  نستب وادعتى واق تل م  نتل لشتخص مستت بشترف  دوة  ما دا  أة. ج.ما ق 112الف ل 

ومن ت   للتت ق ر  نفتمل أة يدلى بما يف د  حل االدعاءات أيا تم نشرها ومتا يف تد أة المشتتكى استتال 

 .على القةاء ل حكم ل الح 

ح ث أة الحكم المست نف ح ا رمت  قةتاء  علتى الح ث تات التماردع ف ت  يكتمة قتد علتل ب ريقتل 

 .ماف ل وأحا  بالنازلل ما جم ع جمان  ا الماق  ل والقانمن لسل مل و

وح ث أة الج ل المست نفل لم تدب بما يستل   ت تديل الحكتم أو إلاتاا  مل تا أو ج ئ تا اامتر التذي 

ي قتى م تت  الحكتتم المستتت نف م تادفا لل تتمام ومتتا هنتتا ارتتت ت م ت  المحكمتتل ت نتتي ح ث اتتت  وبالتتتالي 

مقتةتت ات  ت لتت ال ومن مقتتا ستتماء فتتي التتدعمح ال ممم تتل أو فتتي التتدعمح  الت تتريح بت ي تتد  فتتي جم تتع

 .المدن ل التاب ل

 .ج. .ما ق 626-260-281-291-202-202-209-217-216وعمال بمقتة ات الف مب 

 اببذه األسله

 :ابل حةمريقررت محكمل االستأناف بمجدع علن ا انت ائ ا وبمث

 .ققها االستئنضم:  ي الشك 
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عتدد  89/88/2991بت ي د الحكتم المستت نف ال تادر عتا ابتدائ تل وجتدع بتتاريخ :  ي المهمهص

 .ال ائر مج را في اادنى( المست نف)وتحم ل المشتكى ب   0110

ترم تل ب ذا  در الحكم وتلي في الجلسل ال لن ل في ال م  والش ر والسنل أعتال  ومانتت ال  أتل م

 :ما السادع

  ئ فض     عقظ هللا التهنفي  / ذ

 جفتشض ا جم  ا    عقظ ال زاق به  ي  / ذ

 جفتشض ا    الفف ن العي ضوي  / ذ

 جم   الن ضب  العضج    جفمظ عه  / بفوه   ذ

كضبقض للوق    وبمفضعظة الف ظ حفضن خهخي  
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 المفكم  االبتظائ   بشفشضون

 255/21/0: جلم  نفي عضدي عظد

 021/25: حكم عظد

 20/25/0225: بتض  خ

 

 :المبدأ

حوه  الن ضب  العضج   ي الموض ض الجنف   جن األجه  المتعلم  بضلن ضم العضم  وش ط أسضسذي  -

لصف  انعمضد الجلفضت الجنف    وهه حوذه  ال  جذظ جصذظ ح  ذي بوذم نج بضلشذكض   المقضشذ ة جذن 

 .هن جعج الظ ع عظ م الجظوى و تع ن  دحعظجج  والنمض جن نص المضنهن  األج  ال ي  ك

أ   سمهط الظعهى ال  تعلي بل   سمهط والنمض بل   بمذضدم  مكذن أن  نميذع و تهقذم بذظل    -

أعذالح بحجكضن ذ  اعتمذضد  خذ  و  مذ  جذن و ذضئي المتضبعذ  الن كضنذت هنذضت  51أن المش ص ختم الفصذ  

القت ام  م   األج  ال ي  كهن جعذج أ ذ  وهه جض  فتفضد جنج أن المش ص لم  كتفي ب هم ا" جتضبع "

 .الفت  أشا  أ   بمضدم ول س سمهط

الشذذكض   المقضشذذ ة ال بتوذذمن جذذض  ف ذذظ أو  ذذهحي اللذذى كذذهن كضبذذب الممذذضا  اذذظم اللذذى نفذذق   -

اللذى المشذتكي كمذض أنذذج ال  ه ذظ جذن مذمناض جذذض   قذت سذه  ن ذذ  ( خ ضنذ  األجضنذذ )الهاقعذ  اإل  اج ذ  

ى المصذذظ الجنذذضئي الخذذضص الذذ ي  اذذظم اللذذى المذذس بفذذمع  وشذذ م المشذذتكى بذذج أي بذذه  ح علذذ

 .جن قضنهن الصفض   غ   قضئم  55المشتكي  األج  ال ي بكهن جعج عنضص  الفص  

 كملة الم جاللباس

 أ تتدرت المحكمتتل االبتدائ تتل بشفشتتاوة فتتي جلستتت ا ال لن تتل لل تتث فتتي 92/91/2990بتتتاريخ 

 (.شكايل م اشرع)القةايا الجنح ل ال اديل 

 :الفكم الجنفي العضدي

 ......، ماربي، تا  ااهل ل عنمان  ......: ب ا الس د

-- بصفتج جيضلب بضلفي المظني  --
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 .الح  ب محمد حاجي المحامي ب  أل ت ماة/ ينمم عن  ل

-- جظعي جن  ا   --

بمدينتتل فتتاس، ب اقتتت   22/88/8010بتتتاريخ  ، ماربتتي، تتتا  ااهل تتل، المتت داد......والمستتمى 

 .......، مت وج ول  ابا، عنمان  ....بنت  ....وأم   ....ما والد  ......الم ن ل رقم 

ابتراه م رشت دي / ل –الحستا عت ف / ل –أحمتد فجتاني / ل –عمر  دومم / المتازر ما  رف ل

 .المحاممة ه أل الدار ال  ةاء

ائ ل هذ  المحكمل ومنذ زما لم يمةي عل   أجل التقتاد  الجنحتي المشتكى ب  بارتكاب  دا ل ابتد

 .ما قانمة ال حافل 79و  21-67-17-11لجنحل القذف   قا للف مب 

-- جن  ا  أخ ى  --

 عائوقال

دح متابتل  ت ط هتذ  بناء على الشكايل الم اشترع التتي تقتد  ب تا الم التب بتالحق المتدني أعتال  لت

والذي ي رض  82/89/2991بتاريخ  119760المحكمل والمتداع عن ا الرسم  القةائ ل و ل عدد 

مقاب  تا ر بال تفحل ااولتى فتي  انتل  29/96/2991بتاريخ  2001عدد  ....ف  ا أن  ورد بجريدع 

فتي  -االقنت ا–ل تم  تنرتر المحكمتل بال  ةتاء ا"جتاء ف ت  متا يلتي " ......"مقاب  ا ر م نمة م  .....

 .....وزيتتر ستتابق والتتد المتتت م  ...وستخ تتص الجلستتل لالستتتما  إلتتى الشتت مد ومتتا ب تتن م  ......ملتف 

وأة الجريدع نست ت إل ت  واق تل ...." المتابع بجنحل الت رف في ماب مشترك بسمء ن ل و  انل اامانل

 تر  تح حل حستب  تف متاب تت  متاب ت  بجنحل   انل اامانل، وهتي الجترائم المشت نل وهتي واق تل غ

وهتم متتتابع فقتتط بالت تترف فتتي متتاب مشتتترك بستتمء ن تتل ولتت س بخ انتتل اامانتتل، وأة المشتتتكى بتت  هتتم 

متا قتانمة ال تحافل ممتا أة جريتدع  67المستوب في الف ل اا لي ب فت  مدير للنشر   قتا للف تل 

بتدائ ل بشفشاوة   قا للف تل تمز  بمدينل شفشاوة، وبالتالي فهة اال ت اص ين قد للمحكمل اال .....

وأة الف تتل يشتكل جريمتل القتتذف باعت تار أة إ تافل متاب تتل   انتل اامانتل إلتتى . متا نفتس القتانمة 79

المقتتاب بتتالرغم متتا عتتد  التن تت ص عل  تتا فتتي اامتتر باإلحالتتل المت لتتق بالمشتتتكي يشتتكل مستتا بشتترف  

أعال ، والتمس الحكم لفائدت  بتدرهم  ما القانمة 21عالقل بالف ل  17و  11واعت ار    قا للف مب 

رم ي يتدي  ل  المشتتكى بت  متع نشتر حكتم المحكمتل بخمتس جرائتد يمم تل علتى  تفحل ماملتل وهتي 

المستتاء، الجريتتدع ااولتتى، ال تت اح ل، ااحتتداي المارب تتل، ال تت اح لمتتدع شتت ر تحتتت  ائلتتل : الجرائتتد
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 .....لتنف ذ وأرفق شكايت  بال تدد رقتم عا مل يم  ت   ر عا ا( درهم  10000)غرامل ت ديديل قدرها 

و مرع ما اامر باإلحالل ال ادر عا الس د قا ي التحق ق بابتدائ تل التدار ال  ةتاء  .....ما جريدع 

 .80/89/2997بتاريخ ( 208/2996ملف التحق ق عدد )

و تل  88/88/2991وبناء على الشتكايل الت تح ح ل المقدمتل بماست ل دفتا  المشتتكي بتتاريخ 

الذي التتمس متا  الل تا ت تح ح   ت  ورد فتي استم  بالشتكايل الم اشترع وللتف بج تل   61602 عدد

 .اسم  س د بدب س  د، أي بحذف ال اء

وبنتتتاء علتتتى الشتتتكايل الت تتتح ح ل الثان تتتل التتتتي تقتتتد  ب تتتا المشتتتتكي بماستتت ل دفاعتتت  بتتتتاريخ 

مارد بالشتكايل الم اشترع والذي يلتمس ما  الل ا ت ح ح تاريخ ازدياد المشتكى ب  الت 91/98/2990

مما ورد     وج ل اسم والد المشتتكى بت  امحمتد  8012بدب  22/88/8010وللف بج ل  ما ممال د 

 .بدب محمد

حةر المشتكى ب  بمتتازرع  80/92/2990وبناء على إدراج الملف ب دع جلسات آ رها جلسل 

كى بت  التتي مانتت م ابقتل رش دي وحةر دفا  المشتكي وب د التحقق متا هميتل المشتت/ ع ف و ل/ ل

ي إ تار التدفم  الشتكل ل وأو تح أة التدعمح ال ممم تل قتد تقادمتت إعمتاال لمقتةت ات فتتد ل دفاعت  

افل الذي يتنص علتى أة التقتاد  هتم ستتل أشت ر وأة المشتتكي قتد  شتكايت  حما قانمة ال  71الف ل 

مجتد بتالملف متا يث تت أة ي أي أن ا قدمت  ارج ااجل، مما أن  ال 91/98/2990الت ح ح ل بتاريخ 

بق تتد ال  تتع  9/96/2991عتتدد الجريتتدع مم تتم  الشتتكايل قتتد تتتم تمزي تت  بمدينتتل شفشتتاوة بتتتاريخ 

وبالتالي فهة اال ت اص لل ث في النازلل يرجع البتدائ ل ال  ةاء باعت ارها المدينتل التتي يتماجتد ب تا 

ت اص البتدائ ل شفشاوة ممتا أقتار المقر الرسمي للجريدع والتمس في  مء للف الت ريح ب د  اال 

قالثتتا يرمتتي إلتتى الت تتريح ب تتد  ق تتمب الشتتكايل الم اشتترع علتتى اعت تتار أة  ابتت  دفاعتت ىدفتتا  المشتتتك

متا قتانمة  202و  209المشتكي لم يةتما جم تع ال  انتات الةتروريل والمن تمص عل  تا بالف تل 

ن تل، وأة المشتتكي امتفتى بتذمر المس رع الجنائ تل متا استم والتدي المشتتكي وستن  ورقتم ب اقتت  الم 

استم  وعنمانتت  واإلشتارع إلتتى ممتاب ااهل تتل دوة بتتاقي ال  انتات اا تترح، ممتا أنتت  لتم يةتتما شتتكايت  

إد اب الس د وم ل الملف باعت ار أة قةاع الن ابتل ال امتل هتم التذيا يمارستمة التدعمح ال ممم تل   قتا 

تكي و أو تح أنت  ال يمجتد بالقتانمة متا يمنتع ما قانمة المس رع الجنائ ل وعقب دفا  المشت 2للف ل 

أي دا تتل ااجتتتل  82/89/2991متتا ت تتح ح الشتتتكايل الم اشتترع وأة هتتتذ  اا  تترع قتتدمت بتتتتاريخ 

وف متتا يت لتتق التتدفع ب تتد  اال ت تتاص أو تتح أة مدينتتل شفشتتاوة م روفتتل علتتى ال تت  د . القتتانمني

بشتكل يتممي ودوة  .....ف جريتدع الم ني وال تالمي وتتتمز  ف  تا جم تع وستائل االت تاب بمتا فتي للت



 

 
 

 مركز الدراسات واألحباث اجلنائية

111 

ممام تتل علتى التمزيتع بشتتكل  .....تف تد أة جريتدع " ....."انق تا ، وأدلتى بشتت ادع  تادرع عتا ومالتتل 

، مما أ اف أة الن ابتل ال امتل حا ترع بقتمع القتانمة وبالتتالي 2991يممي وبدوة انق ا   الب سنل 

شرع، وأة المشتكي أو ح مافل ال  انات ل س ما الةروري التن  ص على إد ال ا في الشكايل الم ا

رش دي وأو ح أة الش ادع التي أدلتى ب تا دفتا  المشتتكي وال تادرع / الالزمل للت ريف ب ، وتد ل ل

، وأنت  هنتاك عتدع 29/96/2991وزعتت بتتاريخ  ....ال تنص ما يث ت ممة جريدع " ....."عا ومالل 

م ا البتدائ تل وزاة انت تت ب تد  ق مل تا، وتتد ل ، وأة نفس الشكايل تتم تقتدي.....أشخاص يحملمة اسم 

دفتتا  المشتتتكي والتتتمس رد جم تتع التتدفم  الشتتكل ل، ف ع  تتت الكلمتتل للستت د وم تتل الملتتف التتذي التتتمس 

ت   ق القتانمة فتقترر إرجتا  ال تث فتي التدفم  الشتكل ل إلتى حت ا ال تث فتي المم تم ، وب تد إشت ار 

ما المقاب أي جديتد وأنت  اعتمتد فتي للتف علتى الشتكايل المشتكى ب  بالمنسمم إل   أجام بكمن  لم ية

والتي مانت مم م  التحق ق متمدا أنت  لتم يكتا ي لتم  ....اا ل ل التي تم إيداع ا ما  رف المسمى 

بقرار اإلحالل مما أن  لم يكا حا را أقناء المحاممل، مف دا أن  اعتمد في تحققت  متا الخ تر متا وقتائق 

لس د قا تي التحق تق تتم أع  تت الكلمتل لتدفا  المشتتكي التذي أو تح أة أ رح لم يكا  من ا قرار ا

متا بت ا  مستل متتاب  ا ل تم تت ترض لت   .....مممل  ماة محل است داف شخ ي متا  ترف جريتدع 

إلتى المقتاب متا شت ن  المستاس ( الجرائم المشت نل اوهي م)الجريدع، وأة إ افل جريمل   انل اامانل 

شكايت  ملتمسا ق مل ا شكال ومم معا، وأع  ت الكلمل للست د وم تل  وأمد. بشخ  ت  وسم ت  متاجر

التذي أو تح أة ( عت ف/ ل)الملف الذي التمس ت   ق القتانمة، قتم أع  تت الكلمتل لتدفا  المشتتكى بت  

مانت محل اهتما  ال حافل ومم م  عدع شكايات أما  القةاء تةمنت واق تل   انتل ( ......)قة ل 

ب اعتمتد عل  تا فتي نشتر  للخ تر ممتا اعتمتد متا راج أقنتاء المحاممتل بالمحكمتل اامانل وأة ماتب المقتا

االبتدائ ل بالدار ال  ةاء وبالتالي فهن ا وقائع تجد م درها في وقائق حق ق ل ولت س   ال تل ممتا ينتفتي 

م   الرما المادي للجريمل ومذلف عن ر الن ل الجرم ل والتمس أساستا الت تريح ب تد  اال ت تاص 

ب تد  ق تمب الشتكايل الم اشترع واحت ا  تا جتدا فتي المم تع بتراءع ممملت  وعتد  :   ا في الشكلواحت ا

اال ت اص في الم الب المدن ل وأدلى بمذمرع دفاع ل مرفقل ب مر مقاالت وشكايات تت لتق بقةت ل 

 وعقب دفا  المشتكي أة سمء ن ل الجريدع قابتل متا  تالب اعتمادهتا علتى م لممتات مستتمدع( .......)

  م مممل  وأة المقائق التي أدلى ب ا دفا  المشتكى ب  محتررع باللاتل الفرنست ل " ....."ما المسمى 

 .وبالتالي ال يمكا اعتمادها، وب د أة ماة المشتكى ب  آ ر ما تكلم ولم يةف ش أا جديدا

 .92/91/2990تقرر حج  الملف للت مل لجلسل 

 .وبعظ التلج  طقمض للمضنهن
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 ليالتعل

 : ي االختصضص( 5

ح ث دفع المشتتكى بت  ب تد  اال ت تاص المحلتي ل تذ  المحكمتل باعت تار أنت  ال يمجتد متا يث تت 

بمدينل شفشاوة ممتا  29/96/2991قد تم تمزي   بتاريخ  .....ممة ال دد مم م  الشكايل ما جريدع 

ملتتف علتتى المحكمتتل االبتدائ تتل بالتتدار ي قتتى م تت  الت تتريح ب تتد  ا ت تتاص هتتذ  المحكمتتل وإحالتتل ال

متا قتانمة  79ال  ةاء باعت ارها المكاة الذي يتماجد ب  المقر الرئ سي للجريدع أعال  إعماال للف تل 

 .ال حافل الذي ي  ي ااولميل في اال ت اص لمحكمل المقر ق ل محكمل التمزيع

ا ل تتا الحتتق متتا الناح تتل جريتتدع و ن تتل وأن تت .....وح تتث ال يجتتادب المشتتتكى بتت  بكتتمة جريتتدع 

القانمن تتل أة تتتمز  فتتي مافتتل التتترام التتم ني، وأة منازعتتت  تقت تتر فقتتط علتتى متتدح ق تتمت التمزيتتع 

 .ما نفس الجريدع بمدينل شفشاوة 2001المادي الماق ي لل دد رقم 

وح ث لتم يتدب دفتا  المشتتكى بت  مست قا بمجتمد متانع قتانمني أو واق تي حتاب دوة تمزيتع ال تدد 

" ......."كايل بمدينل شفشاوة، فةال على أة المشتتكي أدلتى بشت ادع  تادرع عتا ومالتل مم م  الش

أي الستنل التتي ) 2991تتم تمزي  تا بشتكل منتترم بمدينتل شفشتاوة  تالب ستنل  ......تف د ممة جريتدع 

، اامتتر ......ودوة أة تتةتتما هتتذ  الشتت ادع استتتثناء اي عتتدد متتا جريتتدع ( 2001 تتدر ف  تتا ال تتدد 

كمة م   م دأ التمزيع الم ني للجريدع ماف ا الن قاد اال ت اص ل ذ  المحكمل ممتا يت ت ا م ت  الذي ي

 .رد الدفع ب د  اال ت اص

 : ي الشك ( 0

ح تتث أعتتام المشتتتكى بتت  علتتى المشتتتكي بكمنتت  لتتم يةتتما شتتكايت  الم اشتترع ومتتذلف الشتتكايت ا 

باإلشتارع إلتى استم  وعنمانت  وأنت  مامتل  الت ح ح ت ا مافل ال  انات الكف لتل للت ريتف بت  وأنت  امتفتى

ااهل ل، دوة أة ي  ا سن  حتى تتمكا المحكمل ما التحق ق ما أهل ت ، مما أن  لم يةتما رقتم ب اقتت  

 .ما قانمة المس رع الجنائ ل 202و  209الم ن ل و    ل عمل ، مخالفا بذلف مقتة ات المادع 

جنائ ل تن    ا على  رورع مافل ال  انتات ما قانمة المس رع ال 202وح ث إة روح المادع 

الالزمل لل رف المشتكي هم تمك ا المحكمل ما التحقق ما هميل اا راف بشكل ال ل س ف  ، تفاديتا 

اي تشاب  أو الت اس في هميت م أو ا تال  م مع آ ريا لما قد يترتتب عتا إ تدار ااحكتا  متا آقتار 
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 ميتتل أو تشتاب  ف  تتا و هتم متتا استتل   لمتتر ال  انتتات قتد تمتتتد إلتى أشتتخاص آ تريا لمجتترد   ت  فتتي ال

 .الكف لل للت ريف بكل  رف

وح ث بالرجم  إلتى نازلتل الحتاب يت ت ا أة المشتتكي  تما شتكايت  باستم  الشخ تي وال تائلي 

وعنمان ، وأة شكايت  مرفقل ومتسسل على اامر باإلحالل ال ادر عا قا ي التحق ق لتدح المحكمتل 

والذي يتةتما باإل تافل ( 208/2996ملف تحق ق ) 80/89/2997ال  ةاء بتاريخ االبتدائ ل بالدار 

إلى اسم وعنماة المشتكي ستن  واستم والديت  وعملت  ورقتم ب اقتت  الم ن تل، ممتا تكتمة م ت  المحكمتل 

متمفرع على جم ع ال  انات الم رفل بالمشتكي وتكمة غايل المشر  محققل في الملتف ممتا يت ت ا م ت  

 . رد الدفع أعال

وح تث دفتع المشتتكى بت  متا ج تل أ ترح بكتمة المشتتكي لتم يةتما شتكايت  الم اشترع حةتمر 

ما قانمة المس رع الجنائ ل الذي ي  ي لقةاع الن ابتل ال امتل  2الس د وم ل الملف مخالف بذلف المادع 

ب تتد  تةتتم ا المشتتتكي لحةتتمر الستت د وم تتل الملتتف   وحتتدهم حتتق ممارستتل التتدعمح ال ممم تتل، وأنتت

يت  الم اشتترع يكتتمة قتتد أع تتى لنفستت  باإل تتافل إلتتى الحتتق فتتي تحريتتف التتدعمح ال ممم تتل حتتق بشتتكا

 .ممارست ا

وح ث إة حةمر الن ابل ال امل في القةايا الجنح ل ما ااممر المت لقتل بالنرتا  ال تا ، وشتر  

رع أساسي ل حل ان قاد الجلسات الجنح ل، وهم حةمر ال يجد م در  فتي تةتم ن  بالشتكايل الم اشت

 .ما عدم ، وإنما ما نص القانمة، اامر الذي يكمة م   الدفع عديم الجدوح ويت  ا رد 

 : ي المهمهص( 3

 : ي الظعهى العمهج   -

 : ي الظ ع بضلتمضدم: أوال

 71ح ث دفع المشتكى ب  بتقاد  التدعمح ال ممم تل فتي نازلتل الحتاب إعمتاال لمقتةت ات الف تل 

التدعمح ال ممم تل المت لقتل بتالجرائم المن تمص عل  تا فتي هتذا  إة"ما قانمة ال حافل التذي يتنص 

القانمة يسقط الحق في إقامت ا برسم التقاد  بمةي ستل أش ر ماملتل ي تتدت متا يتم  االقتتراف أو متا 

 .....متا جريتدع  2001مم تحا أة ال تدد " ة مانتت هنتاك متاب تلإيم  آ ر وق قل ما وقائق المتاب تل 

وأة الشكايل الت ح ح ل اا  رع لم تقد  إال بتتاريخ  29/96/2991تاريخ مم م  الشكايل قد  در ب

أي ب د مرور ستتل أشت ر المن تمص عل  تا بالف تل أعتال  و أة اامتر يت لتق ب جتل  91/98/2990

 .سقم  ال ينق ع وال يتمقف
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يسقط الحق في إقامت ا برسم التقاد  "ص ب  ارع .ما ق 71وح ث لأا  ص المشر  في النص 

فهة اامر ال يت لق ب جل سقم  وإنما ب جتل تقتاد  يمكتا أة ينق تع ويتمقتف بتدل ل " ستل أش ربمةي 

أعتتال  بهمكان تتل اعتمتتاد آ تتر وق قتتل متتا وقتتائق المتاب تتل إة مانتتت هنتتاك  71أة المشتتر   تتتم الف تتل 

ل وهم ما يستفاد من  أة المشر  لتم يكتفتي ب تم  االقتتراف فقتط، اامتر التذي يكتمة م ت  أجت" متاب ل"

 .الستل أش ر أجل تقاد  ول س سقم 

وح تتتث إنتتت  متتتا الثابتتتت متتتا وقتتتائق الملتتتف أة المشتتتتكي قتتتد قتتتد  شتتتكايت  الم اشتتترع بتتتتاريخ 

، ممتا تكتمة م ت  التتدعمح 29/96/2991وأة ال تدد مم تم  الشتكايل  تدر بتتاريخ  29/89/2991

ت ا إ تالح ت ا ال يشت ر ال ممم ل قد تم تحريك ا دا ل أجل ستل أش ر، إة ق تا  المشتتكي بتقتديم شتكاي

إلى ب   ال  انات ال يج ل الدعمح ال ممم ل متقادمل ما دا  أة الشكايل اا تل ل قتدمت دا تل ااجتل 

المذممر، وأن  حتى على فرض نق اة الشكايل الم اشرع اا ل ل احد شرو  ا الشتكل ل فهن تا تق تع 

تتدي إلى ق ع التقاد  حتتى ولتم مانتت م   تل التقاد  ان  ما الم ادت ااساس ل فهة الم ال ل القةائ ل 

 .شكال، اامر الذي يت  ا م   رد الدفع بالتقاد 

 : ي األ عضا جهمهص المتضبع :  ضن ض

 .ح ث إة المشتكى ب  متابع ما أجل ااف اب و  قا للف مب أعال 

 2001وح ث أجام المشتكى ب  بكمن  اعتمتد فتي تحققت  متا  تحل الخ تر المتراد نشتر  بال تدد 

والتتي  ......في شكايت  اا ل ل  د المسمى  .....مم م  الشكايل الم اشرع على ما  من  المشتكي 

مانت مم م  التحق ق وأن  لم يكا حا را أقناء المحاممل مف دا أن  اعتمد على وقائق أ رح لم يكتا 

ل ا مجممعل متا ما  من ا قرار الس د قا ي التحق ق، وأمد دفاع  أة واق ل   انل اامانل ت ر ت 

 .ال حف والمجالت في ال ديد ما المقاالت وأدلى ب مرع من ا

إدعتتاء "متا قتتانمة ال تحافل ب نتت   11وح تث عتترف المشتر  الماربتتي جريمتل القتتذف بالف تتل 

واق ل أو نس  ا إلى شخص أو ه أل إلا مانت هذ  الماق ل تمس شرف اعت تار الشتخص أو ال  أتل التتي 

 ".نس ت إل  ا

ما المادي للجريمل يقم  على ق ا  الجاني باإلدعاء أو نس ل الماق ل الماسل بشرف وح ث إة الر

المجني عل  ، ورمن ا الم نمي يتمثل في علم الجاني بكتمة تلتف الماق تل   ال تل أو أنت  ال يتتمفر علتى 

ي أي تتمفر عن تر)وسائل دامال إلق ات ا وأة تتمج  إرادت  رغم هذا ال لم إلتى نست ت ا للمجنتي عل ت  

 (.ال لم واإلرادع
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وح تتث بتتالرجم  إلتتى وقتتائق الملتتف والستت ما قتترار الستت د قا تتي التحق تتق المرفتتق بالشتتكايل 

فتي  ...الم اشرع يت  ا أة واق ل   انل اامانل مانت مم م  الشكايل اا ل ل التي تقتدمت ب تا شترمل 

ب المستا ر المرج  تل حست( المشتكي في نازلل الحاب).....في مماج ل  .....شخص مس رها القانمني 

ن تل متا عترض المقتائع متا اامتر باإلحالتل، ممتا تناولت تا مجممعتل متا االمشار إل  ا فتي ال تفحل الث

المقاالت التي أدلى ب ا المشتكى ب  والمرفقل بالملف والتي تناولت التحل ل والت ل ق على المقتائع التتي 

كتا غري تل عتا أ تمار النازلتل مم تم  مانت مم م  التحق ق بم نى أة جريمل   انتل اامانتل لتم ت

لم يكتا متا ادعتى تلتف الماق تل فتي ( في نازلل الحاب)التحق ق، اامر الذي يستفاد م   أة المشتكى ب  

مماج ل المشتكي، مما أن   ب د اإل ال  على ال  ال واالفام المست ملل في المقاب مم م  الشتكايل 

  انتل )تتب المقتاب ي تدف إلتى نست ل الماق تل اإلجرام تل فهن ا ال تتةما ما يف د أو يتمحي إلتى متمة ما

إلى المشتكي مما أن  ال يمجد ما  من ا ما يث ت سمء ن ل المشتكى ب  أي تمفر  على الق د ( اامانل

الجنتتائي الختتاص التتذي ي تتدف إلتتى المتتس بستتم ل وشتترف المشتتتكي، اامتتر التتذي تكتتمة م تت  عنا تتر 

 .ما قانمة ال حافل غ ر قائمل 11الف ل 

وح ث إة اا ل هم حريل ال حافل، وحق القارت في الم مب إلى الخ ر، اامر التذي يت ت ا 

 .م   الت ريح ب راءع المشتكى ب  ما المنسمم إل   وإبقاء ال ائر على عاتق المشتكي

 : ي الميضلق  المظن   -

مدن تل ح ث إة الت ريح ب راءع المشتكى ب  يج ل المحكمتل غ تر مخت تل لل تث فتي الم التب ال

 .مما ي ني الت ريح ب د  اال ت اص لل ث ف  ا

، متا قتانمة المست رع الجنائ تل 210، 260، 261، 281، 209، 217، 216وت   قا للف تمب 

 .ما قانمة ال حافل والف مب المشار إل  ا أعال  70و  79و  60و  11و  12والف مب 

 ابذه األسبله

 :حةمريا  للحكم ابتي ن  -ابتدائ ا –وهي ت ث في القةايا الجنح ل علن ا أ درت المحكمل 

 .برد الدفع ب د  اال ت اص المحلي ل ذ  المحكم: أوال

 .بق مب الشكايل الم اشرع: في الشكل -: قان ا

 : في المم م  -     

 : ي الظعهى العمهج  ( 5
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 برد الدفع بتقاد  الدعمح ال ممم ل

 .ما المنسمم إل   مع إبقاء ال ائر على عاتق المشتكىب راءع المشتكى ب  

 : ي الميضلب المظن  ( 0

 .ب د اال ت اص لل ث ف  ا

ب تتذا  تتدر الحكتتم وتلتتي فتتي الجلستتل ال لن تتل المن قتتدع فتتي ال تتم  والشتت ر والستتنل أعتتال  بقاعتتل 

 .الجلسات االعت اديل بالمحكمل االبتدائ ل بشفشاوة

 :وهي مترم ل ما السادع

 . ئ فض   عقظ اإلالح علمي  / الف ظ ذ

 .ال ي كضن  ش   جنصب الن ضب  العضج   جفمظ الممض في / بفوه  الف ظ ذ

 كضبقض للوق   وبمفضعظة الف ظ طض ق العشهي 

 كضبب الوق      ل ئ س ا
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 جفكم  االستئنضم بضل بضط

 0220/21/02جلم  قم 

 5251: حكم  قم

 22/21/0225: بتض  خ

 

 :الـمبدأ

 ذذضت جانذذ  الصذذفض   واإلعذذالم بفذذ ا التفذذ ي والظقذذ   ذذي صذذف  الخقذذ  ققذذ  الذاعتذذج أخالق -

السذذ مض عنذذظجض  تعلذذي األجذذ  بضلن ذذضم العذذضم والجذذض جذذن شذذلنج ال ذذض ة الفذذزص بذذ ن النذذضس اعتقذذض ا ليق عذذ  

وسذ ل  النشذ  والتذذي بجعذ  الخقذذ  خض  ذض عذذن سذ ي ة ج  عذذج وجلكذض للجماذذه  والمشذضهظ وبضلنفذذق  

 .جن قضنهن الصفض   25-31-50بومن االستظعض  جمتو ضت المهاد  للنصهص المضنهن  

 

 كملة الم جاللباس

 96/90/2990بتاريخ 

أ تتدرت الارفتتل الجنح تتل بمحكمتتل االستتتأناف بالربتتا  وهتتي تنرتتر فتتي القةتتايا الجنح تتل فتتي 

 .جلست ا ال لن ل الحكم ابتي ن  

 .لف لدح هات  المحكملب ا الس د المم ل ال ا  للم

 :والم الب بالحق المدني

 :ينمم عن  ااستال

-- جن  ا   --

بمكناس ما محمد وفا مل مت وج لت   96/97/8007ماربي م داد بتاريخ  ....( 8: والمسم ا 

 .......و.ت.رقم م....... فل ا  حفي سكنا  

م ارمتل متت وج لت   فلتل ب متادير متا محمتد و ا 98/98/8060ماربي م داد بتاريخ  .......( 2

 ........و .ت.م .........أستال سكنا 



 

 
 

 مركز الدراسات واألحباث اجلنائية

117 

 – الد الستف اني  –النق ب الجام ي  –وه ي ع د الل  ف  –يتازرهما ااساتذع م  فى الرم د 

 .عمر الداودي –ال مر الم روفي 

  --جن  ا  أخ ى  --

 ةع القضيوقائ

 .81/97/91، 80، 81د  ما  رف دفا  المت م ا بتاريخ بناء على االستأناف المق

عا المحكمتل االبتدائ تل بالربتا  فتي الملتف  88/97/2991:  د الحكم الجنحي ال ادر بتاريخ

متا  ......ما أجتل جنحتل نشتر ن ت  زائتف والرنت ا  ......القا ي بمتا ذع الرن ا . 112/91/22عدد 

م علتى متل واحتد من متا بارامتل نافتذع قتدرها  مستمة أجل جنحل المشارمل في نشر ن ت  زائتف والحكت

 .درهم مع تحم ل ما  ائر الدعمح وتحديد مدع اإلج ار في حق ما في اادنى( 50.000)ألف درهم 

وح تث أح لتتت القةتت ل علتتى أنرتتار هتتذ  المحكمتل للنرتتر فتتي ال  تتا المتتذممر أعتتال  فتتتم إدراج 

 .ل ا حةر الرن ناة متازريا بدفاع ماو ال 96/90/90الملف ب دع جلسات ماة آ رها بجلسل 

فت مد الرئ س ما هميت ما قم تال المستشار المقرر تقرير  في القة ل وأش را بالمتاب ل الجاريتل 

في حق ما وعا ممجب استأناف ما أجابا بالنفي، وق ل الشترو  فتي مناقشتل القةت ل تقتد  دفتا  الرنت ا 

متا الحكتم االبتتدائي وهتي  88المست رع فتي ال تفحل بدفع شكلي يت لق أوال باستدعاء ش مد الالئحتل 

وأنت  لت س  .....ي ت تر ممتثال لمكتتب  ... مسل فأات ومذلف استتدعاء لجنتل التق تي وقان تا أة الرنت ا 

س ق أة تمبتع بتنفس  .....بمدير النشر وأن  ل س المستوب على النشر وعلى الشريط قالثا أة الرن ن ا 

 .ي يت  ا الت ريح بس ق ل ال ثااف اب وأديا ما أجل ا وبالتال

وأع  تت الكلمتتل للستت د المم تتل ال تتا  للملتتف التتذي التتتمس اعت تتار القةتت ل جتتاه ع للمناقشتتل علتتى 

ال ين  تتق علتتى نازلتتل  ....حالت تا وبتترف  استتتدعاء الشتت مد وأة التتدفع بستت ق ل ال تث فتتي حتتق الرنتت ا 

لتل الحتاب ملتمستا فتي اا  تر رفت  الحاب اة المتاب تل فتي الملتف ااوب ل ستت هتي المتاب تل فتي ناز

جم ع الدفمعات وقررت المحكمل إدراج الدفمعات الشكل ل المثارع ما ق ل الدفا  في المداولتل لجلستل 

81/92/2990. 

وب تد المداولتل فتي التدفمعات الشتكل ل قتررت المحكمتل  81/92/2990وأدرجت القة ل لجلسل 

لجتمهر واعت تار القةت ل جتاه ع ونتمدي علتى رف   لب استدعاء الش مد و م باقي ال ل ات إلى ا

رغم إعالم  وحةر الدفا  وتقد  ااستال السف اني وأدلتى للمحكمتل  .....وتخلف  ....الرن ن ا فحةر 
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بش ادع    ل تف د أة مممل  أ  ب بمترض حتاب دوة مثملت  أمتا  هتذ  المحكمتل ملتمستا متا المحكمتل 

ل   ل على الس د المم ل ال ا  للملف الذي أشار إلتى ت   ر القة ل إلى جلسل مق لل وعر ت الش ادع ا

 .أة الش ادع المدلى ب ا هي ع ارع عا  مرع شمس ل ملتمسا إست  ادها

وب تتد المداولتتل علتتى المق تتد قتتررت المحكمتتل االستتتجابل ل لتتب التتدفا  وتتت   ر القةتت ل لجلستتل 

22/91/2990. 

متتتتازريا بتتتداف  م  .....و  ......حةتتترها الرن نتتاة  22/91/2990وأدرجتتت القةتتت ل بجلستتل 

ااساتذع وه ي ع د الل  ف والرم د والجام ي والستف اني وبتا برمتل وب تد الت متد متا هميتل الرن نت ا 

التتتي جتتاءت م ابقتتل لمتتا ورد بمحةتتر الةتتاب ل القةتتائ ل وتقتتد  دفتتا  المتتت م ااستتتال الرم تتد ب لتتب 

فالشتريط هتم محكمتل متا تجست د الت متل حتتى تتتمكا ال .....يرمي إلى إحةار الشريط الذي بثت  قنتاع 

 .وأمد باقي الدفا   لب ااستال الرم دالجسم المادي للجريمل، 

وتد ل الس د المم ل ال ا  للملف ف فاد أة المحكمتل ست ق ل تا أة بتتت فتي جم تع ال ل تات ملتمستا 

 .رف  إم ار الشريط

 ،ى حت ا مناقشتل القةت لوقررت المحكمل ب د المداولتل علتى المق تد إرجتاء ال تت فتي ال لتب إلت

 .وإلا ت  ا ل ا في هذ  ااقناء  رورع إحةار الشريط فهن ا سمف ت مر بذلف

وأن  تلقى الخ تر متا  .....ب ة النشر ماة ع ر قناع  .....وعا الت مل المنسمبل إل   أجام الرن ا 

مستتوب  عدع ج ات وقد تم نشر  مذلف ما  رف عدع وماالت لألن اء وأ اف أن  تم ل بفامس ما

ر التتذي تلقتتا  يتةتتما ستتقم  أرب تتل قتلتتى أو ستتتل قتلتتى أو قمان تتل قتلتتى ومتتذلف  تتبتتنفس المدينتتل أة الخ

جرحى وأة اا  ار متةاربل وعا ستاب أجام أن  ف ال  رح ب ة ما وقع جنمم تمنس وبتالج ائر 

بت  وأة متل  انتقل إلى المارم وأ اف أة ل س ل  أيل سل ل م اشرع على متابل الشريط وال عالقل لت 

وأة مستول ل النشر أو عدم  يقع على مدير النشر وعا  .....ما ف ل  هم ب ث الخ ر إلى مستولل قناع 

 .سنل ول ست ل  مشامل مع بلد  وال يمانع أبدا في تقديم اعتذار 86ستاب أجام أن  يشتال لمدع 

ست ق أة تمبتع بتنفس  وعا المنستمم إل ت  أجتام ب نت  .....واستم ت المحكمل إلى الرن ا الثاني 

ااف اب واعتقل وأديا ب قمبل ح س ل وال يمكا أة يتابع مرت ا على نفس الف ل وأنت  متا أبنتاء من قتل 

ستت دي إفنتتي وعلتتى إقتتر ااحتتداي التتتي شتت دت ا مدينتتل ستت دي إفنتتي عقتتدت نتتدوت ا ااولتتى بتتتاريخ 

ف  تا مجممعتل متا  ح ث أة ااولى ت لقتت بااحتداي ونمقشتت 26/96/2991الثان ل  97/96/2991

 .ااش اء ممقم  سرقات وسقم  قتلى وإ الق الر اص الم ا ي ووجمد عدع مختف ا



 

 
 

 مركز الدراسات واألحباث اجلنائية

119 

وعتتا ستتتاب أجتتام أنتت  متتادا  أنتت   متتا أبنتتاء المن قتتل فتتهة يمكتتا أة ي تتل  ب تتدع  تترق إمتتا متتا 

وأشتت ر أة هنتتاك أحتتداي وق تتت  ......المنتتامل ا أو الستتكاة ومتتا ج تتات أ تترح وأنتت  ات تتل بالستت د 

 .س دي إفني واحتماب سقم  قتلىبمدينل 

وتناوب الكلمل الس د المم ل ال ا  للملف فاست رض في وقتائع القةت ل مةت فا بت ة الن ابتل ال امتل 

ما ح ث س ق ل ال ث ال يستند على أساس ما دامت أة هتذ   .....تتمد ممقف ا وأة ما  رح ب  الرن ا 

ذي أليتتع يشتتكل   تترا علتتى المستتتمح الختتارجي النازلتتل ال عالقتتل ل تتا بالنازلتتل ااولتتى وأة الخ تتر التت

 .والدا لي على حد سماء ملتمسا ت ي د ما جاء في تقرير  االستأنافي

وأع  تتت الكلمتتل لتتدفا  المت متت ا ف فتتاد ااستتتال بتتا برمتتل مست ر تتا وقتتائع النازلتتل مةتت فا بتت ة 

دف تا بت  الة المتاب تل مالق وقد س ق أة أقتار  .....تمبع وفق قانمة ال حافل وأة مكتب  ......مممل  

وأة متتا قةتتى بتت  الحكتتم االبتتتدائي جتتاء مجان تتا لل تتمام فتتي حتتق  82.91.2992مشتت را إلتتى م  تتر 

 .الرن ن ا ملتمسا إلااء  والحكم بال راءع

تمبتع مترت ا  ....وأع  ت الكلمتل لألستتال الرم تد فاستت رض وقتائع النازلتل مةت فا بت ة ممملت  

متا قتانمة ال تحافل ممتا أشتار إلتى الف تل  12ر إلتى الف تل بنفس المقتائع وهتذا غ تر من قتي وأشتا

ااوب ما نفس القانمة وأة الدولل الديمقرا  ل يكمة ف  ا دائما الرأي والترأي اب تر والخ تر والخ تر 

المةاد وأة وزارع الدا ل ل ين اتي أة تكتمة م تدر الخ تر وأة الستلمك اا القتي لإلعتال  والستلمك 

الخ ر ما جم ع الم ادر سماء التذي يتمتد أو التذي ينفتي وأة عل ت  أة  القميم هم أة ال حفي يستقي

ينشر الخ ر ونق ة  في إ ار القماعد اا الق ل وبالتالي يكمة قد وفى بالت امات  الم ن ل وأ تاف أة 

الدولل عندما أرادت أة تت مد ما الخ ر شكلت ه أل تق ي الحقائق وأة الدفا  الحالي ماة متا  تما 

للجنل وأن  بالف تل مانتت هنتاك أحتداي وأة الستكاة ي ترحمة عتا ستقم  قتلتى وأة متا أعةاء هذ  ا

قةى ب  الحكم االبتدائي يجانب ال مام ل د  إق ات  سمء الن ل في نشتر الخ تر ملتمستا إلاتاء  والحكتم 

 .بال راءع

 .....وأع  ت الكلمل لألستال ع د الل  ف وه ي فاستت رض وقتائع النازلتل مم تحا بت ة ممملت  

مما ا ماربي وماة رغب في المحافرل على مكانت  وغ رت  المارب ل وأة الدولل المارب ل هي التي 

على أر  ا وأن  في إ ار تلقي الخ ر فهة ال حفي يتلقى الخ تر متا عتدع  .....سمحت بتماجد مكتب 

أة ممملت  اة هنتاك م تادر مختلفتل و ....م ادر ويح ل  على الج ل المكلفل بالنشر وهذا متا قتا  بت  

 ....وال برئ س التحرير وال النشر وأة الت اقد الذي تم ب ا المملكل المارب ل وقناع  ....ل س بمدير قناع 
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وأة ما قا  ب  هم نقتل الخ تر إلتى الج تل المخت تل وهتي التتي  ....تم ب ا مستولي الجان  ا ول س مع 

 .عل  ا م مل نشر 

فا  التتتتمس استتتتدعاء مجممعتتتل متتتا الشتتت مد وأشتتتار ااستتتتال ع تتتد الل  تتتف وه تتتي إلتتتى أة التتتد

ومنرمات حقمق ل  لكا المحكمل لم تستجب لذلف وأة ال حفي ل س ب دب أو ممقتق وأة عملت  يتجلتى 

في نقل الخ ر ب مانل فالحق قل شيء و دق الخ ر شيء آ ر فمممل  قد  الخ تر ب ت ات ا متا أ  تر بت  

 .ااء الحكم االبتدائي والحكم ب راءع مممل ما عدع ج ات وما تلقى عا وزارع الدا ل ل ملتمسا إل

وأع  تتت الكلمتتل لألستتتال الستتف اني فاستتت رض وقتتائع القةتت ل مم تتحا بتت ة ستتكاة ستت دي إفنتتي 

عمدوا على االعت تا  م تال  ا بهيجتاد حلتمب وإجتراء حتمار لكتا عمملتما  تالف متا متانما ي تقتدوة 

رع وت رض ب ت  الفت تات لالغت تام وتلقما الةرم بال  ي وقد تس ب هذا االعتداء في أش اء مث 

وأة مممل  قا  بالتحري عتا و تمب الخ تر متا عتدع ج تات حقمق تل وحتتى متا ومتاالت أجن  تل وأة 

جاء الحقا وأة هناك م ادر حقمق تل تقتمب بمجتمد أرب تل قتلتى بمدينتل  ....نشر الخ ر ما  رف قناع 

و رح الستتاب هتل هتذا   تر س دي إفني جنمم المارم وم ادر حقمق ل أ رح تنفي وقم   حايا 

زائف؟ باإل افل أة مممل  ل ست ل  عالقل بالنشر وأن  في جم ع القنمات هناك مرم  هم الذي يقترر 

المراسل ي  ث بالخ ر وال ينشر  وأة المشر  الماربتي حتدد المتاب تل فممملت  متاة مستتوال عتا  ةوأ

ى الكتتام المت لتق بال تحافل والنشتر ول س مديرا للنشر وال يمكتا متاب تت  بتذلف وأشتار إلت ....مكتب 

واالت تاب الستم ي ال  تري فالمحكمتل االبتدائ تل غل تت م تدأ ال جريمتل وال عقتام إال بتنص وعنتتدما 

متتا قتتانمة  67بحثتتت فتتي التتنص لتحريتتف التتدعمح ال ممم تتل لتتم تجتتد  مشتت را إلتتى مقتةتتات الف تتل 

لنرتا  ال تا  أي زع عتل االستتقرار ال حافل وقد جاء في ح ث ات الحكم االبتتدائي أة المتت م زعت   ا

 .ولم يدلي ب حل ما نشر 

وأمد ااستال السف اني أة الخ ر نشر بناء على م ادر مختلفل وأة الحكممتل تنفتي متا نشتر وأة 

لجنل تق ي الحقائق المن ثقل عتا ال رلمتاة أمتدت وقتم  أحتداي غ تر أة هتذا التقريتر الزاب لتم ينشتر 

متا الم انتاع وأمتا  المحكمتل االبتدائ تل التتمس رفتع هتذ  الم انتاع وال  وأة الدفا  س ق أة عتايا الكث تر

 .زع عت االستقرار .....وجمد اي تقرير يف د أة قناع 

فال  يمكا متاب ت  مرت ا ملتمسا إلااء الحكم االبتتدائي والحكتم متا جديتد  .....أما بالنس ل للمت م 

 .بال راءع
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تقتترر  تتتم المناقشتتل وحجتت  الملتتف للمداولتتل للن تتق  وب تتد أة أع  تتت الكلمتتل اا  تترع للرن نتت ا

 .96/90/2990بالحكم لجلسل 

 .وب د المداولل   قا للقانمة وما  رف نفس ال  أل التي ناقشت وتداولت في القة ل

ومتا يل ت    262ومتا ب تد  و  291وما ب د   و  207وما ب د  و  216و  202بناء على الف مب 

 . رع الجنائ لوما يل   ما قانمة المس 206و 

 :في الشكل: أوال

ح تتث أة االستتتأناف المقتتد  متتا  تترف الرن نتت ا والن ابتتل ال امتتل جتتاء مستتتمف ا لكافتتل الشتترو  

 .الشكل ل ف ت  ا ق مل 

 :في المم م : قان ا

تحتت  82/96/2991ح ث يستتفاد متا محةتر الةتاب ل القةتائ ل المنجت  فتي النازلتل بتتاريخ 

 2991يمن تم  97لثل لل حتث بالفرقتل الجنائ تل المالئ تل أنت  بتتاريخ ما  رف المجممعل الثا 620عدد 

متتدير  .....تم تتلت هتتذ  الم تتلحل بت ل متتات الن ابتتل ال امتتل القا تت ل بفتتتح بحتتث واالستتتما  للمستتمى 

بالربتا  علتى  لف تل متا  تدر منت  متا ت تريحات تختص أحتداي مدينتل ست دي إفنتي  .....مكتب قناع 

وعند االستتما   .....قم أيةا إجراء بحث مع المسمى  .....زائفل بقناع ودائما في مم م  نشر أ  ار 

أن  ولد بمدينل مكناس وح ل على اإلجازع في  ...إلى الم ن  ا باامر في محةريا قانمن  ا  رح 

ال لم  الس است ل متا مل تل الحقتمق بالربتا  واشتتال فتي مجتاب ال تحافل المكتمبتل ومن تا إلتى المجتاب 

بالربتا  وحتمب  ......واشتتال بهلاعتات دول تل مختلفتل وحال تا ي متل متديرا بمكتتب  8 اإللاعي  بم دي

ات تلت بت  مترات عديتدع ع تر  .....مم م  القة ل أفاد أن  بحكم م نتت  فتهة غرفتل اا  تار بمكتتب 

هاتفتت  المحمتتمب ح تتث أ  رتتت  بتلقتتي المكتتتب عتتدع ات تتاالت هاتف تتل م تتدرها حقمق تتمة وأعةتتاء 

ل وما مستتوب الفتر  المحلتي لحت م االتحتاد االشتترامي وشت مد ع تاة بست دي جم  ات غ ر حكمم 

ا ت رابات ومرتاهرات  97/96/2991إفني تتمد مل ا أة المدينل المذممرع عرفت منذ فجر الست ت 

انت ت بتد ل قمات ااما ووقم  وف ات في  فمف المما ن ا و تلت قمان تل قتلتى وقالقت ا جريحتا 

ت ل مستوب ما الجم  ل المارب تل لحقتمق اإلنستاة بتنفس المدينتل وآ تر وعشرات الم تقل ا، مذلف ا

قد  نفس  ب فت  عةم المكتب الم ني للمرم  الماربي لحقتمق اإلنستاة، وقتد أمتد المت تلمة هاتف تا 

ل متا أجتل الت متد متا  تومذا بالفامس  حل الم   ات المشار إل  ا أعال  عندها ات تل بتمزارع الدا ل

أنتت  لتت س هنتتاك قتلتتى، فكتتل متتا هنتتاك أة القتتمات ال ممم تتل تتتد لت إقتتر إ تترا   تحل الخ تتر وق تتل لتت  
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المترتتاهريا النتتار فتتي ستت ارع أحتتد المستتتول ا المحل تت ا علتتى إقتتر للتتف نشتتر الخ تتر علتتى الشتتريط 

أ بع قتلى  ي ج ضه ات س ظي ال ني  نهت : جصضد  حمهق  " : بال  ال التال ل  ....اإل  اري بقناع 

وفتتي نشتترع الماحتدع ب تتد الت واب ات تتلت بت  علتتى ال تتماء   "فذي وقذذهص مذفض ضالم ذ ت والفذذليضت بن

ي المنشمر بالشريط اإل  اري الستالف دبالدوحل ح ث س لت  عا تفا  ل الحا .....مذي ل النشر بمقر 

الذمر وماة جماب  ما مفاد  أة اال  رابات التي عاشت ا من قل الرديف بتمنس أمس ومدينل وهتراة 

م  الما ي قد انتقلت إلى س دي إفني في جنمم الماترم التتي عرفتت مماج تات بت ا بالج ائر ااس 

عتتا ل ا عتتا الشتتال وقتتمات اامتتا وعرفتتت ت تت  دا ح نمتتا أ تتر  المترتتاهروة الن تتراة فتتي ستت ارع 

مستوب محلي وفي عدع ات االت بمكت  م أفاد حقمق مة بسقم   حايا ومانتت اارقتا  متةتاربل متا 

تى الساعل لتم ي تدر عتا الستل ات المارب تل متا ينفتي أو يتمتد للتف وب تد للتف ب ا أرب ل وقمان ل وح

بحمالي ن ف ساعل نشرت ومالل المارم ال ربي لألن تاء بالغتا رستم ا يكتذم ستقم   تحايا ح ن تا 

وج  فريق ال مل في المارم والدوحل بنشر هذا الخ ر في مل النشرات القادمتل وهتم متا ح تل ف تال 

خ ر ال حفي المتذممر علتى االت تاالت ال اتف تل والفامستات التتي وردت علتى وأن  اعتمد في نشر ال

بالربا  ما ق  ل المرم  الماربي لحقمق اإلنستاة، الفتر  المحلتي لإلتحتاد  .....غرفل اا  ار بمكتب 

االشترامي، الجم  ل المارب ل لحقتمق اإلنستاة، مراستل ا  تحف  ا وشت مد ع تاة ويتتحفظ علتى لمتر 

بالربتتا  استت ام م ن تتل وأة الاايتتل متتا نشتتر  الخ تتر  .....التتذيا ات تتلما بمكتتتب أستتماء ااشتتخاص 

اإل  اريل ول ستت  ....ال حفي مم م  ال حث يد ل في إ ار التا  ل اإلعالم ل التي يقم  ب ا لقناع 

ل  أيل ن ل لإلساءع وغايت  هي اإل  تار فقتط وأ تاف مترع أ ترح أنت  نرتر ا الق تات الم نتل فهنت  ال 

بالربتا  بالم   تات المشتتار  ....ع لمتر أستماء ااشتتخاص التذيا زودوا غرفتل اا  تار بمكتتتب يستت  

بالربتا  بنشتر  ....إل  ا أعال  وأن  بحكم مستول ت  الم ن ل فقد أمر فريق ال مل بارفل اا  ار بمكتب 

بالغتا  بالدوحتل وس نشتر .....ب اة يكذم   تر ستقم  قتلتى بست دي إفنتي ونفتس التكتذيب أرستل  بمقتر 

جديدا بنفس القناع ينفي الخ ر الذي تم نشر  سابقا وأن  س نشر بالغا يكذم الخ تر التذي تتم نشتر  بقنتاع 

 .بخ مص أحداي س دي إفني ......

أن  ما ممال د من قل أن ا ب مادير ويت اوب م نتل أستتال اللاتل الفرنست ل إلتى حتدود  ......و رح 

خ  ط التربمي الكائا بحتي الريتاض بالربتا  وهتم ابة بس ب ولمج  مرم  التمج   والت 2996سنل 

علتى وشتف انت ائت  متتا التكتميا ب تدف ح تمل  علتتى دبلتم  مستشتار فتي التمج تت  التربتمي وأنت  منتتذ 

وهم يمتارس ال متل الجم تمي ومتاة منتم تا ل تدع جم  تات محل تل ققاف تل وريا ت ل وفن تل ممتا  8001

التحتق م ةتم بتالمرم   2990وفي غةمة ستنل  2998شر  في ممارسل المجاب الحقمقي منذ سنل 
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الماربي لحقمق اإلنساة ح ث ماة رئ سا لفر  المرم  المذممر بس دي إفني ومازاب متذلف باإل تافل 

إلى ممن  ملحق بالمكتب الم ني لنفس المرم  وانتماء  الح بتي متاة متع حت م ال دالتل والتنم تل إلتى 

 . الحوالحاب نفس  مع حرمل التمح د واإل 2990سنل 

وحمب مم م  ال حث أفاد أن  بحكم التكميا الذي يقة   بمدينتل الربتا  فلتم يتتردد علتى مدينتل 

س دي إفني منذ ما يقرم الش ر ون ف الش ر أما بخ مص ما وقع بمدينل ست دي إ فنتي متا أحتداي 

متذا فهن  على علم ب ا عا  ريق االت االت ال اتف ل متع أعةتاء المرمت  الماربتي لحقتمق اإلنستاة و

حتتمالي الستتاعل التاستت ل  2991يمن تتم  97عتتدد متتا المتتما ن ا متتا نفتتس المدينتتل وأنتت   تت اح يتتم  

وأ  تتر  بالم تتع الحقتتمقي بستت دي إفنتتي متتا جتتراء تتتد ل  ....والن تتف  تت احا ات تتل هاتف تتا بالستت د 

القمات ال ممم تل وحتمب وجتمد قتلتى وعتدد م  تر متا الجرحتى وهتذ  الم لممتات م تدرها متا ستلف 

  على إقر أحداي س دي إفنتي نرتم المرمت  الماربتي لحقتمق اإلنستاة بالربتا  نتدوع  تحف ل لمر  وأن

وأعةاء ما المكتب الم ني مما أة ما المشارم ا باعت ار  رئت س  .....ترأس ا رئ س المرم  الس د 

 تل لى زمالئ  ت رق ف  ا إلى الم ع الحقمقي بالمدينل ما ق إفر  س دي إفني إل تناوب الكلمل إ افل 

هد  ال  مت وا ت اف المما ن ا ما منازل م والست م علتى ممتلكتات م واغت تام فتتات ا علتى ااقتل 

إ افل إلى قمان ل قتلتى وأمثتر متا متائت ا جتريح إ تابت م بل اتل ومختلفتل بست ب استت ماب الر تاص 

ست دي الم ا ي وااستلحل الم تتاد استت مال ا لتفريتق المترتاهريا وأة متا بلت  إلتى علمت  متا أحتداي 

فني تم ل إل  ا عتا  ريتق المستائل المتذممرع ستابقا وبا تل الت متد متا  تحت ا باشتر تحرياتت  ف  تا ا

ب سلمم الر د الحقمقي الم تمتد دول تا وللتف باالت تاب ب شتخاص متماجتديا بالمدينتل وب تد التحتري 

ى ففي حتدود الذي باشر  ت مد ل  ب ة هناك قتلى وحسب م ادر  قد ي ل ال دد قمان ل أما عدد الجرح

متتدير  .....وق  تتل بدايتتل النتتدوع ال تتحف ل ات تتل بتت  هاتف تتا الستت د  2991يمن تتم  97جتتريح يتتم   299

و رح عل   فكرع حلمل  مة ف على نشرع اا  تار بالقنتاع المتذممرع وهتم  ....المكتب الج مي لقناع 

ربا  والتقى شخ ت ا غال تا بمدينل ال ....اامر الذي وافق عل   ح ث زار إحدح المكاتب التاب ل لقناع 

التذي  ترح عل ت  قتالي  ....يشاالة م مل تنف ذيتل بالقنتاع التذي رب ت  ع تر ال تماء متع مقتد   برنتامج 

أسألل بشكل منق ع وأجتام عن تا ومانتت تتمحتمر ااجمبتل حتمب ااحتداي التتي ت رف تا مدينتل ست دي 

 تتحايا ومتتذلف الح تتار التتذي  إفنتتي أمتتد ف  تتا متتا ت تترق إل تت  فتتي النتتدوع ال تتحف ل بشتت ة وجتتمد قتلتتى

متا شت ر  97ل لتل  ..... رنتامج بتت رض ل  المدينل المذممرع وغ رها ما النقط التتي تمتت مشتاهدت ا 

يمن م وأنت  ال يتتمفر علتى أستماء القتلتى أمتا بخ تمص أستماء الفت تات المات ت ات ف تم يتتحفظ علتى 

ع ال حف ل ومذا لقائ  ع ر ال تماء لمرها نررا لخ م  ات المن قل وأة الاايل ما ت ريحات  بالندو
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يةتم  98لم يكتا هتم اإلستاءع وإقارتت  الفتنتل بتالمارم وأرفتق المحةتر بم  تم   تتم ر ق  ....بقناع 

 م حتمار  92وم  م   تم رقم  ......مع المسمى  .....لقناع  "......"حمارا ع ر ال ماء في برنامج 

وقتترص متتدمج يتةتتما تستتج ل برنتتامج  .....مى بالربتتا  المستت ...متتع متتدير مكتتتب  .....أجرتتت  قنتتاع 

 ......لقناع  "......"

وم ل الملف لدح المحكمتل االبتدائ تل بالربتا  بنتاء  ةبناء على االستدعاء الم اشر الذي جاء ف   ا

المتر  في   8-01-271ما الر  ر الشريف رقم  70-72-79-61-12-21على مقتة ات الف مب 

بشت ة قتانمة ال تحافل والنشتر ممتا تتم تا  تر  وتتم مت  ( 8001ر نتمن  80) 8271جمادح ااولتى  2

التتي يتدير فرع تا اإلقل متي المتماجتد بمدينتل  .....بناء علتى الخ تر التذي ألاعتت  المح تل التلف يتل قنتاع 

إة اال  رابات االجتماع ل التتي شت دت ا مدينتل ست دي إفنتي علتى إقتر مماج تات "مفاد   .....الربا  

 .....تراهريا  لفت ما ب ا قت ل و مستل قتلتى ممتا نشتر بالشتريط اإل  تاري بقنتاع ب ا قمح ااما وم

ممتا حتاورت القنتاع  "جصضد  حمهق   أ بع قتلى  ذي ج ذضه ات بفذ ظي ال نذي  نذهت الم ذ ت"مفاد  

هنتاك اقتحتا  لل  تمت واعتقتاالت وت ن تف : "الذي جتاء فتي إحتدح تد التت  ....ما مدينل الربا  الس د 

يتتد باغت تتام بتتل واغت تتام فتتتات ا وهنتتاك بالت م تتد  تتحايا علتتى ااقتتل و تتلتني ابة للنستتاء وت د

م لممات حمب قمان ل  حايا على ااقل يكمنما قد سق ما  الب المماج ات مع قتمات اامتا بالمدينتل 

انت  فتي : " .....عا الرروف التي سقط ف  ا هتتالء القتلتى أجتام المستمى  .....وعا ستاب لمحاور "

 ".اج ات مع قمات ااما التي است احت المحار  واعتدت و رقت حقمق اإلنساةإ ار مم

وبناء على ال حتث التم  تدي المنجت  متا  ترف عنا تر الةتاب ل القةتائ ل فتي المم تم  تتم 

وأورد االستتدعاء متا جتاء فتي مجمتل ت تريحات ا الستالفل التذمر  .......و  .....االستما  إلى المستمى 

والتذي مفتاد   .....جنحل نشر ن   زائف جاء باالستدعاء أة الخ ر المذا  بقناع وعا الم ف القانمني ل

أن  على إقر المراهرات التي ش دت ا مدينل س دي إفني أسفر التد ل اامني على إقر المماج تات بت ا 

قمح ااما والمحتج ا على مقتل أرب ل قتلى على ااقتل باإل تافل إلتى التتد ل ال ن تف لقتمات اامتا 

ذي أسفر عا وقم  تجاوزات من ا ن ب الممتلكات الخا ل بالستكاة ومةتايقل أو اغت تام نستاء وال

في المدينل والةرم الم رح ومسر ال را  هم   ر زائف ومخالف للحق قل وأة المدير اإلقل مي لقنتاع 

الشتتكل علتتى  ....عنتتد االستتتما  إل تت  تم  تتديا أمتتد ب نتت  أقتتد  علتتى نشتتر الخ تتر المالتتم  علتتى قنتتاع  ....

المشار إل   أعال  غ ر مكتري بخ مرت  وأة القناع بتادرت إلتى التمتادي فتي ماال تل الجم تمر وللتف 

فتي المم تم   ......بالت م د على ترويج الخ ر المذممر عا  ريق الحمار التذي أجرتت  متع المستمى 

والمترتاهريا ح ث أمد ف   هذا اا  ر على وقتع قتلتى فتي المماج تات التتي جم تت ااج ت ع اامن تل 
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ا تلفت الروايتات علتى إقرهتا بت ا أرب تل وقمان تل قتلتى باإل تافل إلتى التجتاوزات الخ  ترع لألج ت ع 

اامن ل في المن قل والتي امتد أقرها إلى ن ب الممتلكات واغت تام النستاء وأة الماال تات الخ  ترع 

عتد   تحت ا أقتار الفت   بت ا ى القناع المذممرع والتي ت ت ما  تالب ال حتث متا يف تد لللخ ر المذا  ع

النتاس ومستتت بالنرتا  ال تتا  اعت تار ال    تتل الن ت  الم يتتف التذي تمتتت إلاعتت  وأة متتا يتمتد ستتمء ن تتل 

متتذي ي الخ تتر المالتتم  واالستتتمرار فتتي ماال تتل الجم تتمر والمتت تتع لألحتتداي هتتم إقتتدا  متتدير القنتتاع 

 الب الحمار الذي تم إجراا  مع المستمى اإلقل مي على التمسع في إقارع الخ ر ما زاويل تحل ل ل ما 

وللف في محاولل من  إلى إع اء الم داق ل للخ ر المالم  و د  المشاهد بت ريترات واه تل متا  .....

 الب ش ادات هذا اا  تر أة أ الق تات م نتل ال تحافل واإلعتال  تفترض التحتري والدقتل فتي  تحل 

رتا  ال تا  متا شت ن  إقتارع الفت   بت ا النتاس اعت تارا الخ ر ق ل إلاعت  الس ما عنتدما يت لتق اامتر بالن

ل    ل وس لل النشر والتي تج ل الخ ر  ارجا عا س  رع مذي   وملكا للجم مر والمشتاهد وبالنست ل 

متا قتانمة ال تحافل وأمتد علتى  67-21-12للن مص القانمن ل تةما االستتدعاء مقتةت ات المتماد 

وأة الحمار الذي تتم إجتراا  فتي مم تم  الخ تر ال ائتف متع  فاعال أ ل ا في الجريمل .....أة الس د 

ما قتانمة ال تحافل  61يج ل هذا اا  ر مشارما في الف ل اا لي لمقتة ات الف ل  .....المسمى 

ل المستائل نتوأة المس لل المست ملل في النشر وس لل إعالم ل سم  ل ب ريل ممتا يج ل تا تتد ل فتي  ا

 .ة ال حافلما قانم 21المذممرع في الف ل 

وجنحل المشارمل في نشر ن ت   ....وتمب ا ما  رف الن ابل ال امل بجنحل نشر ن   زائف في حق 

متتا  8001نتمن ر  80متا م  تر  70-72-79-61-67-12-21  قتا للف تتمب   ......زائتف فتي حتق 

 .قانمة ال حافل مما تم تا  ر  وتتم م 

 .  ما بمةما الحكم أعال وأح ال على المحكمل االبتدائ ل بالربا  فحكمت عل

 .وح ث ت  ا للمحكمل أقناء المداولل وفي ن اق ما نمقف استأناف ا أمام ا

 : ي الظ هعضت الشكل  : أوال

س ق أة أديتا بتنفس الف تل وبالتتالي يت ت ا الت تريح بستقم   .....ح ث أقار الدفا  ممة الرن ا 

 ات حقمق ل وإحةار  الشريط التذي بتث الدعمح ال ممم ل لس ق ل ال ث ويلتمس استدعاء ش مد وجم 

 ......ما  رف قناع 
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وح ث س ق للمحكمل االبتدائ ل أة أجابت عا جم تع التدفمعات الشتكل ل التتي أق ترت أمام تا أمتا 

بالنست ل للتدفمعات الستتابق ردهتا ف تي ال ت ت تتر دفمعتات وإنمتا ملتمستتات للمحكمتل ال تالح ل الكاملتتل 

 .بق مل ا أو رفة ا

فتهة ااف تاب التتي تمبتع متا أجل تا ستابقا فتي  ......لدفع ست ق ل ال تث بالنست ل للرنت ا أما بالنس ل ل

ال عالقتتل ل تتا بااف تتاب الحال تتل وبالتتتالي ت تترح المحكمتتل  8988/91الملتتف الجنحتتي االبتتتدائي عتتدد 

 .برف  جم ع الدفمعات

 : ي المهمهص:  ضن ض

ونتتتائج ال حتتث التتذي أجتتري ف  تتا  ح تتث اة المحكمتتل االبتدائ تتل بثتتت فتتي حكم تتا وقتتائع القةتت ل

متا قتانمة  260وعللت  بما ف   الكفايل ما ح ث المقائع أو القانمة وراعت ف   مل مقتةت ات الف تل 

 .المس رع الجنائ ل

وح ث تكمة بذلف المحكمل االبتدائ ل قتد  تادفت ال تمام ف متا قةتت بت  الشتيء التذي ارتت ت 

 الت تتا ومن مق تتا متتا دا  أة ال قمبتتل مالئمتتل لرتتروف م تت  هتتذ  الارفتتل ت ي تتدها فتتي للتتف متتع ت نتتي ت ل

 .القة ل ومالبسات ا

وح تتث إة  ال قمبتتل المحكتتم  ب تتا ابتتتدائ ا ت تتدو قاستت ل مراعتتاع متتع متتروف الرنتت ا االجتماع تتل 

و    تتل الف تتل المرتكتتب الشتتيء التتذي ارتتت ت م تت  هاتتت  الارفتتل االقت تتار فتتي للتتف علتتى متتا ستت رد 

 .ا ف ما عدا للفبمن مق الحكم أدنا  وإقراره

 ابذه األسبله

 .فهة المحكمل وهي تنرر في القةايا الجنح ل علن ا ون ائ ا حةمريا

 .بق مب االستأناف: وت رح في الشكل

بت ي د الحكم المست نف م دئ ا مع ت ديل  باالقت ار في الارامل علتى م لت  : وتحكم في المم م 

 .نافذع وتحم ل المت م ا ال ائر مج را في اادنى( درهم 000 30)رهم قالقمة ألف د

 .ب ذا  در الحكم وتلى من مق  في الجلسل ال لن ل المن قدع في التاريخ أعال 
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 :ومانت ال  أل مترم ل ما السادع

  ئ فض   عقظ هللا بنعقظح                  / ذ

 جفتشض ا   عقظ اللي م العم اني          / ذ

 جفتشض ا                 جفمظ الفكضت                    / ذ

 جم ال للن ضب  العضج    جفمظ بخ و                   / ذ

 كضبب الوق    الف ظ عقظ الفم ظ بضدي           

 الكضبب          ال ئ س                                      
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 المفكم  االبتظائ   بضلظا  الق وض 

 5225/55/0225لم  نفي   دي عظد ج

 52121/25: حكم ابتظائي عظد 

 51/21/0225 : بتض  خ

 

 :مبدأـال

 جنع نش  ك  جض جن شلنج اإلخالا بضلن ضم العضم لألج  أو ال ض ة الفزص ب ن صذفهم المذهاطن ن -

 .(جن  ا   الصفض   50الفص  )

مذذ  غ ذذ  جختصذذ  لن ذذ  التصذذ  ى بقذذ ا ة ال نذذ ن جذذن  نفذذ  نشذذ  نقذذل زائذذم  جعذذ  المفك -

 .جن قضنهن المفي ة الجنضئ   315الميضلب المظن   المتعلم  باض بيق مض لممتو ضت المضدة 

جذذن المذذضنهن الجنذذضئي  جذذب أن  فمذذي  521التعذذه ض المفكذذهم بذذج طقمذذض لممتوذذ ضت المذذضدة  -

 جقضشذذ ة جذذن الج  مذذ  أصذذضبجللمتوذ   بعه وذذض كذذضجال عذذن الوذذ   الشخصذذي الفذذضا المفمذذي الذذ ي 

 ه والمقضل ذذ   ذذي لشذذ  ي  أن  قمذذى ذلذذ  التعذذه ض  ذذي حذذظود بلذذ  األمذذ ا  وبفذذضدي بجضوزهذذض بذذضل

 .بفظ ظح

أ بذذضت الج ائذذظ جفذذؤولهن عذذن العمهبذذضت المضل ذذ  الصذذضد ة لفضئذذظة ال  ذذ  علذذى األشذذخضص  -

الذا بعذذ   بنف ذذ  هذذ ح العمهبذذضت المضل ذذ  علذذى جذذن قذذضنهن الصذذفض    21و  25بضلفصذذل ن   المق نذذ ن

 .هم عل امالمفك

 كلة المم جاللس اب

االبتدائ تل أ درت المحكمل . هجريل 8129جمادح الثان ل  90الممافق  81/90/2990 :بتاريخ

 :بالدار ال  ةاء وهي ت ث في القةايا الجنح ل الحكم ابتي ن  

 .ب ا الس د وم ل الملف ب ذ  المحكمل

ساهمل الكائا مقرها االجتماعي بالدار ال  ةتاء ل ممشر" ....."شرمل : دنيوالم ال ل بالحق الم

ممثلتتل فتتي شتتخص رئتت س وأعةتتاء مجلستت ا اإلداري ومتتديرها ال تتا ، القتتا ن ا بتتالمقر  ......بشتتار  

 .المذممر
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 .النائب عن ا ااستال النق ب محمد النا ري، محامي ب  أل الدار ال  ةاء

--  جن  ا  --

متت وج  .....بالربا  ما والدت   97/91/8067بتاريخ ماربي م داد  ......با  ......: والمسمى

 .....حامل ل  اقل الت ريف الم ن ل عدد ......، مدير نشر الساما أم إلبا واحد

الرن ا بارتكاب  بالدائرع القةائ ل ل ذ  المحكمل ومنذ زمتا لتم يمت  عل ت  أمتد التقتاد  القتانمني 

 .جنحتي القذف ونشر ن   زائف

متا الر  تر الشتريف  17-11-12-21  تا وعلتى عقمبت تا فتي الف تمب ااف اب المن تمص عل

بشتت ة قتتانمة  8001نتتمن ر  80الممافتتق ب  8271جمتتادح ااولتتى  2المتتتر  فتتي  801.271رقتتم  

 .ال حافل والنشر

 .يتازر  ااستال النق ب محمد الش  ي محامي ب  أل ال  ةاء

 :والمد لل في الدعمح

ممثلتل فتي ....... ل الكتائا مقرهتا االجتمتاعي بالتدار ال  ةتاء المحدودع المستتول" ......."شرمل 

 .شخص مس رها

 .مستولل مدن ا

--  جن  ا  أخ ى --

 عائوقال

وقتتائع القةتت ل حستت ما استتتقرت فتتي يقتت ا المحكمتتل متتا  تتالب وقتتائق الملتتف ح تتث تتتتلخص 

لفرقل االقت اديل والمال ل الثان ل بفرقتل ومحتميات   ا ل محةر الةاب ل القةائ ل المنج  ما ق ل ا

ش ق والتذي مفتاد  أة /1276تحتت عتدد  87/92/2990الشر ل القةائ ل ب ما ال  ةاء آنفا بتتاريخ 

الم ال تل بتتالحق المتتدني تقتتدمت للستت د وم تتل الملتتف لتتدح هتتذ  المحكمتتل بماستت ل نائ  تتا ااستتتال النق تتب 

التتتي ت تتدرها "  ......."لتتل الشتت ريل المستتماع محمتتد النا تتري بشتتكايل ت تترض متتا  الل تتا أة المج

 882متا عتددها  21المحدودع المستتول ل نشترت فتي ال تفحل " ........"بمدينل الدار ال  ةاء شرمل 

مقتاال جتاء ف ت  ( أي ستري جتدا" )Top secret"تحت عنماة دا ل إ ار أحمر  2992لش ر مارس 

 ما ن   باللال الفرنس ل التي نشرت ا
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Top Secret 

"Selon les sources bien informés, la société ....., qui appartient au …., et qui œuvre sur le 

chantier de ….. facturerait de nombreux articles avec un coefficient multiplicateur par 10! 

Le célèbre hôtel, filial de …., est actuellement en plein relifting. 

Vu Le prix du mobilier de ….., le facture risque d'être salée. Rappelons que c'es le 

célèbre décorateur …. qui procède au relifting de ce joyau Hôtelier et que ce dernier a aussi 

décoré l'hôtel particulier de ….. à Paris". 

 :أي ما يمكا ت ري   مالتالي

  "سري جدا"

، والتتي تشتتال فتي ..…، المملممتل للشترمل ..…حسب م ادر حستنل اإل تال ، فتهة شترمل "

 !قد ت مد إلى فمترع ال ديد ما المماد ب قماة مةاعفل عشر مرات "..…"ورشل 

ونرترا . تجديتد مكثفتل، ي رف حال ا أشااب ..…للف أة الفندق الش  ر، التابع للمكتب الم ني "

ويجدر التذم ر ب ة الم  ترف الشت  ر . ى أة تكمة الفاتمرع مفر ل الاالء، فهن  يخش..…لثما أقاي 

 ......لتتـالتذي يقتم  بتجديتد الم لمتل الفندق تل هتم نفست  التذي قتا  متذلف ب  رفتل الفنتدق الختاص  ……

 ".ب اريس

 وأة المقاب تةما اإلشارات التال ل

 .....تملك ا الشرمل .....ممة ال ار ل شرمل "

 .ب قماة مةاعفل عشر مرات .....ترع المماد التي ت ود ب ا فندق فمإلى ممن ا ت مد 

 ......لـممة هذا الفندق تاب ا لمتسسل عممم ل هي المكتب الم ني 

ممة الفاتمرع التي س تم ل ب ا هتذا المكتتب ستتكمة مفر تل الاتالء بتالنرر إلتى أقمتاة ااقتاي 

 .......التي ت ن   شرمل 

هتم نفست  التذي قتا  ب  رفتل الفنتدق الختاص  .....بتجديتد فنتدق الذي يقتم   .....ممة الم  رف 

 .ب اريس ......لـ

يت م ا بكمن ا تقتم  بت ويتد  .....تملك ا الشرمل  .....وأة هذا المقاب ب د إشارت  إلى ممة شرمل 

بااقاي ب قماة مةاعفل عشر مرات مع ال لم ب ة هتذا الفنتدق تتابع لمتسستل عممم تل هتي  ......فندق 
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، وبتذلف فالمقتاب تةت ف الشتكايل يتت م المشتتك ل باستتاالب و ت  ا ومرم هتا ..... ب الم ني لتـتالمك

لت ويد فندق تابع لمتسسل عممم ل ب قاي ب قماة مةاعفل عشر مرات بل أة المقاب لم يكتف بذلف بتل 

 رفتل هتم نفست  التذي قتا  ب  ....التذي يقتم  بتجديتد فنتدق  ......تةما إدعاء بت ة الم  ترف الشت  ر 

 ......ب اريس وهم ما يشتكل ادعتاءا متامرا لكمنت  يتربط بت ا اشتتااب  ......خاص الذي يملك  لالفندق ا

ب اريس، وبذلف فاالدعاءات التي تةتمن ا  ......ـالخاص لوممن  قد قا  ب  رفل الفندق  ......في فندق 

بكمن تا تستتال ممق  تا المقاب تمس بشرف الشرمل ال ار تل واعت ارهتا وستم ت ا متا  تالب ات ام تا 

ممتا أة المقتاب . اتومرم ها ل  ع منتمجات ا لفندق تتابع لمتسستل عممم تل ب قمتاة مةتاعفل عشتر متر

يتةما نقل أن اء زائفل وادعتاءات ووقتائع غ تر  تح حل إل أة المشتتك ل لتم تقتم قتط  :تة ف الشكايل

عشتر مترات وتةت ف  أقمان تا بت ي أقتاي ممتا أن تا لتم تقتم ب    تل الحتاب بمةتاعفل .....بت ويد فنتدق 

واشتتتاال  الم عتتم  ب  رفتتل الفنتتدق  .....فتتي فنتتدق  ......الشتتكايل أة التتربط بتت ا أشتتااب الم  تترف 

 .ال يملف أي فندق  اص ب اريس .......ب اريس ربط م دي ومامر إل أة  ......لـالخاص 

وم تل الملتف متا  تالب  وبناء على إحالل الشكايل، على الةاب ل القةائ ل مدل ل بت ل مات الس د

باتترض إجتتراء بحتتث فتتي المم تتم  استتتمع بدايتتل للمثتتل القتتانمني  82/92/2990متابتت  المتتتر  فتتي 

للمشتك ل، المسمى زه ر فاسي ف ري ف مد مةام ا الشكايل م  را على إ رار  على متاب تل الرنت ا 

 . "..........."باعت ار  ما نشر المجلل الش ريل 

في إ ار ال حث التم  دي م   ما ق ل الةتاب ل القةتائ ل  ترح أنت  وح ث إن  بستاب الرن ا 

ت نتى بنشتر قتالي مجتالت هتم متدير نشترها    .......أسس شرمل تحمتل استم  8000في غةمة سنل 

ت تتدرها شتت ريا باللاتتل الفرنستت ل وت تتتم بالمجتتاب االقت تتادي والمتتالي  "........." ااولتتى تحمتتل استتم 

مجلتتل شتت ريل ت تتدر هتتي أيةتتا باللاتتل الفرنستت ل تختتتص " ........"ى التتم ني، والمجلتتل الثان تتل تستتم

وهي مجلل ت در متل " ......."أما المجلل الثالثل فتحمل اسم " Management"بمجاب تس  ر الشرمات 

بالتديكمر المن لتي وبخ تمص الشتكايل يةت ف الرنت ا أنت  حتمالي ش ريا باللال الفرنست ل وتختتص 

ف متد وقت تا  ......عتا   تر يختص شترمل  ........ال تامل ا بمجلتل أ ل ت ال تحاف  ا  80/92/2992

ب ن    ر ال يمازي مستمح المجلتل المخت ت ا فتي .......المسماع  ".........."عا رئ سل تحرير مجلل 

المجاب االقت ادي للمقاوالت الك رح وال يجتب نشتر أنت  امتشتف ال ارحتل عنتد إ العت  علتى جريتدع 

، وأ اف الرن ا فتي م ترض ت تريح  أة رئ ستل التحريتر المتذممرع تتكلتف ب ة الخ ر قد نشر .....

حاف  ا ال امل ا بالمجلل وتقم  بمناقشل فحماها وشتكل ا والت متد عنتد االقتةتاء  بجم ع اا  ار ما ال

ما  حل الخ ر بمسائل ا الخا ل، وعتا ستتاب ممجت  لت  متا ق تل الةتابط محترر المحةتر  ترح 
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نشتر بالشترمل المتتذممرع التتي تملتف المجتالت الستتالفل التذمر يفترض عل تت  الرنت ا أنت  ب تفت  متتدير ال

القانمة اال ال  على جم ع المقاالت ال ادر ب ا ق ل النشر إال أن  نررا لكثرع الم ا  فهن  ت تذر عل ت  

 .اال ال  على المقاب مم م  الشكايل

ةتاب ل بخ تمص مم تم  الشتكايل متا  ترف ال .....وح ث إنت  بستتاب م ترحل المحةتر 

محتتمح المقتاب  ......القةائ ل  رحت أن   الب ش ر ف راير نقتل ل تا أحتد ال تحاف  ا التتابع لمجلتل 

مم م  الشكايل وتكلف ال حافي المتذممر بتحريتر المقتاب وأد لتت عل ت  هتي ت تح حا فتي الشتكل 

 :ل   ر ابتي

Le célèbre hôtel filial de ...... est actuellement en plein relifting. Vu le prix du mobilier de 

..... la facture risque d'être salée. 

 وتةت ف الم تترحل أنتت  فتتمر تم تل ا بتتالخ ر اتةتتح ل تتا أنت  يستتتحق أة يتتدرج ب تتفحل ستتري

"Rubrique Confidentiel" 

ل تتا بت ة الخ تتر ال يرقتى إلتتى مستتتمح  ح تر .....وعنتد مناقشتتل اامتر متتع متدير النشتتر الرنتت ا 

بتل إنت  ال يت تف ب هم تل م  ترع ب تد للتف أ تذت الم تادرع بنشتر الخ تر فتي  تفحل ستري إدراج  في 

 ."Rubrique Décryptage" فحل بالما ح 

وتة ف الم رحل أن ا لم تت متد متا  تحل الخ تر متمة ال تحفي التذي نقلت  محتل ققتل ويتم ت  

الرنت ا قتد ا لتع علتى بنقل  ا  ار ممقمق ب ا وتة ف الم رحل أيةا أن ا غ ر مت قنل ممتا إلا متاة 

بتتاة الستتالف التتذمر لتتم ت تتدر عنتت  أيتتل ع تتارع  ،المقتتاب مم تتم  الشتتكايل، ق تتل نتت وب المجلتتل للستتمق

  ارهتا ب تد  نشتر الخ تر فتي  تفحل  ريحل ت  ا اعترا ت  عتا نشتر الخ تر بالمجلتل مكتف تا فقتط به

ان تل نشتر الخ تر فتي سري وأة الخ ر المذممر ال يكتسي أهم ل م  رع الشتيء التذي ج ل تا تستتنتج إمك

 . فحل أ رح بالمجلل أقل أهم ل ما  فحل سري

بخ تمص مم تم  الشتكايل  ترح أنت  فتي غةتمة  .....وح ث إن  بستاب م رح المحةتر 

بمترامف راوس  ....باعتت لفنتدق   .....ش ر ف راير ما السنل الجاريل تم ل بخ ر مفاد  أة شترمل 

أس الماحتد فتي حت ا أة ست ر إنتاجت  ال يتجتاوز درهتم للتر 200.000بم لت    Têtes de Litأسترع 

ما م در ممقمق ب  والذي أ  ر  أن  ا لع على فاتمرع ال فقل  درهم وب ن  تم ل بالخ ر 20.000

الذي لم ي     أيل ت ل مات بخ مص الخ تر فارتت ح نقلت  إلتى  .....شفميا إلى مدير النشر  فنقل الخ ر

اعت ارا أة الخ تر يكتستي  ت ال اقت تاديل فست لت  إة متاة  .....المسماع  "......."رئ سل تحرير مجلل 

باإلمكتاة الح تمب علتى نستخل مت مدا ما م در الخ ر ف جاب ا باإليجتام واستفسترت  متذلف إة متاة 
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ما الفاتمرع ف جاب ا بالنفي قم أ  رت  ب ة الخ ر  لا ينشر في عدد ش ر ف راير وإنما س تم ال مل على 

مة فا أة الخ ر الذي نقل  لرئ سل التحرير تم نشتر  تمامتا بال ت ال التتي  نشر  في عدد ش ر مارس،

 : افت ما رئ سل التحرير وهماإحرر  ب ا باستثناء جملت ا 

" Le célèbre hôtel filial de ..... est actuellement en plein relifting. Vu le prix du mobilier 

de ..... la facture risque d'être salée." 

وأ اف الم رح ب ن  أبل  المقاب مم م  القة ل شفميا لرئ سل التحرير ومتمدا ب ن  لم ي لع 

علتى الفتتاتمرع التتتي  تترح لت  الم تتدر ب ن تتا ا لتتع عل  تا وا تتتتم ت تتريح  ب نتت  لتم يت متتد متتا  تتحل 

أجتتترح استتتتجمابا متتتع  2997الم لممتتتات التتتتي  تتتدرت بالمقتتتاب جملتتتل وتف تتت ال وأنتتت   تتتالب ستتتنل 

 .بمقتةى عقد مع شرمل الفندق ....أمد ما  الل  أن  س قم  بت ي ا فندق  .....الفرنسي الم  رف 

التدعمح علتى ما  ستتتم  27/91/2990المحكمل بتاريخ  وبناء على عرض القة ل على أنرار

ال ترف  بالنحم الم  ا تف  ال بمحةر الجلسل التي حةرها الرن ا متازرا بدفاع  ممتا حةتر نائت

بت  اقي هميل الرن ا واالست تاق ما م ابقت ا لما ن قت مةام ا محةر الةاب ل جمالمدني، وب د تل

هم مدير نشر المجلل التي تةتمنت المقتاب مم تم    بالمنسمم إل   ف مد في بدايل م رض جماب  ب ن

االت ا  مم حا أن  يستح ل عل   مراق ل وقراءع جم تع المقتاالت التتي تنشتر ق تل نشترها لمجتمد  تاقم 

والمقتتاالت التتتي يتتتمكا متتا اال تتال  عل  تتا  ى جان تت   ا تتل ال تتحف  ا ورئ ستتل التحريتتري متتل إلتت

وقراءت ا ق ل النشر فهن  يتحرح بخ م  ا باالت اب برئ س التحرير الستفسار  عا م تدر الخ تر 

وبخ مص المقاب مم م  الدعمح أمد ت ريحات  التم  ديل ما ممة أحد ال تحف  ا بمجلتل أ ترح 

لكتا  confidentielهم ما أ ل   على الخ ر ف ع ى أوامر  ب د  نشر  فتي  انتل  ....وهم المسمى 

عتا متدح  .....مةت فا أنت  امتفتى فقتط باستفستار ال تحفي دوة االعتراض على م دأ النشر بالمجلتل، 

متذلف وب تد انت تاء    حل الخ ر ف مد ل  السالف الذمر ب ن  ف ال   تر  تح ح دوة أة يت متد متا ممنت

بحتتث القةتت ل متتع الرنتت ا أع  تتت الكلمتتل لنائتتب الم ال تتل بتتالحق المتتدني التتذي أمتتد فتتي المحكمتتل متتا 

ي د بمثابتل اعتتراف بالمنستمم إل ت  مم تحا أة المجلتل  مست ل مراف ت  أة ما جاء على لساة الرن ا

التتتي نشتترت الخ تتر هتتي مجلتتل شتت ريل أي ت تتدر متترع واحتتدع متتل شتت ر وبالتتتالي ال يمكتتا للرنتت ا أة 

ت تتذر عل تت  اإل تتال  علتتى جم تتع المقتتاالت ق تتل النشتتر بتتل علتتى ال كتتس يمكتتا لتت  للتتف يتتتحجج ب نتت  ي

وأ اف نائب ال رف المدني أة ما جاء في المقاب ي د قذفا في حق ا ان ا أي الم الب بالحق المتدني 

ستري "أو أقاي وأة الخانل التي نشتر ب تا المقتاب وهتي  أسرعأيل راوس  .....لم يس ق أة باعت فندق 

إلتى مانت الاايل من ا إقارع االنت ا  إلى المقتاب لتحق تق أم تر قتدر متا الةترر للمشتتك ل و لتص " جدا
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التماس الت تريح بهدانتل الرنت ا متا أجتل المنستمم إل ت  والحكتم وفتق م ال ت  المدن تل وتنتاوب الكلمتل 

الستت د وم تتل الملتتف التتذي استتت رض متتروف القةتت ل ومالبستتات ا مم تتحا أة الرنتت ا ومتتا ممقتتع 

ل ت  ممتدير نشتر المجلتل لتم يقتم بماجتب التحتري متا  تحل الخ تر ق تل الستماح بنشتر  وبالتتالي مستو

وأع  تت الكلمتل . يكمة مستوال عا ت  ات للف النشر ملتمسا الحكتم بمتا ذتت  وفتق ف تمب المتاب تل

لدفا  الرن ا الذي است رض في بدايل مراف ت  ملخ ا للمقائع ومروف القة ل مرم ا علتى  اب  تا 

ادي ما دا  أة الشكايل محمر القة ل قدمت ما لدة شرمل تجاريتل وبالتتالي ين اتي أة ي قتى الملتف ال 

فتي حتدود أ رافتت  متا دوة زيتتادع أو نق تاة وبخ تمص الخ تتر مم تم  االت تتا  أو تح التتدفا  أة 

رئ سل التحرير ات لت بالرن ا بخ م   ف رح ل تا ب نت  أي الخ تر ال يرقتى إلتى مستتمح إدراجت  

وإنمتا هتي التتي ري وأن  ي قى غ ر لي أهم ل وبالتتالي فتالم ني بتاامر لتم يت لة ل تا بنشتر  ب فحل س

أ ذت الم ادرع بذلف وبالتالي تكمة جنحل القذف غ تر قائمتل فتي حقت ، أمتا بخ تمص جنحتل نشتر ن ت  

ما م  ر ال حافل غ ر  12زائف فقد أو ح دفا  الرن ا أة ال نا ر المن مص عل  ا في الف ل 

أو إقتارع الفت   بت ا النتاس ( بالنرتا  ال تا )ع إل ل س في ع تارات المقتاب متا متا شت ن  اإل تالب متمافر

و لص الدفا  إلى التماس الحكم ب راءع الرن ا وب د أة ماة هذا اا  ر ما تكلم تقرر حجت  القةت ل 

 .20/91/2990في الت مل ق د الن ق بالحكم بجلسل 

اريخ أعتال  القا تي بته راج الملتف متا الت متل باترض وبناءا على قرار المحكمل ال ادر بالتت

باعت ارهتتا مستتتتوب متتتدني أدرجتتت القةتتت ل بجلستتتل  . .....استتتدعاء المد لتتتل فتتي التتتدعمح شتتترمل 

حةرها الرن ا ودفاع  وحةر نائب الم ال ل بالحق المتدني وحةترت المد لتل فتي  88/90/2990

الرن ا التذي دارت ال  وتناوب الكلمل دفا  في شخص ممثل ا القانمني الرن ا أع ......الدعمح شرمل 

مراف تتت  ب تتد ت م تتد متتا ستت ق حتتمب مف تتم  الستتم ل والشتترف مم تتحا أة الشتترمات التجاريتتل ال يمكتتا 

لالستتتدالب بدراستتل  .....القتتمب بتت ة ل تتا ستتم ل وشتترف يمكتتا المستتاس ب متتا متتدل ا ب حتتد أعتتداد مجلتتل 

فكترع متمتدا أة ااشتخاص الذات تل ومتذلف منشمرع ب  سلط متا  الل تا  تاح  ا الةتمء علتى نفتس ال

ال  أات والمنرمات وحدها ما يتمتع بالشرف والسم ل دوة سماها وتنتاوب الكلمتل فتي إ تار الت ق تب 

نائب الم ال ل بالحق المدني الذي أمد أن   الف ما لهب إل ت  الرنت ا فااشتخاص الم نميتل بمتا ف  تا 

فا أة ع تتارع ااشتتخاص التتتي وردت بف تتمب الشتترمات هتتي أيةتتا ل تتا ستتم ل يمكتتا أة تمتتس ومةتت 

تتم أع  تت الكلمتل للست د وم تل الملتف  قانمة ال حافل تشمل تن رف متذلف إلتى ااشتخاص الم نميتل

الذي أمد ما س ق وب د أة ماة الرن ا آ ر ما تكلم تقرر حج  القة ل في الت مل ق د الن ق بتالحكم 

 .81/90/2990بجلسل 
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 وبعد التأمل طبقا للقانون

  ي الظعهى العمهج  : أوال

ح ث تمبع الرنت ا متا ق تل الست د وم تل الملتف ووج تت لت  بمقتةتى  تف االت تا  المتتر  فتي 

 .ت مل القذف ونشر ن   زائف   قا لمقتة ات ف مب المتاب ل 87/92/2990

 :  مض  خص  نف  الم م العلني عن ط  ي الصفض  ( 5

متا تتم تا  تر  مشت ة قتانمة ال تحافل ب 80/88/8001ما م  ر  11ح ث يت ذ ما نص المادع 

وتتم م  أة المشر  الماربي اعت ر قذفا مل ادعاء لماق ل أو نس ت ا إلى شخص أو ه أل إلا مانت هتذ  

 .الماق ل تمس شرف أو اعت ار الشخص أو ال  أل التي نس ت إل  ا

عل تت  وح تتث استتتقر الفقتت  والقةتتاء متتا ج ت متتا علتتى اعت تتار القتتذف هتتم إستتناد أمتتمر للمجنتتي 

احتقتار  عنتد أهتل و نت   تستمجب في حالل ق مت ا عقاب  بال قمبات المقتررع لتذلف قانمنتا أو تستتمجب 

سماء ماة اإلسناد م اشرا أو بالت ريح أو حتى بمجرد التلم ح أو بالت ري  أو بكل ع ارع يف م من تا 

 .نس ل أمر شائا إلى المقذوف

اقت اد ومقاوالت مما س ق ال  اة   "........" وح ث يت ذ ما وقائق الملف ومحتميات  أة مجلل

مقاال محرر باللال الفرنس ل تحت عنماة  2990لش ر مارس  882ما عدها  21نشرت في ال فحل 

أي ما ترجمت  سري جدا ما ب ا ما جاء ف   حسب الترجمل التتي " Top Secret"دا ل إ ار أحمر 

 :استقرت عل  ا المحكمل ما يلي

، والتتي تشتتال فتتي .....، المملممتل للشتترمل ......إل تتال ، فتهة شترمل حستب م تادر حستنل ا"

 !قد ت مد إلى فمترع ال ديد ما المماد ب قماة مةاعفل عشر مرات" ......"ورشل 

. ، ي تترف حال تتا أشتتااب تجديتتد مكثفتتل........للتتف أة الفنتتدق الشتت  ر، التتتابع للمكتتتب التتم ني "

 . ..تكمة الفاتمرع مفر ل الاالء ، فهن  يخشى أة......ونررا لثما أقاي 

وح ث إة ما ش ة ال  ال التي جاء ب ا المقاب أة يخلق فتي لهتا القتارت عق تدع ولتم وقت تل أة 

 .......ا ومرم ها باعت ارهتا مملممتل للشترمل  الم ال ل بالحق المدني وفي استاالب سافر من ا لم  

 .منت ا الحق ق لت مد إلى فمترع سل ا للمت امل ا م  ا ب شرع أ  اف أق
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وح ث إة مل قارت للمقاب بال  ال التي جاء عل  ا س خرج بنت جتل واحتدع متداهتا أة الم ال تل 

بالحق المتدني شترمل غ تر ملت متل ب  الق تات التجتارع وال تراعتي الةتمابط والقت م التتي تحكم تا وال 

 .تحتر  قماعد المنافسل الشريفل وقمان ا تحديد ااس ار وحمايل المست لف

وح ث إة المقاب ما ج ل أ رح بال  ال التي جتاء ب تا وال ريقتل الممن جتل التتي اعتمتدت فتي 

، .......لتـلمتسسل عممم ل متمثلل فتي المكتتب التم ني   ......تحرير   ا ل ترم    على ت   ل فندق 

لستالفل إنما أراد محرر  ما وراء للف تقديم الم ال ل بتالحق المتدني لت س فقتط ب تمرع المختل بتالق م ا

الذمر بل مذلف و  م ا بمر ر الشرمل التي است احت حتى الم الح المال تل للمتسستات ال ممم تل 

التي ت مل وتمارس نشا  ا لفائدع ال الح ال ا  ولم تراع  ا بفمترع سل  ا  التتي باعت تا لشترمل تاب تل 

 .إلحدح تلف المتسسات ب شرع أ  اف أقمنت ا الحق ق ل

مبل للم ال ل بالحق المدني هي وقائع مش نل، ماسل بستم ت ا ومتا شت ن ا وح ث إة المقائع المنس

وح تث اقتن تت المحكمتل . لم  حت أة تج ل ا محل احتقتار متا الجم تع وت لت ب مكانت تا فتي الستمق

بذلف أة الت اريف التي أع اها المشر  الماربتي لجنحتل القتذف واستتقر عل  تا القةتاء تن  تق تمامتا 

اولت ا المحكمل على النحم المارد أعتال  وال تتد  مجتاال للشتف أة الاترض من تا على ال  ارات التي تن

 .ماة إهانل الم ال ل بالحق المدني والمس بسم ت ا لدح القارت

وح ث إن  ما ب ا التنقط التتي رمت  عل  تا دفتا  الرنت ا ودارت حمل تا مراف تت  ستماء الشتفميل 

الم ال تل بتالحق المتدني عتا متا ي ت لح ا هتم حتاب من ا أو الكتاب ل عد  تمفر الشترمات التجاريتل ممت

عل   بالسم ل وبالتالي لهب الدفا  على أن  ال يمكا للم ال ل بالحق المدني اعت ارا ل    ل شخ ت ت ا 

الم نميل مشرمل تجاريل أة تحتج ب ن ا ل ا سم ل وشرف واعت ار تم المستاس ب تم متا  تالب متا ورد 

عت تتار يرت  تتاة بالشتتخص التتذاتي أو بال  أتتات المكمنتتل ب    تتل بتتالمف م  أعتتال  ب لتتل أة الشتترف واال

 .الحاب ما أشخاص لات  ا مال  أل القةائ ل

وح ث إن   الفا لما لهب إل   دفا  الرن ا فهة الثابت ما استقراء المقتة ات القانمن ل التماردع 

يكتمة محتل قتذف التماردع ب تا والتذي يمكتا أة " الشتخص"ما م  ر ال حافل أة ع تارع  11بالمادع 

" Personne Physique" ا      تاـتـالشتخص ستماء متاة لات " ا ــتـل في حكمـــجاءت ب  ال عامل يد 

 ".Personne Moral"أو م نميا 

أعتال  ال  11الذي استخدم  المشر  الماربي بالمادع " وح ث يست اة بذلف أة م  لح شخص 

ل والشتترف واالعت تتار تجتتب يشتتكل عق تتل فتتي ستت  ل االعتتتراف للشتتخص الم نتتمي بتتالحق فتتي الستتم 
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حمايت م اة فق  وقةاء القانمة الدولي الخاص قد استقر على تمتع الشخص الم نتمي بالجنست ل مثلت  

إمكان تل تمتتع الشتخص الم نتمي " مثل الشخص ال    ي وبناءا عل   أقر المشر  فتي التدوب المختلفتل

بتالحق فتي الستم ل لكتل ه أتل أو بالجنس ل وفقا لشرو  و مابط م  نتل وبالتتالي  ترورع االعتتراف 

اجتماع تل تنر م أو ب فل عامل لكل مجممعل ما ااشخاص اعترف النرتا  القتانمني بت ة ل تا وم فتل 

أنرتر فتي هتذا ال تام )م  نل وقدر ما االحترا  بل حتى ولم مانتت غ تر متمت تل بالشخ ت ل القانمن تل 

" فتي القتانمن  ا الم تري والفرنستي دراسل فق  تل مقارنتل.الح اع الخا ل ومستول ل ال حفي"متام 

" فكرع الحق فتي الستم ل"ومذلف متام " 822م  فى أحمد ع د الجماد حجاز ال فحل /   دــــلمتلف

 "(.16محمد ناجي ياقمت ال فحل / لمتلف  د

وح تتث يستتت اة بتتذلف أة الم ال تتل بتتالحق المتتدني باعت ارهتتا شتترمل تجاريتتل محقتتل فتتي التمستتف 

التتتالي التتدفا  عتتا ستتم ت ا واعت ارهتتا متتادا  هتتم الشتتخص المجنتتي عل تت  فتتي بشخ تت ت ا الم نميتتل وب

جريمل القذف مما س ق ال  اة يمكتا أة يكتمة لات تا ممتا يمكتا أة يكتمة م نميتا مشترمل تجاريتل متثال 

ع د الفتتاح ب تممي حجتازي / أنرر في هذا ال ام الم ادت ال امل في جرائم ال حافل والنشر لمتلف  د)

 (.01ال فحل 

يت تت ا أة متتا لهتتب إل تت  الرنتت ا متتا متتمة الشتترف واالعت تتار أمتتراة ل تت قاة ح تتث ممتتا تقتتد  و

بالشخص الذاتي دوة الم نمي مما هم حاب الم ال ل بتالحق  المتدني دفتع متردود علتى  تاح   لل لتل 

الم  نل أعال  وبالتتالي متا حتق المشتتك ل باعت ارهتا شترمل تجاريتل المتردود علتى ستم ت ا واعت ارهتا 

 . ارها أساس نجاح ا واستمرارها بالسمقباعت

وح ث جمب  الرن ا لدح مثمل  أما  المحكمل بالمنسمم إل   متا ممقتع مستتول ت  ممتدير النشتر 

أنتت  أل لتتع علتتى محتتتمح الخ تتر متتا  تترف أحتتد ال تتحف  ا ف متتد لرئ ستتل التحريتتر أنتت  ال  دبالمجلتتل فتتر

ي للمقتاوالت  الك ترح وبالتتالي ال يجتب يمازي مستمح قراء المجلل المخت  ا في المجتاب االقت تاد

نشر  إال أن  فمجئ بنشر  ف ال مم حا أن  نرترا لكثترع م امت  ومستتول ات  فقتد ت تذر عل ت  اال تال  

 .على المقاب مم م  الشكايل ق ل نشر   والذي لم يكا ي لم أ ال أن  قد نشر

و النشر ورد لمترهم رما م  ر ال حافل أة مدي 67وح ث يت ذ ما استقراء مقتة ات المادع 

بالمرت ل ااولى وعلى رأس قائمل ما و ف م المشتر  بالمستتول ا جنائ تا عتا الجترائم التتي ترتكتب 

 .عا  ريق النشر وال حافل واعت رهم بمثابل الفاعل ا اا ل ا ل ا
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ة ما دفع ب  الرن ا ب د  ممافقت  على نشر الخ ر وب ن  فتمجئ بنشتر  بالمجلتل وب نت  لتم اوح ث 

كا متا اال تال  عل ت  ق تل النشتر لتا يشتفع لت  لتجن  ت  المستائلل القانمن تل وإعفتاء  متا المستتول ل يتتم

الجنائ ل ما دامت مستول ت  مفتر ا م ناها  تفت  ووم فتت  فتي المجلتل، ف تي تالزمت  متا دا  أنت  ق تل 

فمستتول ل دور اإلشراف ولم يشترف ف ل تا عتا إ تدار هتذا ال تدد أو لاك متا أعتداد المجلتل وبالتتالي 

مديري النشر بالجرائد والمجالت وال حف تفرض عل  م م اشرع التحرير بنفس م واإلشراف الف لي 

أو التفتمي  احتدهم م متل اإلشتراف تلتف فلتا يتدرأ عتن م تلتف عل   أمتا االستت انل ب شتخاص آ تريا 

 متتا تقريتترر  مشتتمتتا دا  متتدير النشتتر قتتد استتت قى لنفستت  حتتق اإلشتتراف للتتف اة متتراد ال. المستتتول ل

المستول ل المفتر ل على عاتق مدير النشر إنما مرد  في الماقع هم افتراض علم رئ س التحرير بما 

تنشر  الجريدع وإلنت  بنشتر  أي أة المشتر  أنشت  فتي حقت  قرينتل قانمن تل ب نت  عتالم بكتل متا ينشتر إلا 

الت تمي  عتا جترائم " أنرر فتي هتذا ال تام متتام)فمستول ت  هي مفتر ل نت جل افتراض هذا ال لم 

( 28السب والقذف وجرائم النشر في  مء القةاء والفقت  لمتلفت  شتريف ال  تاح المحتامي ال تفحل 

ومذلف متام جرائم السب والقذف وال الغ الكالم والت مي  عن م فتي  تمء القةتاء والفقت  لمتلفت  

 (.10المستشار ع ت من مر محمد ال فحل 

القانمن تتل التتماردع بر  تتر ال تتحافل أة ع تتارات القتتذف وح تتث يت تتذ متتا استتتقراء المقتةتت ات 

ل تمافر ل ا عن ر ال الن ل وتن  ف عل  ا المسائلل الجنائ ل ال بد أة يتم نشرها بهحدح  رق ال الن تل 

 .ما م  ر ال حافل 21المن مص عل  ا في المادع 

بتالحق المتدني وقتع وح ث إة الثابت ما وقائق الملف ومحتميات  أة المقتائع المنستمبل للم ال تل 

تمز  وت ا  في جم ع أنحاء المارم مما يكتمة م ت  التي " ......."ت م م ا ونشرها عا  ريق مجلل 

 .أعال  متمافر في النازلل 21عن ر ال لن ل مما حدد  الف ل 

وح ث س ق ال  اة أة الرن ا هم م رف ب  بالمجلل وباعتراف  بذلف في سائر المراحل باعت تار  

ب ا، مما يفترض م   علم  ب مر المقاب مم م  االت ا  ما ممقع مستول ت  تلف وهم متا  مدير النشر

 .يج ل عن ر ال لم المكمة للق د الجنائي لجنحل القذف عا  ريق ال حافل قائم في النازلل

وح ث إة المحكمل بناءا على متا تقتد  وبنتاء علتى متا راج أمام تا ت تت ل تا واقتن تت بت ة جنحتل 

 .في حق الرن ا ويت  ا بالتالي الت ريح بمتا ذت  ما أجل االقذف قابتل 

 :بضلنفق  لجنف  نش  نقل زائم( 0

 :ما م  ر ال حافل على ما يلي 12ح ث نص المشر  الماربي ما  الب مقتة ات الف ل 
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مل ما يقم  بسمء ن ل ب يل وس لل الس ما بالمسائل المن تمص .................ي اقب بالح س م"

بنشر وإلاعل أو نقل ن   زائف أو إدعاءات أو وقتائع غ تر  تح حل أو مستتندات  21الف ل  عل  ا في

 ."مختلقل أو مدلس ف  ا منسمبل للا ر إلا أ لت بالنرا  ال ا  أو أقارت الف   ب ا الناس

وح ث يت تذ متا استتقراء مقتةت ات المتادع المتذممرع أة المشتر  شتاءت إرادتت  حمايتل إحتدح 

ل الد ما  الب منع نشر مل ما ما ش ن  اإل تالب بالنرتا  ال تا  لألمتل أو إقتارع الفت   الم الح ال ل ا ل

 .ب ا  فمف المما ن ا

أعتتال  تتحقتتق بارتكتتام  12وح تتث يستتت اة متتا للتتف أة الجريمتتل المن تتمص عل  تتا فتتي المتتادع 

وقتائع الجاني أحد ااف تاب المن تمص عل  تا بتنفس المتادع وهتي نشتر وإلاعتل ن ت  زائتف أو ادعتاءات 

علتى نحتم أدح إلتى نت جتل قانمن تل م  نتل أال وهتي اإل تالب بالنرتا  ال تا  وإقتارع ....غ ر  ح حل الخ

 .الف   ب ا الناس؟

المق تتمد بتتااولى أي النرتتا  ال تتا  مجمتتم  الم تتادت والرمتتائ  ااساستت ل والقتت م الستتام ل لات 

لمجتمتع متا أة يح تى أو يستتمر أو ال ابع ديني وعقائدي أو  ابع س اسي أو اجتماعي والتي ال يمكتا 

 .يكمة ل  وجمد بدون ا، وال يسمح بالمساس ب ا أو االتفاق على  رق ا

بال م ن نتتل  أمتتا إقتتارع الفتت   بتت ا النتتاس فالمق تتمد ب تتا ستتلب المتتما ن ا الشتت مر واإلحستتاس 

وج ل تم يتمجستمة الختمف حتاب  تحمهم وحتاب منتتام م متا احتمتاب حتدوي متا ي كتر  تفم ح تتات م 

 .د أرواح م وممتلكات موي د

وح ث إة المحكمل على الترغم متا اقتناع تا ب تد   تحل متا جتاء بالمقتاب مم تم  االت تا  متا 

أ  تار ووقتتائع إال أنتت  لتتم يث تتت أة نشتتر للتتف قتتد شتتكل أو علتتى ااقتتل متتاة متتا شتت ن  أة يشتتكل مساستتا 

 .بالنرا  ال ا  أو يث ر ف   الناس أو  مف م

  ق تتمت ق تتا  جنحتتل نشتتر ن تت  زائتتف فتتي حتتق الرنتت ا ويت تت ا المحكمتتل بتتذلف عتتدوح تتث اقتن تتت 

 .بالتالي الت ريح ب راءت  من ا

وح ث أة الت ريح بهدانل الرن ا ما أجل جنحل القتذف ال لنتي يج لت  مل متا ب تمائر التدعمح 

 .ال ممم ل

 : ي الظعهى المظن   التضبع :  ضن ض

 :ائمبضلنفق  للميضلب المظن   المتعلم  بجنف  نش  نقل ز( 5
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ح ث إة الت ريح ب راءع الرن ا ما جنحل نشر ن   زائتف يج تل المحكمتل غ تر مخت تل لنرتر 

 .ما قانمة المس رع الجنائ ل 217الم الب المدن ل المت لقل ب ا ت   قا لمقتة ات المادع 

 :بضلنفق  اليلقضت المظن   المتعلم  بجنف  الم م العلني عن ط  ي الصفض  ( 0

 :جن ح ث الشك -أ

 تتث روعتتي فتتي تقتتديم تلتتف الم التتب مافتتل الشتتكل ات القانمن تتل إل وج تتت ممتتا لتت  الم تتلحل ح 

ومتتدح عن تا الماج تات القانمن تل المن تمص عل  تا وال فل وأهل ل التقا ي ورف ت  د متا يجتب 

المت لقل بةت ط الم تاريف القةتائ ل فتي المتادع الجنائ تل، ممتا ين اتي م ت   8016-82-29في م  ر 

 . االت ريح بق مل

 :جن ح ث المهمهص-ت

بالتةتتاما لفائتتدع   .....الم التتب المدن تتل الحكتتم علتتى الرنتت ا بتت ة يتتتدي وشتترمل ح تتث تتترو  

درهم مع الفمائد القانمن ل ما تاريخ الحكم مع  5.000.000الم ال ل بالحق المني ت ميةا مدن ا قدر  

 تحف أ ترح ت تدر باللاتل اامر بنشر الحكم الذي س  در في مجلل اقت اد ومقاوالت وفي قالي 

ال رب ل وقالي  حف ت در باللال الفرنس ل ب  ذ ال ار ل وعلى نفقل الرن ا مع تحم ل الم لتمب ا 

في الدعمح المدن ل  ائرها مع اإلج ار في ااق تى متع النفتال الم جتل متع اإلشت اد لل ار تل ممن تا 

 .تسسات الخ ريل واإلحسان لم ل  الت مي  المدني الذي س حكم ب  لفائدع إحدح المدفع ت ت   

ح تتث انت تتت المحكمتتل متتا  تتالب ح ث تتات التتدعمح ال ممم تتل إلتتى أة جنحتتل القتتذف عتتا  ريتتق 

 .ال حافل قابتل في حق الرن ا

وح ث إة القذف المرتكب تمثل في إسناد أممر مش نل للم ال ل بالحق المدني على النحم التمارد 

 .ت ا بالسمقأعال  والمس بسم ت ا واعت ارها وزع عل مكان

وح تتث أة المستتاس بستتم ل الم ال تتل بتتالحق المتتدني إة متتاة يشتتكل  تتررا يالتتب عل تت  ال تتابع 

ات ماديتتل جتتراء  تت ا  وتفميتتت  تتفقات جتتراء تختتمف الم نتتمي فستتمف تترتتتب عنتت  ال محالتتل ت  تت

الشرمات التي ترغب في الت امتل م  تا متا أة تقتم  المشتتك ل بمةتاعفل أقمنتل الستلع المت اقتدع م  تا 

 .ش ن اب

ج ستماء متاة ماديتا أو م نميتا يج تر . .وح ث أة الةرر عمال بمقتة ات المادع الساب ل متا ق

 .عا  ريق الت مي 
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متتا القتتانمة الجنتتائي يجتتب أة  891الت تتمي  المحكتتم  بتت    قتتا لمقتةتت ات المتتادع وح تتث أة 

متتا  يحقتتق للمتةتترر ت ميةتتا متتامال عتتا الةتترر الشخ تتي الحتتاب المحقتتق التتذي أ تتاب  م اشتترع

الجريمل شري ل أة ي قى للف الت مي  في حدود تلف اا رار وتفادي تجاوزها بالام والم الاتل فتي 

 .تحديد 

وح تتث أة المحكمتتل فتتي ستت  ل تقتتدير الت تتمي  المناستتب للةتترر النتتاتج عتتا الجريمتتل عل  تتا 

 .مراعاع مروف النازلل ومالبسات ا

وقائق الملف وما  رح بت  الرنت ا نفست  وح ث إة الثابت مما راج أما  المحكمل وما ن قت ب  

متخ  ل بالمجاب االقت ادي والمالي والتم ني ول تا قاعتدع  ......في سائر أ مار القة ل أة مجلل 

للمقاوالت الك رح وبذلف هي مجلل ما المجتالت واس ل ما القراء المخت  ا في المجاب االقت ادي 

مات ورجتتاب ااعمتتاب والفتتاعل ا االقت تتادي ا التتتي ت تترف إق تتاال واستت ا عل  تتا متتا ق تتل أربتتام الشتتر

عممما وهم ما ي ني أة عددها المتةتما للمقتاب مم تم  االت تا  و تل إلتى أغلتب هتتالء وا ل تما 

عل   وو لت م ال تمرع الست أل التتي و تفت ب تا الم ال تل بتالحق المتدني ومتا نستب إل  تا متا وقتائع 

متل م  تا وبالتتالي  ت ا  عتدع  تفقات مانتت مش نل وهم ما س تدي ب م ال محالتل لل ت وف عتا الت ا

 .ستدر عن ا أرباح م مل

وح تتث إة المحكمتتل فتتي إ تتار ستتل ت ا التقديريتتل وبتتالنرر لمتتا ستت ق ب انتت  أعتتال  ارتتت ت تحديتتد 

 .الت مي  المستحق للم الب بالحق المدني وفق ما هم مس ر في من مق الحكم

أرض الماقتتع ال يكفتتي ف  تتا ج تترا وح تتث أة     تتل ب تت  الجتترائم ومتتا تخلفتت  متتا أقتتار علتتى 

للةرر الالحق بالمجني عل   االقت ار على ت مي  نقدي بتل للمحكمتل متثال فتي جترائم القتذف عتا 

رأبتا ل تد   ريق ال حافل وما تخلتق متا مستاس بستم ل  تحاياها تكملتل لتذلف الت تمي  النقتدي و

ل المحكتم  عل ت  فتي ال تحف الةرر الم نمي ب ريقل أمثر مالئمل اامر بنشتر الحكتم القا تي بهدانت

على س  ل الت مي  ال  ني، مما يج ل  لب نشر الحكم الذي س  در ب    الجرائتد الم ن تل م نتي 

 .على أساس وين اي االستجابل ل 

فهة أربام الجرائد مستولمة  80/88/8001ما م  ر  60عمال بمقتة ات الف ل  وح ث أن 

إلا ت ذر تنف ذ  61و  67على ااشخاص الم  ن ا بالف ل ا  عا ال قمبات المال ل ال ادرع لفائدع الا ر

 .هذ  ال قمبات المال ل على المحكم  عل  م
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وح ث أة الثابت ما مةام ا ما ن قتت بت  وقتائق الملتف ومتا  ترح بت  الرنت ا هتم أنت  متدير 

متداة فتي ب فت ا المالكل للمجلل النا رع للمقاب، مما يج ل  لب الحكتم بهحالل تا محتل ال ......شرمل 

أداء ما وجب عل   قانمنا بمقتةى هذا الحكم في حالل عد  قدرت  عا ااداء م ني على أساس وين اتي 

 .االستجابل ل 

 .وح ث أة  اسر الدعمح يتحمل  ائرها

 .وح ث إة باقي ال ل ات ل س ل ا ما ي ررها، مما ين اي م   الحكم برفة ا

-81-0-7-2-2: ل تحافل ومتذا الف تمب بشت ة قتانمة ا 80/88/8001وت   قا لف تمب م  تر 

 217-211-272-267-21-211-280إلتى -291-296إلى  27-208-202-207-201-299-291

 .ما القانمة الجنائي 891ما قانمة المس رع الجنائ ل والف ل 

 لهذه األسباب

 :حكمت المحكمل علن ا ابتدائ ا وحةمريا ت رح

 :في الدعمح ال ممم ل: أوال

ما أجل جنحل القذف عا  ريق ال حافل وم اق ت  بارامل نافتذع قتدرها  ......بمتا ذع الرن ا  

درهتتم متتع تحم لتت   تتائر التتدعمح ال ممم تتل مج تترا فتتي الحتتد اادنتتى  50.000 مستتمة ألتتف درهتتم 

 .وب راءت  ما جنحل نشر ن   زائف

  :في الدعمح المدن ل التاب ل: قان ا

 .قل بجنحل نشر ن   زائفب د  اال ت اص في الم الب المدن ل المت ل -أ

 :بالنس ل لل ل ات المت لقل بجنحل القذف -م

 .ق مب تلف الم الب: جن ح ث الشك 

ت ميةتا متدن ا  ....لفائدع الم ال ل بتالحق المتدني شترمل  ......ب داء المداة : جن ح ث المهمهص

ورت  ن ائ تا درهم وبنشر مقتة ات هتذا الحكتم ب تد  ت ر 1.200.000قدر  مل مة وم تي ألف درهم 

و   l'opinionوعلى نفقل المحكم  عل   ب مم تي ال  اح وال لم ال تادرت ا باللاتل ال رب تل ويتمم تي 

le Matin  ال ادرت ا باللال الفرنس ل مع تحم ل المداة  ائر الدعمح المدن تل التاب تل واإلج تار فتي

لل متدن ا عتا جم تع ال قمبتات المال تل مستو .......المالكل لمجلل " ......."الحد اادنى وباعت ار شرمل 
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أي إحتالب  –وبالتالي إحالل تا  ......أعال  وااداءات المحكم  ب ا لفائدع الم ال ل بالحق المدني شرمل 

فتي أداء تلتف الم تال  فتي حالتل ت تذر تنف تذها عل ت  وبترف   ......محتل المتداة –المد لل في التدعمح 

 .باقي ال ل ات

الجلستتل ال لن تتل المن قتتدع فتتي ال تتم  والشتت ر والستتنل أعتتال  بقاعتتل  ب تتذا  تتدر الحكتتم وتلتتي فتتي

 :بالدار ال  ةاء وهي مترم ل ما  االبتدائ لالجلسات االعت اديل بالمحكمل 

  ئ فض   حفن سعظاوي      الف ظ 

 جم ال للن ضب  العضج    عقظ العضلي جصقضحي     الف ظ 

 كضبب الوق     حمظ عق ظ     الف ظ 

     كضبب الوق     س      ال ئ

 


