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شكر وامتنان
إهداء
إٌ ٝؼٚذ أث ٟاٌطب٘ؽح ِغ ظػبئ ٌٗ ٟثبٌؽزّخ ٚاٌغفؽاْ.
خبظ٠شىؽ هللا
إٌبـٌُ ،
٠شىؽ
إٌٌُ ِٓ ٝ
***
*** ثّثٍٙبٚ ،اٌعر ٟاٌؼؿ٠ؿح أؽبي هللا ثمبء٘ب
اٌؿِـــــــبْ
اٌزِ ٟب
اٌؽائؼخ
إ٠ظبي
ؼغُ أْ ػجبؼاد اٌشىؽ رط ْٛاٌّؽء أز١بٔبٚ ،رمظؽ ػٓ
ٌ ٟثم١خ ظؼث.ٟ
ٌزٕ١ؽ
ال ٠عؼن وٍٗ
أْ ِـــب
ثبٌدّ،ً١
ٚاػزؽاف
إٌفف ِٓ
إٌ٠ٝطزٍح
ِب
٠زؽن أ٠بِب ث١ؼبء
ٚػؽفذالِؼٙب
اٌعػُ
ثبٌىث١ؽغ١ؽِٓ
أِعرٕٟ
اِزٕبْاٌزٟ
اٌغبٌ١خ
ؾٚخزٟ
خٌٍٗٙ .ػا أرمعَ ثدؿ ً٠اٌشىؽ ٚػظ ُ١االِزٕبْ:
وث١ؽح.
***إٌ ٝاٌطبٌك ػؿ ٚخً ػٍٔ ٝؼّٗ ٚآالئٗ اٌز ٟال رؼع
لعؼرٗٚ.أػزؿ ثُٙ
ؼغُوث١ؽا
ألعؼُ٘
ٚاإلظؼان،اٌػٓ٠
إٌ ٝإضٛرٟ
ٚػٍ ٝزٍّٗ
ٚال رسظٚ ،ٝضبطخ ٔؼّخ اٌؼٍُ ٚ.اٌؼمً
ٔ،بئت ٚوً١
اٌعضٕٟٔٛ
إٌِٝسّع
***إٌ ٝاألقزـــــبغ اٌفبػً
اٌظغ١ؽح ٚاٌىج١ؽح.
أقؽرٟ
خّ١غ
اٌٍّه ٌع ٜاٌّسىّخ االثزعائ١خ ثبٔؿوبْ،ػٍ ٝلج ٌٗٛاإلشؽاف ػٍ٘ ٝػا اٌجسث
أطعلبئ ٟاٌّمؽث.ٓ١
إٌ ٝخّ١غ
اٌمؼـــــبئٓ١١اٌؼبٌ١خ.
ظػّٗ اٌىج١ؽ ّ٘ٚزٗ
اٌّزٛاػغ ٚ،ػٍٝ
ٚاٌمؼبحٚ،خّ١غ
اٌٍّسمٓ١
إٌ ٝاٌك١ع اٌّع٠ؽ اٌؼبَ ِ،ع٠ؽ رىٓ٠ٛ
اٌٍّسمٓ١
األخالءرىٓ٠ٛ
اٌؼـــــــــــبَِ،ع٠ؽ
اٌؼبٌٌٍ ٟمؼبء.
ثبٌّؼٙع
***إٌ ٝاٌك١ع اٌّع٠ؽأقبرػرٟ
لعِٖٛاٌّكزشبؼ،ْٚ
ٌٍٍّه،
اٌٛوـً١
األٚي،
اٌك١ع اٌؽئ١ف
إٌٝ
اٌؼــــــــــــــبَػٍِ ٝب
ثبٌّؼٙع اٌؼبٌٌٍ ٟمؼبء
األخالء
ٚاٌمؼبحٚ،األقبرػح
اٌمؼبئٓ١١
االقزئٕبف ثأوبظ٠ؽ.
ِسىّخ
رى ٚ ٓ٠ٛإفبظح.
إٌٛاة اٌؼبِِٛٚ ْٛظفٌٕٟب ِٓ
شأٔٗ :
إٌ ٝاٌك١ع اٌؽئ١ف  ،لبي خً
اٌٍّه ،اٌمؼبح،إٌٛاةِٛٚ،ظف ٟاٌّسىّخ
ٚوـــــــــــــً١
***إٌ ٝؾِالئ ٟاٌٍّسم ٓ١اٌمؼبئ ٓ١١اٌػ ٓ٠لعِٛا ٌ ٟاٌعػُ
االثزعائ١خ ثبٔؿوبْ.
ِٚس١بٞاٌجسث اٌّزٛاػغ.
لً إْ طالرٔٚ ٟكى ٟالٔدبؾ ٘ػا
إٌ** ٝلؼبح اٌّكزمجً** خّــــــ١غ ؾِالئ ٟاٌٍّسم ٓ١اٌمؼبئ،ٓ١١اٌفٛج 34
ِّٚبر ٟهلل ؼة اٌؼبٌّٓ١
اٌؼبٌٌٍ ٟمؼبء.
ثبٌّؼٙع
ببونرر
إبراهيي
الشؽ٠ه ٌٗإٌ ٝوً ِٓ قمؾ اقّٗ قٛٙا ظ ْٚلظع.
اٌّكٍّ٘.ٓ١ػا اٌؼًّ اٌّزٛاػغ خعا.
أٚيخّ١ؼب أ٘عٞ
ٚثػٌه أِؽد ٚأٔب إٌُٙ١
طذق هللا انؼظيى

إبراهيي ببونرر

إْ ث ٓ١أ٠ع ٞاٌمبػ ٟأوجؽ قٍطخ ٚأضطؽ٘ب ف ٟاٌّدزّغ ،ف٠ ٛٙزسىُ
ف ٟاألٔكبة  ٚاألِٛايٚ ،ف ٟذؼ٠بد اٌجشؽ ٚأؼٚاز ،ُٙوّب أٔٗ ِؤرّٓ ػٍٝ
زمٛق اٌعٌٚخ ِٚؤقكبرٙب اٌّمعقخ.
ٌػٌه فئْ ٘ػٖ اٌكٍطخ اٌططــ١ؽح اٌّكٕعح إٌ ، ٗ١إغا وـــبٔذ رمزؼ ِٕٗ ٟأْ
لبل تؼبنى:
فأيب انضثذ فيزْت جفبء ’ ٔأيب يب يُفغ انُبط فيًكث في األسع.
٠ىِ ْٛزؼٍؼب فـــــ ٟػٍُ اٌفمٗ ٚاٌمبِٔٚ ، ْٛـــــــب٘ؽا ف ٟطٕبػخ اٌمؼبء،

طعق هللا اٌؼظُ١

فئٔٙب رسزُ ػٍ ٗ١أْ ٠ى ْٛأوثؽ ِٓ غٌه ٔم ٟاٌؼّ١ؽ ،ؽب٘ؽ إٌفف ،ال رغؽٗ٠
األؽّبع ٚاأل٘ـــٛاء ٚاٌشٛٙادٚ ،ال ٠كزد١ت إال ٌّب ٛ٠ز ٟإٌ ٗ١اٌمبٔٗ١ٍّ٠ٚ ْٛ
ػٍ ٗ١ػّ١ؽٖ اٌّ.ٟٕٙ
1964

ِٓ اٌططبة اٌكبٌِ ٟظبزت اٌدالٌخ اٌسكٓ اٌثبٟٔ
ؼزّٗ هللا ف ٟافززبذ اٌّدٍف األػٌٍٍ ٝمؼبء
ٔٛٔ 12جؽ

" هها الررج الهذ ملل للاا وا سة و تترر ف ر ة المباانيي وشر في ياشر مفمتت
مي شيكة اللباويي السعيرر يي نيغف لت ن عتسمج لمت و يررته لكي ف وفا ة اامر
إوما هف صفارت اا خالية و ميرر و فاالت التف ركعس مفمتت عمتفا اللليلية"

ِمٌٛخ األسزبر ث١١ش دٚفٞ
اٌّذبِ ٟاٌؼبَ ٌذِ ٜذىّخ االسزئٕبف ثبٌشثبط
ٚاغفب لبض ٟاٌزذم١ك
20أثش1959 ً٠

صّ١ٙو
إلص ػ ػػالح
األخػ ػ ػ ػػَتة ثورة
اؼبغرب يف السنُت
التشريعية،يف اذب ػ ػػاه كبو ؾبػػاراة التطورات اليت عرفها
منظومتو
كالعادل من حولو ،يف رر
صبيع من ػػاحي اغبيػ ػػاة االقتصادية  ،االجتماعية ،
فرضها عليو توجهو كبػو االنفتاح على العػ ػػادل
كالقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانوينة ،كاليت
اػبارجي  ،ككذا نظاـ العوؼبة ،حيث الؾباؿ للتقوقع ،كال مناص لو من ربيُت تشريعاتو ؼبسايرة
اؼبستجدات.
كمن بُت اإلصالحات اليت طػػالت اؼبنظومة التشريعية ،كاف ىناؾ قانوف اؼبسطرة
اعب ػ ػ ػػنائية اؼبؤرخ يف10فرباير ،1959اؼب ػ ػػعدؿ بظهَت اإلجراءات اإلنتق ػ ػ ػػالية اؼبؤرخ يف 28
شتنرب  ،1974كالذم دل يعد يس ػ ػػاير التوجو العػ ػ ػ ػػاؼبي يف ؾب ػ ػ ػػاؿ حقوؽ اإلنساف كضباية
اغبريات الفردية كاعبماعية ،إضافة إذل ما كشف عنو التطبيق العملي من إشك ػ ػ ػػاالت أبانت
عن قصوره.
كما أف ىنػ ػػاؾ أسبابا أخرل كانت مبعثا كدافعا إذل التفكَت يف إخراج
قانوف جديد للمسطرة اعبنائية من بينها:
***ضركرة التوفيق بُت ما هبب القي ػ ػ ػػاـ بو حملػ ػ ػػاربة اعبريبة
كبُت الطرؽ القانونية الواجب أخذىا بعُت االعتبار الحًتاـ حقوؽ اإلنسػ ػ ػػاف ،تكريسا
ؼببدأ احملاكمة العادلة.
***تص ػ ػػاعد كثَتة اعبري ػ ػ ػػمة كظه ػػور أشك ػػاؿ جديدة من
اعبرائم مرتبطة دبا عرفو العادل من تطور تكنولوجي كمعلومايت كبَت.

***االنتقادات اليت يتعرض ل ػػها اؼبغرب من طرؼ
اؼبنظمػػات اغبقوقية  ،كاؽبيئات غَت اغبكومية  ،كخػػاصة فيما يتعلق بطريقة تصػ ػريف
القضػايا اعبن ػػائية كبطئ اؼبساطر كقصور التشريعات.
***الًتاكم الكبَت للقضػػايا اعبنائية يف أركقة احملاكم ،
ػاص كأف أغلبها
الشيء الذم جعل التفكَت يف آليات لتصريفها أم ػرا حتميا  ،خ ػ ػ ة
قضايا بسيطة}1{.
كنتيجة ؽبذه األسباب ؾبتمعة أك منفردة ،متت اؼبصػ ػػادقة على قانوف اؼبسطرة
اعبنائية اعبديد رقم 22.01الص ػػادر بتنفيذه الظهَت الشريف اؼبؤرخ
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػ

1ػ أنظر ديباجة قانوف اؼبسطرة اعبنائية عدد  22/01اؼبؤرخ يف  03أكتوبر  2002كالذم تضمن األسبػػاب اليت دفعت اؼبشرع إذل
إخراج قانوف اؼبسطرة اعبنائية اعبديد.

يف  03أكتوبر  ،2002كالذم شكل طفرة نوعية يف ؾبػاؿ التشري ػػعات حيث
تضمن العدي ػػد من التعديالت اليت طػ ػػالت نصوصا أصبع الفقو كالقضاء على تنػػاقضها
مع مفه ػ ػػوـ احمل ػ ػ ػػاكمة العادلة كعلى مساسها اػبطَت باغبريات كحبقوؽ الدفاع.
كبدكرىا فإف اؼبقتضيات اؼبنظمة ؼبؤسسة قاضي التحقيق أك مػ ػػا يطلق عليو
مصطلح التحقيق اإلعدادم ،قد طاؽبا التعديل لتسػ ػ ػ ػػاير ما سلف ذكره ،خاصة كأف
ىذه اؼبقتضيات كاإلجراءات ىي على سبػ ػػاس مباشر مع حريات األشخاص كحقوقهم.
فتنظيػم إجراءات التحقيق ىو نوع من التنسيق بُت مصلحة اجملتمع يف
القصػاص من مرتكيب اعبرائم ،كبُت مصلحة األفراد يف صيانة حقوقهم األساسية ،إذ
أف اؼبع ػػادلة اليت يتوخى اؼبشرع ربقيقها من خالؿ تنظيم إجراءات التحقيق ىي ربقيق
العدالة من خالؿ الكشف عن مرتكيب اعبرائم كتقديبهم للمحػاكمة  ،دكف اؼبسػاس
حبقوؽ الدفاع كضماف حريات األفراد كحرمة مساكنهم.
كتتجلى أنبية مرحلة التحقيق يف تػ ػ ػ ػػأثَتىا على اؼبرحلة اليت تليها كىي
مرحلة احملاكمة ،فكلما كػػانت إجراءات التحقيق تتميز بالنزاىة كالشفافية كتنجز كفق
ما سطر ؽبا قانونا كاف ذلك يف مصلحة احملاكمة العادلة.

كقد نظم قػانوف اؼبسطرة اعبنائية اعبديد إجراءات التحقيق اإلعدادم يف
القسم الثالث من الباب األكؿ.
فاؼبادة  52من القانوف اؼبذكور تنص على كيفية تعيُت قضاة التحقيق يف
احملاكم االبتدائية ،حيث يعينوف من بُت قضاة اغبكم فيها ،ؼبدة ثالث سنوات قابلة
للتجديد ،بقرار لوزير العدؿ استنػادا على اقًتاح من رئيس احملكمة االبتدائية ،يف
طريقة سباثل كيفية تعيينهم لدل ؿباكم االستئناؼ،حيث يعينوف من بُت مستشاريها
ؼبدة ثالث سنوات قابلة للتجديد  ،بقرار لوزير العدؿ بناء على اقًتاح من الرئيس
األكؿ حملكمة االستئناؼ}1{ .
كيكوف التحقيق إلزاميا يف اعبنػػايات اؼبعاقب عليها باإلعداـ ،كالسجن اؼبؤبد،
أك اليت يصل اغبد األقصى للعقوبة اؼبقررة ؽبا ثالثُت سنة  .باإلضػػافة إذل اعبنايات
اؼبرتكبة من طرؼ األحداث.
كيف غَت ما سلف  ،يكػ ػػوف اختياريا يف اعبنح اؼبرتكبة من طرؼ األحداث،
كتلك اليت يكوف اغبد األقصى للعقوبة اؼبقررة ؽبا طبس سنوات فأكثر.
كعلى الرغم من أف قػػاضي التحقيق يبلك سلطات كاسعة ،كىو سلطة مكلفة
بالتحرم عن اعبرائم  ،إال أنو ال يبكنو فتح ربقيق إال بناء على ملتمس من النيابة
العامة ،أك شكاية مباشرة مقدمة من طرؼ اؼبتضرر مع تنصيبو مطالبا باغبق
اؼبدين}2{.
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػ

 1ػ ىذا ما يطلق عليو دببدأ ثنائية التحقيق كىو من مستجدات قانوف اؼبسطرة اعبنائية اعبديد ،حيث أحدث اؼبشرع مؤسسة قضاء
التحقيق لدل احملاكم االبتدائية نظرا ألنبية كخطورة بعض اعبنح باإلضافة إذل إبقائو عليها لدل ؿباكم االستئناؼ.
 2ػ كىذا ما تنص عليو اؼبادة  54من قانوف اؼبسطرة اعبنائية ** ال يبكن لقاضي التحقيق إجراء ربقيق إال بناء على ملتمس ؿباؿ إليو
من النيابة العامة أك بناء على شكاية مرفقة بتنصيب اؼبشتكي طرفا مدنيا **

كما أف قػػاضي التحقيق ىو اعبهة الوحيدة اليت أككل ؽبا قانوف اؼبسطرة اعبنائية
مهمة القياـ بالتحقيق اإلعدادم  ،من خ ػ ػػالؿ السلطات الواسعة اليت منحت لو ،

قصد جػمع األدلة ككس ػ ػ ػػائل اإلثبات  ،كالبحث عن مرتكيب اعبرائم كازباذ اإلجراءات
اليت تبدك لو على ضوء ذلك.
كزبتلف أدكار قاضي التحقيق من خالؿ ما يقوـ بو من إجراءات :
فهو ضػػابط ساـ للشرطة القضائية من خالؿ صبع األدلة كالبحث عن مرتكيب اعبرائم
 ،كالوقوؼ بعُت اؼبكاف يف حاالت التلبس باعبريبة  ،كقد منحو اؼبشرع يف ىذه
اغب ػ ػػاالت سلطات كاسعة ،فبمجرد حضػػوره إذل مك ػػاف كقػ ػ ػ ػػوع اعبريبة يتنحى كيتخلى
لو الوكيل العاـ للملك ،أك ككيل اؼبلك ،كضباط الشرطة القضائية عن القضية بقوة
القانوف}1{ .
كباإلضافة إذل كونو ضابطا سػاميا للشرطة القضائية يف حالة التلبس  ،فإنو
سلطة اهتاـ أم أنو يشبو النيابة العامة عندما يصدر مثال أمرا ماسا حبرية الشخص ،
كاألمر باالعتقاؿ احتياطيا ،أكالوضع ربت اؼبراقبة القضائية،أك عندما يقوـ بتسخَت
القوة العمومية { ،}2أكعندما يػػأمر بالتقاط اؼبكاؼبات { ،}3كتفقد اؼبعتقلُت
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػ

 1ػ تنص اؼبادة  75من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو ** إذا حضر قاضي التحقيق دبكاف كقوع اعبناية أك اعبنحة اؼبتلبس هبا  ،فإف
الوكيل العاـ للملك أك ككيل اؼبلك كضباط الشرطة القضائية يتخلوف لو عن القضية بقوة القانوف**
 2ػ تنص اؼبادة  54من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو **وبق لو عند فبارستو ؼبهامو أف يسخر القوة العمومية مباشرة**
 3ػ تنص اؼبادة 108من قانوف اؼبسطرة اعبنائية ** غَت أنو يبكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضركرة البحث ذلك أف يأمر كتابة
بالتقاط اؼبكاؼبات اؽباتفية ككافة االتصاالت اؼبنجزة بواسطة كسائل االتصاؿ عن بعد كتسجيلها كأخذ نسخ منها أك حجزىا**

االحتياطيُت داخل اؼبؤسسات السجنية}1{.
كىو أيضا سلطة قضائية ،فهو قبل كل شيء قػ ػػاض يصدر أكامر كقرارات
تكوف كجوبا معللة كىي قابلة للطعن باالستئناؼ أماـ الغرفة اعبنحية،كما يقوـ
بتمحيص األدلة ككسائل اإلثبات كاعًتافات اؼبتهم}2{.
فبا سلف ذكره  ،يتبُت لنا تداخل أدكار ق ػػاضي التحقيق كالسلطات
اؼبمنوحة لو ،كذلك كلو من أجل ضم ػ ػػانات أكثر للمتهم كاؼبشتكي على حد سواء ،
ىذه السلطات كاليت من شأهنا اؼبس ػػاس حبرية األشخاص ىي اليت تكسب مهمة

قػاضي التحقيق خطورة كبَتة كذبعل على عاتقو مسؤكلية ضخمة تستوجب عليو
حسن التصرؼ.
فقػ ػػاضي التحقيق اليتخذ موقفا سلبيا من اؼبتهم  ،بل يسعى ؼبعرفة اغبقيقة
سواء كػ ػ ػػافت ىذه األخَتة إذل جانب اؼبتهم أك ضده  ،فهو ال ينصاع انصياعا أعمى
مع نظرية النيػ ػػابة العامة  ،بل يكوف حكما بُت ىذه األخَتة كاؼبتهم.
منهج البحث:
كسنبسط لدراستنا ىذه حوؿ مؤسسة قضاء التحقيق كمستجدات قانوف اؼبسطرة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ تنص اؼبادة  54من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو ** يقوـ قاضي التحقيق بتفقد اؼبعتقلُت االحتياطيُت مرة كل شهر على
األقل**
 2ػ أنظر "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية" اعبزء األكؿ  ،كزارة العدؿ  ،سلسلة الشركح كالدالئل  ،عدد، 2الطبعة الثانية.

اعبنائية يف قسمُت ،لبصص أولهما للحديث عن مفهـوم التحقيق اإلعدادي
وتحديد نطاقو ،وبسط السلطات الممنوحة في إطار القانون لق ــاضي
التحقيق .كلبصص ثــانيهما للحديث عن اإلجراءات التي يتخذىا ىذا
األخير بمناسبة انتهــاء التحقيق وكذا الرقابة القضائية على إجراءات
التحقيق.
القسم األول :مفهوم التحقٌق اإلعدادي ومجـــــــــــــــــــــاالته،
وسلطات قاضً التحقٌق.
يعترب التحقيق اإلعدادم مرحلة حساسة من مراحل البحث عن كسػػائل
اإلثبات ،كقد استحوذت على اىتماـ كبَت ػبطورهتا أكال ،كللضمانات اليت توفرىا يف
سبيل الوصػ ػػوؿ إذل احملاكمة العادلة .كمن بُت ىذه الضمانات استنطاؽ اؼبتهم من
طرؼ قػػاضي التحقيق كسبتيعو دبؤازرة الدفاع ...اخل.
إف مرحلة التحقيق اإلعدادم ىي شبرة مبػاشرة لنضج كتقدـ الفكر اعبنائي
ائي
العلمي الذم عمل على تنقية مساطر التحقيق مع اؼبتهم من صبيع اؼبظاىر العشو ة

كاألساليب القمعية الالإنسانية اليت كػانت سائدة على نطاؽ كاسع يف احملاكمات
اعبنائية{.}1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1ػ أنظر "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية ،مسطرة التحقيق اإلعدادم" ،ؿبمد أحداؼ  ،اعبزء الثاين ،الطبعة األكذل 2005ص 5

كمرحلة التحقيق تأيت كمرحلة ىػامة بعد مرحلة البحث التمهيدم اليت
تنعدـ فيها الكثَت من الضم ػ ػػانات بالنسبة للمتهم  ،كاليت تتعرض كذلك للعديد من
االنتقادات  ،األمر الذم يربر كجػود مسطرة التحقيق اإلعدادم كيربز كذلك أنبيتها
{.}1
فما ىو مفهوـ التحقيق اإلعدادم؟ كماىي اؼبميزات كاػبصػػائص اليت يصطبغ
هبا ؟ ك ما ىو نطاقو؟ أم مىت يكوف قاضي التحقيق ـبتصا ؟
الفصل األول :مفهوم التحقٌق اإلعدادي ،خصائصه ومجاله.
سنتطرؽ أكال ؼبفهوـ التحقيق كخصائصو ،مث لنطاؽ التحقيق كاختصاص
قاضي التحقيق ثانيا.
المبحث األول:مفهوم التحقٌق اإلعدادي وخصائصه.
يشمل التحقيق يف مفهومو الواسع مرحلة التحقيق التمهيدم الذم تباشره
الضابطة القضائية كمرحلة التحقيق اإلعدادم الذم يقوـ بو قاضي التحقيق  ،كيبتد
كذلك إذل مرحلة التحقيق التكميلي الذم يقوـ بو القاضي أثناء احملاكمة.
غَت أف اؼبشرع اؼبغريب تبٌت مفهوما ضيقػا للتحقيق اإلعدادم كحصره يف
اؼبرحلة اليت يقوـ بأعبائها قاضي التحقيق مستثنيا كل اإلجراءات اليت يقوـ باقبازىا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1ػ أنظر ؿبمد عياط "مسطرة التلبس إذل أين" ؾبلة اإلشعاع عدد  3لسنة 1990ص 9
أنظر كذلك ؿبمد عياط "حوؿ مسطرة احملاكمة يف حالة التلبس يف القانوف اؼبغريب" ؾبلة القانوف كاالقتصاد عدد4
لسنة1988ص 13كما بعدىا.

جهاز الشرطة القضائية.

المطلب األول :مفهوم التحقٌق اإلعدادي

.

لقد تفادل اؼبشرع اؼبغريب ربديد تعريف للتحقيق اإلعدادم ،كاكتفى
بتنظيم ؾبػالو كؾبمل اإلجراءات اليت يسَت كفقها ،مقتفيا بذلك هنج التشريعات
اؼبقارنة كالتشريع اؼبصرم كاألردين كبعض التشريعات العربية األخرل.
كيعرؼ التحقيق اإلعدادم يف معنػ ػػاه الواسع بأنو **ؾبموعة من
اإلجراءات اؼبنتهجة من أجل إقبػػاز ـبتلف التحريات من استنطاؽ كتفتيش كمعاينات
كتستهدؼ صبع األدلة قصد القياـ بإحالتها على احملكمة ،كاألمر سياف سواء أقاـ
هبذه اإلجراءات قػػاضي التحقيق أك ضابط الشرطة القضائية يف إطار البحث
التمهيدم ** {.}1
غَت أنو يقصد بالتحقيق اإلعدادم دبفهومو الضيق ػ كىو الذم تبناه قانوف اؼبسطرة
اعبنائية ػ صبيع اإلجراءات القضػ ػػائية اليت يقوـ هبا قاضي التحقيق على الوجو احملدد
ق ػ ػ ػػانونا من أجل صبع األدلة خبصوص اعبريبة اؼبقًتفة كسبحيصها كمعرفة مدل كفاية
األدلة قصد إحػ ػػالة اؼبتهم على ىيئة اغبكم أك عدـ كفايتها للقياـ بذلك {}2
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػ

 1ػ أنظر أضبد اػبمليشي " تشريعات قضاء التحقيق بالدكؿ العربية " اؼبركز العريب للبحوث القانونية كالقضائية ،مطبعة النجاح
اعبديدة  1989ص 13
 2ػ أنظر حسن الفكهاين " التعليق على قانوف اؼبسطرة اعبنائية اؼبغريب يف ضوء الفقو كالقضاء " اعبزء األكؿ 1983ص406
ػ للمزيد من اإلطالع أنظر كذلك ؿبمد أحداؼ "شرح اؼبسطرة اعبنائية ،مسطرة التحقيق اإلعدادم" مرجع سابق.

كقد نص اؼبشرع اؼبغريب يف اؼبادة  85من قانوف اؼبسطرة اعبنائية

على **أنــه

ٌقــــــــــــــــــــــــوم قــاضً التحقٌق.....بجمـــٌع إجراءات التحقٌق التً ٌراها صــالحة للكشف

عن الحقٌقة** كما نص يف اؼبواد  ،54 ،52،53ك 55من نفس القػانوف على
اعبهة اؼبختصة بالتحقيق اإلعدادم كىم ** القض ػػاة اؼبكلفوف بالتحقيق ** فبا يكػػوف
معو قد تبٌت اؼبفهوـ الضيق للتحقيق اإلعدادم.
كالتحقيق كمػػا يدؿ عليو اظبو ىو استجالء اغبقيقة قصد الوصوؿ إذل
إدانة اؼبتهم من عدمو ،بعد صبع األدلة القائمة على ارتك ػ ػػاب اعبريبة ،كسبحيصها
سبهيدا لرفع الدعول العمومية ضد الفػػاعل إذا تبث أف األدلة كافية إلحالتو من

التحقيق على احملكمة  ،كفحص تلك األدل ػ ػػة من طرؼ ىذه األخَتة لتقرير إدانتو أك
براءتو حبسب مقتضى اغباؿ}1{.
المطلب الثانً :خصائص ومٌزات التحقٌق اإلعدادي.

يبتاز قضاء التحقيق بازدكاجية اؼبهاـ ،فهو جهة عبمع األدلة ككسائل اإلثبات
اؼبرتبطة باعبرائم اؼبنسوبة للمتهم ،كىو أيضا جهة تقدر تلك األدلة ،كتربز قيمتها
فيما إذا كانت تشكل قرائن كػافية للقوؿ بنسبة األفعاؿ اعبرمية إذل اؼبتهم أـ ال،
كبالتارل إحالتو على احملكمة أك التصريح بعدـ متابعتو.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1ػ أنظر زىَت كاظم عبود "التحقيق االبتدائي" األكاديبية اؼبفتوحة بالدمبارؾ  ،حبث منشور على شبكة
اإلنًتنت .

كخصائص التحقيق اإلعدادم تستشف من طبيعة إجراءاتو ،فهو يكتسي طابعا
سريا  ،كطابعا قضائيا ،كطابعا ثنائيا  ،كطابعا توثيقيا ،كطابعا حضوريا.
فقرة أولى :سرٌة

تنص اؼبادة 15من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على

التحقٌق .

انو***:تكون المسطرة التً

تجري أثناء البحث والتحقٌق سرٌة.
كل شخص ٌساهم فً إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهنً ضمن الشروط وتحت
طائلة العقوبات المقررة فً القانون الجنائً*** {}1

كيقصد بسرية التحقيق عدـ جواز حضور إجراءات التحقيق ؼبن ليس
طرفػ ػػا يف الدعول اعبنائية  ،ككذا منع نشر ىذه اإلجراءات بأم كسيلة من كسائل
العلنية}2{.
فالسرية تقتضي عدـ السمػاح للجمهور حبضور إجراءات التحقيق ،
فال هبوز لغَت اػبصوـ كككالئهم الدخػػوؿ إذل اؼبكاف الذم هبرل فيو

التحقيق ،كتقتضي أيضا حظر نشر ما تتضمنو ؿباضر االستنطاؽ كما يتصل بو من
أكامر{}3
فقػاضي التحقيق ككل من يتصل بالتحقيق أك وبضره حبكم كظيفتو ىو ملزـ
 1ػ أنظر اؼبادة  105من قانوف اؼبسطرة اعبنائية كالفصل  446من القانوف اعبنائي.
 2ػ أنظر شريف سيد كامل "سرية التحقيق االبتدائي " الطبعة األكذل  1996دار النهضة العربية .
 3ػ أنظر الدكتور ؿبمد السعيد رمضاف " مبادئ قانوف اإلجراءات اعبنائية " اعبزء األكؿ 1993.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

بعدـ إفشاء أسرار التحقيق ربت طائلة القانوف اعبنائي كالعقوبات اؼبقررة فيو ،ىذه
السرية كىذا االلتزاـ يضل قائما طيلة مرحلة التحقيق حىت انتهػائها كذلك بإصدار
قاضي التحقيق أمرا باإلحالة أك عدـ اؼبتابعة.
كتظهر أنبية مبدأ سرية التحقيق يف تأدية جهة التحقيق مهمتها على
أحسن كأكمل كجو  ،ذلك أف اإلخالؿ دببدأ السرية يضر بالتحقيق كىبدـ مرتكيب
اعبريبة إذ يتيػح ؽبم ذلك فرصة لتضليل قػػاضي التحقيق كتغيَت اؼبعادل كاألدلة كالتأثَت
على الشهػود كمنعهم من اإلدالء بشهادهتم الشيء الذم يعرقل ؾبهودات سلطة
التحقيق يف الوصوؿ إذل اغبقيقة.
كباستقراء اؼبادة  15اؼبذكورة آنفا يتبادر إذل الذىن تس ػػاؤؿ حوؿ ما إذا كانت
سرية البحث التمهيدم ىي نفسها السرية اليت يتميز هبا التحقيق اإلعدادم؟
الشك أف البوف شػػاسع بُت السرية اليت يعمل هبا أثناء البحث
التمهيدم كتلك السارية أثناء التحقيق اإلعدادم ،كال غرابة يف ذلك إذ أف البحث
التمهيدم يقوـ بو ضباط عاديوف تابعوف للدرؾ أك الشرطة ربت إشػراؼ النيابة
العامة ،يف حُت أف التحقيق اإلعدادم يكوف من اختصػػاص جهة قضائية حبثو.
كيتجلى الفرؽ بُت السرية يف اؼبسطرتُت من حيث انعكػػاسها على الضمانات اؼبمنوحة
للمتهم خػاصة يف استعانتو دبحػاـ  ،كمدل مواجهة ىذا األخَت دببدأ السرية}1{.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1ػ أنظر األستاذ بوشعيب عساؿ "سرية التحقيق اإلعدادم " ؾبلة اؼبلحق القضائي  ،العدد  40يناير 2007

فمبدأ سرية التحقيق اإلعدادم يكاد يكوف منعدما بُت اؼبتهم كؿباميو
إذ أف اؼبادتاف  134ك 140من قػانوف اؼبسطرة اعبنائية نظمتا ضمانات الدفاع
كحرصتا على كفػالتها ربت طائلة طلب بطالف اإلجراءات اؼبنجزة دكف احًتامها من
قبل اؼبتهم أك ؿباميو  ،بل خػػوؿ اؼبشرع لقاضي التحقيق نفسو طلب بطالهنا من
الغرفة اعبنحية إذا تبُت لو ىو نفسو أنو أخل هبا كذلك إعماال للمادة  210كما
بعدىا من قانوف اؼبسطرة اعبنائية}1{ .
أكثكطأة على اؼبتهم،
السرم يف البحث التمهيدم فهو ر
أمػا مبدأ ة
إذ بالرغم من أف قانوف اؼبسطرة اعبنائية اعبديد أتى دبستجد { }2للحد من كطأة
ىذه السرية كذلك باتصاؿ اؼبشتبو فيو اؼبوضوع ربت اغبراسة النظرية دبحاميو  ،إال أف
ذلك ال وبق لو إال أثناء سبديد فًتة اغبراسة النظرية أم بعد  48ساعة من إجراء
البحث التمهيدم مع شركط اغبص ػػوؿ على إذف النيابة العامة ،كيف مدة زمنية ال
تتعدل  30دقيقة  ،كأف يكوف االتصاؿ ربت إشراؼ ضابط الشرطة القضائية  ،مع
ما تثَته كل ىذه الشركط من إشكػػاالت يف الواقع العملي.
من ىنا يتضح أف اؼبشرع كإف سول بُت البحث التمهيدم كالتحقيق
1ػ تنص اؼبادة  210من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على **:إذا ظهر لقاضي التحقيق أف إجراء من إجراءات التحقيق معرض
للبطالف  ،فعليو أف وبيلو إذل الغرفة اعبنحية للبث فيو بعد استشارة النيابة العامة كإخبار اؼبتهم كالطرؼ اؼبدين .
 2ػ تنص اؼبادة  80من نفس القانوف ** وبق للشخص اؼبوضوع ربت اغبراسة النظرية يف حالة سبديدىا أف يطلب من
ضابط الشرطة القضائية االتصاؿ دبحاـ **

اإلعدادم يف مبدأ السرية ،إال أف البوف شاسع بينهما خاصة بُت أطراؼ الدعول إذ
تكوف السرية أكثر صرامة يف البحث التمهيدم بينما تكػػاد تتالشى يف التحقيق
اإلعدادم إذ أف ؿبامي اؼبتهم وبضر معو صبيع مراحل التحقيق كيطلع على كػافة
إجراءاتو من بدايتو إذل هنايتو}1{.
كتتجلى خاصية سرية التحقيق اإلعدادم يف مظهرين اثنُت :خارجي كداخلي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

فاؼبظهر اػبػػارجي يتمثل يف مواجهة الغَت أك العموـ دببدأ السرية ،فال
هبوز إعالف إجراءات التحقيق للغَت أك العمػوـ  ،كىذا اؼبظهر مت سنو ؼبصلحة اؼبتهم
كؼبصلحة العدالة  .فهو ؼبصلحة اؼبتهم ألنو يبقى يف منآل عن نعتو من طرؼ الغَت
باإلجراـ كمسو يف ظبعتو كاغباؿ أف التحقيق ال يزاؿ جاريا كدل تعرؼ نتيجتو بعد .كمت
سنو ؼبصلحة العػػدالة ػ كما أشرنا آنفا ػ للحفػػاظ على األدلة  ،ذلك أف تسريب
إجراءات التحقيق يسػاعد ؾبرمُت متورطُت من اإلفالت من العدالة بعد سبكنهم من
تغيَت األدلة كيبنع شهػػودا من اإلدالء بشهاداهتم بعد هتديدىم أك إغرائهم.
كيتجلى اؼبظهر الداخلي يف منع أطراؼ التحقيق من إفشاء إجراءاتو ،
كما يتجلى يف كوف التحقيق هبرل مع كل طرؼ بصفة انفرادية جبلسة ال وبضرىا
الطرؼ الثاين كؿباميو إال إذا تقرر إجراء اؼبواجهة بُت الطرفُت.
كألنبية ىذه اػبػػاصية يتعُت ربديد األشخاص الذين تشملهم السرية
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػ

1ػ أنظر الدكتور أضبد فتحي سركر "الوجيز يف قانوف اإلجراءات اعبنائية " دار النهضة العربية ،طبعة1983/1982

كىم:

طرؼ
ػ القضاة :كأكؽبم ػؽاضي التحقيق ك القضاة اؼبنتدبوف من ق
الٍتابة العػامة الذين بإمكػاهنم طلب
قضاة ػ
لتنفيذ االنتدابات القضائية باإلضافة إذل ػ
اؼبلف من أجل االطالع عليو يف كل كقت .
ػ ضباط الشرطة القضائية :كالذين أناط هبم ػ ػؽاضي التحقيق
اقباز إحدل اؼبهمات يف نطاؽ انتداهبم لذلك.
ػ أعواف كتابة الضبط :كمنهم ؾاتب الضبط الذم يباشر
كتابة النيابة العامة أك مكتب
إجراءات التحقيق كحضور جلساهتا ككل موظف يف ػ ػ
التحقيق يبكنو االطالع على أعماؿ التحقيق دبناسبة مزاكلتو لعملو. .
ػ اػبرباء :الذين ينتدهبم قاضي التحقيق القباز اػبربات.
ػ حراس األمن :كاؼبكلفوف من طرؼ ػؽاضي التحقيق حبضورىم
اعبلسة ػ يف حالة الضركرة ػ إذل جانب متهم خطَت.

ػ احملاموف :الذين وبضركف التحقيق إذل جػػانب اؼبتهم أك
اؼبطالب باغبق اؼبدين}1{.
فقرة ثانٌة :ثنائٌة التحقٌق

بالرجوع إذل قانوف اؼبسطرة اعبنائية لسنة  1959كما عرفو من تعديل
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ أنظر شريف سيد كامل "سرية التحقيق االبتدائي " الطبعة األكذل  1996دار النهضة العربية.بتصرؼ

دبقتضى ظهَت اإلجراءات االنتقالية  ،قبد أنو الكجود ؼبؤسسة قػ ػ ػػاضي التحقيق إال
دبحاكم االستئناؼ حيث كاف ق ػػاضي التحقيق هبذه احملكمة ينظر يف اعبنايات كاعبنح
الواجب فيها التحقيق.
إال أف اؼبشرع كدبقتضى قانوف اؼبسطرة اعبنائية 01ػ 22أتى دبؤسسة
قاضي التحقيق على مستول احملاكم االبتدائية ليقر مبدأ ثنائية التحقيق.
كقد راعى اؼبشرع يف إقرار ىذا اؼببدأ كإحداث مؤسسة قاضي التحقيق
باحملاكم االبتدائية أمورا من بينها أف أفعاال كإف ك ػ ػػانت توصف باعبنح فإف خطػػورهتا
تبقى على جػانب من األنبية فمثال جنح التزكير كاؼبخدرات كالنصب....اخل رغم
أهنػػا جنح فهي من اػبطورة دبكاف كربتاج إذل الكثَت من البحث كالتدقيق.}1{.
كما أف ما يسبق احمل ػ ػ ػ ػػاكمة يف ىذه اعبنح من حبث سبهيدم تنجزه
الضابطة القضائية يكوف ػ كخػػاصة يف حالة التلبس ػ قد أقبز يف سرعة رىيبة بالنظر
إذل تقيد الض ػ ػػابطة دبدة اغبراسة النظرية كإذل كثرة القضػايا كتصاعد اعبريبة ،األمر
الذم هبعل ؿبضر ىذه األخَتة يغفل أمورا كثَتة ىي على جػػانب من األنبية كتدخل
القضاء إلبرازىا يكوف حتميا .فاؽبدؼ ىنا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ أنظر مقاؿ "قضاء التحقيق:أية فعالية" من إعداد األستاذ عبد اهلل القركشي رئيس غرفة دبحكمة
االستئناؼ بفاس.ص 64
أنظر كذلك ذ ؿبمد أحداؼ "شرح اؼبسطرة اعبنائية" مرجع سابق ص 42

ىو تدارؾ قػػاضي التحقيق ؼبا فػػات ضابط الشرطة القضائية من أمور خالؿ فًتة
البحث التمهيدم باعتبار أف ق ػػاضي التحقيق يتوفر على مدة زمنية مهمة كسلطػ ػ ػػات
كاسعة سبكنو من الوصوؿ إذل اغبقيقة كباعتباره يبتاز عن ضابط الشرطة القضائية
بكونو ق ػػاضيا يتمتع بالتجربة كالكفاءة كعلى دراية بالقوانُت كاؼبساطر اػباصة}1{.
فقرة ثالثة :الطابع القضائً للتحقٌق.

يتسم التحقيق اإلعدادم إض ػ ػػافة إذل ما سلف ذكره ،بكونو ذا طبيعة
قضائية .فقػ ػػاضي التحقيق ىو قبل كل شيء قاض ،كىو ما يبنح اؼبتهم ضمانات
كاسعة ال يبنحها لو مثولو أماـ الشرطة القضائية.
كقػ ػ ػػاضي التحقيق ىو جهة قضائية تصدر أكامر كقرارات تقبل الطعن
باالستئناؼ أماـ الغرفة اعبنحية مػا يضمن لألطراؼ الثقة من كوهنم أمػاـ جهة قضائية
سبنحهم كافة الضمانات يف سبيل احملاكمة العادلة.
فقرة رابعة :الطابع التوثٌقً والحضوري للتحقٌق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ػ أنظر مقاؿ "قضاء التحقيق :أية فعالية" مرجع سابق ص 64
أنظر كذلك" :شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية " اعبزء األكؿ ،كزارة العدؿ ،سلسلة الشركح كالدالئل ،
عدد، 2الطبعة الثانية.

ي
أوال:الطببع التىثيق

تتميز إجراءات مرحلة التحقيق اإلعدادم دبيزة الكتػػابة ،حبيث يتعُت أف
تكوف صبيع اإلجراءات دبػ ػػا فيها االستنطاؽ كاألكامر كالقرارات مضمنة يف ؿب ػػاضر
كصادرة كتابة .

فقاضي التحقيق يستعُت بػكاتب للضبط يقػ ػ ػػوـ بتضمُت كل مػػاراج دبكتبو
من استنطاؽ أكاستماع للشهود يف ؿبػػاضر قانونية،كما يصدر أكامره كت ػ ػ ػػابة حىت
يتسٌت للغرفة اعبنحية مراقبة سالمة ىذه اإلجراءات.
فمبدأ الكتابة أك التوثيق ىو الدليل على القيػاـ كإقباز إجراءات
التحقيق  ،كيفيد يف عرض اؼبلف على القضػ ػ ػ ػػاء ،إذ أف اإلجراءات اؼبكتوبة تفيد
األطراؼ يف االحتجاج هبا  ،إض ػ ػ ػ ػػافة إذل اعتبارىا كثائق رظبية ال يبكن الطعن فيها
بالزكر إذا مت إقبازىا طبقا للقانوف .

ثبنيب:الطببع الحضىري.

الشك أف أىم تكريس غبق الدفاع أثناء مرحلة التحقيق اإلعدادم
ىو طابع اغبضورية الذم سبتاز هبا.
فمبدأ حضورية إجراءات التحقيق يتجلى يف حضػ ػػور دفاع اؼبتهم كالطرؼ
اؼبدين صبيع إجراءاتو لتمتيع ىذين األخَتين بضمػ ػ ػ ػػانات ـبتلفة كإلنارة التحقيق من
خالؿ منػاقشتو لوس ػ ػ ػ ػػائل اإلثبات كاغبجج ،فمن خالؿ مالحظات الدفاع كأسئلتو
اؼبوجهة لألطراؼ أماـ قػػاضي التحقيق كالتماس القياـ بإجراءات معينة يراىا صػ ػ ػػاغبة
إلظهار اغبقيقة يساىم يف الوصوؿ إذل األىداؼ من مبدأ اغبضورية}1{.
كما يتجلى كذلك مبدأ اغبضورية يف حضػور األشخاص احملددين يف
اؼبادة  103إلجراءات تفتيش ق ػػاضي التحقيق ألحد اؼبنازؿ حيث يتعُت استدعاء
رب اؼبنزؿ أك من يشغلو غبضور التفتيش إذا ك ػ ػػاف سيتم يف غَت منزؿ اؼبتهم  ،فإذا
تعذر ذلك أجرم التفتيش حبض ػػور شخصُت من أقربائو أك أصهاره اؼبوجودين باؼبكػ ػػاف
 ،فإف تعذر ذلك فبحضور شػ ػػاىدين ال تربطهما عالقة التبعية بالسلطة القضائية أك
الشرطة القضائية {}2
المبحث الثانً:مجاالت التحقٌق اإلعدادي واختصاص قاضً
التحقٌق .
المطلب األول :اختصاص قاضً

التحقٌق.

***اختصبصه نىعيب:

 1ػ في مجال البحث التمهيدي:

يعد ق ػػاضي التحقيق بنص اؼبادة  19من قانوف اؼبسطرة اعبنائية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ أنظر ؿبمد أحداؼ "شرح اؼبسطرة اعبنائية،مسطرة التحقيق اإلعدادم" مرجع سابق ص 36
 2ػ أنظر اؼبادة  103من قانوف اؼبسطرة اعبنائية .

ض ػػابطا سػاميا للشرطة القضائية كبالتػ ػ ػ ػػارل وبق لو فبارسة صبيع أعماؿ الشرطة
القضائية ،بل منحتو اؼبادة  75من نفس القػ ػػانوف حق األكلوية كاالستئثار بالبحث
يف ح ػػالة التلبس باعبريبة ،فحضوره دبكاف اعبريبة هبعل الوكيل العاـ للملك أك ككيل
اؼبلك كضباط الشرطة القضائية يتخلوف لو بقوة القانوف عن القضية ،فيقوـ جبميع
أعمػاؿ الشرطة القضائية كلو اغبق يف أف يأمر أيا من ضباط الشرطة القضائية دبتابعة
العمليات كدبجرد انتهػائها يرسل صبيع الوثائق كما توصل إليو إذل الوكيل العػػاـ للملك
أك ككيل اؼبلك حبسب األحواؿ ليتخذ بشأهنا ما يراه مناسبا.
غَت أف ىذه اؼبيزة اؼبمنوحة لقػػاضي التحقيق قبد أنو ال يتم تفعيلها ،نظرا
لألعباء اليت يضطلع هبا قػاضي التحقيق كنظرا كذلك إذل أف حالة التلبس ال تبلغ إذل
علمو إال دبحض الصدفة ما داـ أف أغلب عمل قاضي التحقيق يتم دبكتبو داخل
احملكمة .
كغبل ىذه اإلشكالية فإف على النيابة العامة كدبجرد إخبػارىا من طرؼ
ضابط الشرطة القضائية حبالة التلبس باعبريبة ،أف زبرب قػاضي التحقيق الذم لو أف
يقرر اغبضور دبكػػاف اعبريبة كال يبقى األمر متوقفا على ؿبض الصدفة اليت قد تتحقق
كقد ال تتحقق}1{ .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ

أنظر مقاؿ *قضاء التحقيق يف ظل قانوف اؼبسطرة اعبنائية اعبديد* ذ اضبد النويضي ػ أشغاؿ الندكة الوطنية حوؿ
موضوع اؼبسطرة اعبنائية تشريعا كفبارسة إعداد ىيئة احملامُت بأسفي.

 2ػ في مجال التحقيق اإلعدادي:

كانت اؼبػػادة 84من قانوف اؼبسطرة اعبنائية لسنة  1959تنص على
أف التحقيق اإلعدادم يكػػوف إلزاميا يف القضايا اعبنائية كاختياريا يف اعبنح إال إذا
ك ػ ػػانت ىناؾ مقتضيات خاصة ،كيبكن إجراؤه يف اؼبخالفات إذا التمس ذلك ككيل
الدكلة .كبعد التعديل بظهػ ػ ػػَت اإلجراءات االنتقالية بتاريخ 28ػ 09ػ 1974أصبح
التحقيق إلػزاميا يف اعبنايات اؼبعاقب عليها باإلعداـ أك السجن اؼبؤبد كاختياريا يف
باقي اعبنػػايات مع إمكانية التحقيق يف اعبنح بنص خاص.
إال أف اؼبادة  83من قانوف اؼبسطرة اعبنػػائية اعبديد عملت على
توسيع ؾباؿ التحقيق اإلعدادم كبالتارل نطػاؽ اختصاص قاضي التحقيق نوعيا ،فقد
نصت على إلزامية التحقيق يف اعبنايات اؼبعػاقب عليها باإلعداـ أك السجن اؼبؤبد أك
اليت يصل اغبد األقصى للعقوبة اؼبقررة ؽبا ثالثُت سنة ،كيف اعبنػػايات اؼبرتكبة من
طرؼ األحداث ،كيف اعبنح بنص خ ػ ػػاص ،كنصت على أنو يكوف اختياريا فيما عدا
ذلك من اعبنايػات كاعبنح اؼبرتكبة من طرؼ األحداث ،كاعبنح اليت يكػػوف اغبد
األقصى للعقوبة اؼبقررة ؽبا طبس سنوات فأكثر}1{.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ يًتتب عن عدـ احًتاـ إجبارية التحقيق بطالف اإلجراءات ،حيث ذىب اجمللس األعلى يف إحدل قراراتو إذل

أف ":التحقيق إلزامي يف اعبنايات اؼبعاقب عليها باإلعداـ كالسجن اؼبؤبد ،كىو إجراء جوىرم يؤدم عدـ إقبازه على الوجو
األكمل إذل بطالف صبيع اإلجراءات اؼبتخذة دبا فيها القرار الذم أداف اؼبتهم" قرار عدد  357بتاريخ 26يناير 1978
منشور دبجلة قضاء اجمللس األعلى عدد 25الصفحة .209

فأنبية التحقيق اإلعدادم يف ضمػػاف اغبريات الفردية ككونو ضمانة
للمتهم كاؼبتضرر على حد سواء ىي اليت دفعت كاضعي قػانوف اؼبسطرة اعبنائية إذل
توسيع نطاقو.

*** اختصبصه مكبنيب :

برجوعنا إذل اؼبادة  55من قػػانوف اؼبسطرة اعبنائية قبد أهنا تنص
على أف قػاضي التحقيق ىبتص مكانيا طبقا للمادة  44من نفس القانوف ،كىو م ػػا
يعٍت أف قاضي التحقيق ىبتص دبباشرة إجراءات التحقيق اإلعدادم يف اعبرائم الواقعة

بدائرة نفوذه  ،كيبتد اختصاصو حىت إذل اعبرائم اليت تقع خارج دائرة نفوذه إذا ك ػػاف
أحد األشخاص اؼبشتبو يف مشاركتو يف ارتكاهبا يقطن يف دائرة نفوذه  ،أك ألقي عليو
القبض فيها كلو مت ىذا القبض لسبب آخر.
كما أعطى القػ ػػانوف لقاضي التحقيق اغبق يف االنتقاؿ خ ػػارج
نفوذ ؿبكمتو إذا استلزمت ذلك إجراءات التحقيق بعد إشعار النيابة العامة باحملكمة
اليت يعمل هبا كالنيابة العػػامة لدل احملكمة اليت سينتقل إذل دائرة نفوذىا.
انًطهت انثبَي :كيفيخ ٔضغ لبضي انتحميك يذِ ػهى انمضيخ.
حددت اؼبادة  54من ػؽانوف اؼبسطرة اعبنائية كيفية كضع قاضي
التحقيق يده على القضية بإحدل كسيلتُت  ،إم ػ ػػا بإحالة اؼبلف من طرؼ النيابة
العامة على قاضي التحقيق دبلتمس أكرل يهدؼ إذل اؼبطػػالبة بفتح ربقيق  ،كإما
بشكاية مقدمة من الطرؼ اؼبتضرر مشفوعة بتنصبو طرفا مدنيا.
فقرة أولى:ملتمس النٌابة العامة الرامً إلى فتح تحقٌق.

يف ىذه اغبالة يضع قاضي التحقيق يده على ملف القضية بناء على
ملتمس كتايب من طرؼ النيابة العامة يتضمن طلبا صروبا بفتح ربقيق يف أفعػػاؿ معينة
 ،ضد شخص أك أشخاص ؿبددين أك ؾبهورل اؽبوية }1{،كهبب أف يتضمن
اؼبلتمس صبيع البيانات اؼبتعلقة باعبريبة اؼبقًتفة كأف يتضمن اسم قػػاضي التحقيق الذم
سيبحث يف القضية حاؿ تعدد قضاة التحقيق باحملكمة.
ككاستثناء من ضركرة أف يكوف ملتمس اؼبطػالبة بإجراء ربقيق
كتابيا  ،فإنو يبكن للوكيل العاـ للملك أك ككيل اؼبلك حبسب األحػ ػواؿ كيف ح ػػالة
حضور قاضي التحقيق أف يلتمس منو مباشرة إجراء ربقيق إعدادم يف األفعاؿ
اجملًتحة.
ػ

ػ

 1ػ يبكن للنيابة العامة أف توجو إذل ق ػػاضي التحقيق ملتمسا بإجراء ربقيق حوؿ كاقعة معينة يف مواجهة شخص أك
أشخاص ؾبهورل اؽبوية  ،غَت أنو اليبكن لقاضي التحقيق أف يصدر أمرا باإلحالة ضد شخص ظل ؾبهوال بعد انتهاء
البحث ،كيف ىذا الصدد جاء يف قرار للمجلس األعلى ":إذا كػػاف وبق للوكيل العاـ للملك أف يلتمس إجراء ربقيق ضد
أم شخص كلو كاف ؾبهوال طبقا للفقرة الثانية من الفصل  85من قانوف اؼبسطرة اعبنائية  ،فإف قاضي التحقيق ال وبق لو

طبقا للفصل  196من نفس القػ ػ ػػانوف أف يصدر أمرا باإلحالة ضد شخص ظل بعد إجراء البحث ؾبهوال ،كتكوف غرفة
اعبن ػػايات قد طبقت ىذه اؼبقتضيات عندما قضت بعدـ قبوؿ الدعول العمومية اؼبقامة ضد أشخاص ؾبهورل اؽبوية،
اعتمادا على كوف مسطرة اؼبتابعة اعبنائية ال تكوف إال ضد متهم"
قرار عدد  2660بتاريخ 28اكتوبر  1999ملف جنحي  99/10989منشور دبجلة قضاء اجمللس األعلى عدد 24الصفحة
355

ّٔٛرج ٌٍّزّس إٌ١بثخ اٌؼبِخ
رذم١ك:
ثفزخ
المملكة المغربٌة
وزارة العدل
محكمة االستئناف باكادٌر

مطالبة بإجراء تحقٌق

المحكمة االبتدائٌة بانزكان
المواد  84ـ  89ـ  93و  470من قانون المسطرة الجنائٌة
ـــــــــــــــــــــــ
*******************************
النٌابة العامة
إن وكٌل الملك بانزكان .
ملف التحقٌق عدد08/04
نظرا للمواد  84ـ  89ـ  93ـ  470من قانون المسطرة الجنائٌة.
ونظرا للمستندات المضافة إلى هذه المطالبة.
وحٌث نتج ضد:
1ـــــ م  .ب بن احمد.
 2ــــ ا .ج بن محمد .
 3ــــ ع هللا.ب بن محمد.
قرائن كافٌة على أن األول والثانً ارتكب جنحة السرقة والثالث
المشاركة فً السرقة.
األفعال المنصوص علٌـــــها وعلى عقوبتها فً الفصلٌن505
و129من القانون الجنائً.
ٌلتمس من السٌد قاضً التحقٌق ذ /بوشعٌب رٌاض أن ٌجري بحثا قانونٌا
وٌتخذ جمٌع اإلجراءات الالزمة المفٌدة إلظهار الحقٌقة مع فتح تحقٌق فً
مواجهة كل شخص قد ٌكشف البحث أنه متورط فً هذه القضٌة مع وضع
المتهمٌن رهن إشارة العدالة طبقا للمادة  89من ق م ج .
وحرر بالنٌابة العامة بانزكان بتارٌخ2008/01/15
إمضاء نائب وكٌل الملك

ّٔٛرج آخش ٌٍّغبٌجخ ثإجشاء رذم١ك:

المممكة المغػربية
وزارة العػدؿ

محكمة االستئناؼ
بطنجػة

المحكمة االبتدائية
بطنجػة

(انًٕاد  470 ٔ 93 – 89- 84يٍ لبٌَٕ انًغطشح انجُبئيخ)
*************************
إن السٌد وكٌل الملك لدى المحكمة االبتدائٌة بطنجة .

***

نظرا للمواد  470 – 93 - 89 – 84من قانون المسطرة الجنائٌة.

النيابة العامة

ونظرا للمستندات المضافة إلى هذه المطالبة.

ممؼ  :تحقيػؽ

رقـ 2004 / 63 :
***

يطبنجخ ثئجشاء تحميك

وحٌث نتج ضد المسمى :
مصطفى بن م م مغربً مزداد ................................................
قرائن كافٌة على أنه ارتكب جنح االتجار فً المخدرات والتبغ المهرب
وتسهٌل استعمالهما للغٌر وإمساكهما غٌر المشروع وتصدٌرهما
والمشاركة فً نقلهما .
األفعال المنصوص علٌها وعلى عقوبتها فً الفصول  3 ، 2 ، 1و 4من
الظهٌر الشرٌف بمثابة قانون رقم  1-73-282الصادر فً  28ربٌع
الثانً  1394الموافق  21ماي  1974والفصول 82 ، 69 ، 68 ، 67
 84 ،و 90من الظهٌر الشرٌف المؤرخ فً . 1932/11/12
ٌلتمس من السٌد قاضً التحقٌق بالمحكمة االبتدائٌة بطنجة  ،أن ٌجري
بحثا قانونٌا وٌتخذ أمرا باالعتقال ضد الظنٌن وإٌداعه بالسجن المحلً
بطنجة وٌتخذ جمٌع اإلجراءات الكفٌلة بالكشف عن الحقٌقة والبحث مع كل
من سٌكشف البحث عن تورطه فً القضٌة .

حرر بالنٌابة العامة بطنجة  ،بتارٌخ  22دٌسمبر 2004
اإلمــــضاء :
نائب وكٌل الملك

فقرة ثانٌة:شكاٌة الطرف المتضرر.

أعطى اؼبشرع للمتضرر من األفعػ ػػاؿ اؼبرتكبة حق عرض القضية
على ق ػ ػػاضي التحقيق دبقتضى نص اؼبادة  92من قانوف اؼبسطرة اعبنائية ،فكل
شخص يدعي أنو تضرر من جناية أك جنحة لو اغبق يف تقدمي شكاية مرفقة دبطالب
مدنية أماـ قاضي التحقيق اؼبختص ما دل يقض الق ػػانوف خبالؼ ذلك}1{.
كىذه الشكاية هبب أف تتضمن شكليات معينة منها  ،اسم اؼبشتكي
كعنوانو كيف حػػالة كونو يقطن خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق هبب عليو أف وبدد
موطنا ـبتارا بدائرة نفوذ القاضي،كما هبب أف تتضمن الشكاية اسم اؼبشتكى بو
كعنوانو ما دل يكن ىذا األخَت ؾبهوال  ،إذ يبكن تقدمي الشكاية كإجراء التحقيق ضد
أشخاص ؾبهولُت.
كيتعُت كذلك تبياف كقائع النازلة كاألفعػػاؿ اؼبرتكبة اؼبراد إجراء ربقيق
فيها ،ليتبُت لق ػػاضي التحقيق ما إذا كانت تلك األفعاؿ تشكل جرائم

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ يقصد بذلك أنو ىناؾ حاالت يقرر فيها القانوف مسطرة خاصة كما ىو اغبػ ػػاؿ بالنسبة للحصانة الربؼبانية أك
الدبلوماسية أك م ػ ػػا ىو منصوص عليو يف اؼبواد  264كما بعدىا من قانوف اؼبسطرة اعبنائية بشأف اعبرائم اؼبنسوبة للقضاة
كنوع من اؼبوظفُت كاليت تستوجب مسطرة خاصة  ،ككذا الفصل  125من قانوف العدؿ العسكرم الذم يبنع على
احملكمة العسكرية النظر يف الدعول اؼبدنية.

يبيح القػػانوف أك يفرض إجراء ربقيق فيها ماداـ أف نطاؽ التحقيق ليس مطلقا ،كأف
أفعػػاال بعينها ىي اليت أجاز القانوف إجراء ربقيق إعدادم بشأهنا.
ىذا باإلضافة إذل ضركرة ربديد كقت كتاريخ ارتكاب األفعاؿ اؼبراد
إجراء ربقيق فيها كىو ما يساعد قاضي التحقيق على ربديد ما إذا كػانت األفعاؿ
اؼبذكورة قد طاؽبا التقادـ اعبنائي أـ ال ،كضركرة تقدمي اؼبتضرر ؼبطالب مدنية حىت
يصبح طرفا مدنيا.
كيتوجب على قػاضي التحقيق دبجرد كضع الطرؼ اؼبدين لشكايتو بُت
يديو  ،أف وبدد لو مبلغا يفًتض أنو ضركرم ؼبصاريف الدعول مع مراعػػاة إمكانيات

اؼبشتكي اؼبادية كوبدد لو أجال إليداعو{ ،}1كإذا مػػا تضرر الطرؼ اؼبدين من اؼببلغ
احملدد فإف لو إمك ػ ػػانية استئناؼ األمر احملدد لو أماـ الغرفة اعبنحية طبقا ؼبقتضيات
اؼبادة  224من قانوف اؼبسطرة اعبنائية.
كيتعُت على قػػاضي التحقيق كذلك تبليغ الشكاية إذل النيابة العامة
لتقدمي ملتمسها الذم ال يكوف بأم حػاؿ اؼبطالبة بعدـ إجراء ربقيق ،اللهم إال إذا
كانت األفعاؿ اؼبذكورة بالشكاية ال تستوجب إجراء اؼبتابعة كما لو طػاؽبا سبب من
أسباب سقوط اؼبتابعة أك أهنا التقبل إجراء التحقيق.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1ػ أنظر "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية" اعبزء األكؿ  ،كزارة العدؿ ،منشورات صبعية نشر اؼبعلومة القانونية كالقضائية سلسلة
الشركح كالدالئل ،العدد،2الطبعة اػبامسة  2006الصفحة228
 2ػ تنص اؼبادة 228من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على "يبكن للطرؼ اؼبدين أف يستأنف لدل الغرفة اعبنحية األكامر
الصادرة بعدـ إجراء التحقيق كبعدـ اؼبتابعة ككذا األكامر اليت سبس دبصاغبو اؼبدنية "

كيلزـ قػ ػػاضي التحقيق بإشعار الوكيل القضائي للمملكة مىت كانت
الشكاية موجهة ضد قػػاض أك موظف عمومي أك عوف السلطة أك عوف القوة
العمػػومية كظهر لو أف الدكلة يبكنها أف تتحمل اؼبسؤكلية اؼبدنية من جراء أعماؿ
تابعها.
ّٔٛرج ٌطىب٠خ اٌغشف اٌّذٔ:ٟ
شكاٌة بالنصب واالحتٌال
والطعن بالزور و التهدٌد

إلى السٌد قاضً التحقٌق لدى المحكمة االبتدائٌة بإنزكان
السٌد قاضً التحقٌق:
ٌتشرف السٌد وٌزوك الحسٌن الساكن بدرب أٌت المودن الدشٌرة الجهادٌة
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب األستاذ الحسٌن بكار السباعً المحامً بهٌئة أكادٌر
بؤن ٌعرض على جنابكم ما ٌلً:
أنه تربطه عالقة كراء مع السٌد ز.ع وأن هذا األخٌر توقف عن أداء الكراء مما أدى به إلى رفع النزاع
بخصوصه إلى المحكمة اإلبتدائٌة بإنزكان.
فأدلى السٌد ز.ع بتواصل كراء كانت محل طعن بالزور من طرف العارض ،وبعد إجراء تحقٌق الخطوط
من طرف المحكمة تبٌن أنها تحمل توقٌعات غٌر توقٌع العارض.
وبعد صدور الحكم فً النازلة و القاضً بأداء السٌد ز.ع للعارض سومة الكراء عن المدة بٌن فاتح ٌناٌر
إلى متم  2002وتعوٌض قدره  500.000درهما.
تم استئنافه أمام محكمة االستئناف بأكادٌر التً أٌدت الحكم االبتدائً (رفقته حكم االبتدائً و اإلستئنافً) مما
ٌكون معه فعال التزوٌر تابت بمقتضى األحكام المذكورة أعاله.
كما أصبح العارض بعد ذلك و إلى اآلن ٌتعرض لمضاٌقات و التهدٌد بسوء المصٌر من طرف المشتكً به
ز.ع.

وأنه بناء على هذه الوقائع ٌكون العارض قد تعرض لجرٌمة النصب واالحتٌال وتزوٌر محرر عرفً
واستعماله و أٌضا التهدٌد بسوء المصٌر من طرف المشتكى به ز.ع المنصوص علٌها و على عقوبتها طبقا
للفصول  540و  358و 359و  427من القانون الجنائً.
مما ٌناسب معه إجراء تحقٌق فً النازلة و متابعة المشتكى به ز.ع بمقتضٌات الجرائم أعاله.
و أنه ٌناسب حفظ حق العارض فً تقدٌم طلباته المدنٌة فً الوقت المناسب.
لهذا ومن أجله ٌلتمس العارض من جنابكم بكل احترام:
أن تتفضلوا:
بإجراء تحقٌق فً النازلة هذه و متابعة المشتكى به ز.ع الساكن بدرب أٌت المودن الدشٌرة انزكان
حفظ للعارض الحق فً تقدٌم طلباته المدنٌة فً الوقت المناسب:
المرفقات
صورة طبق األصل لعقد الكراء
صورة شمسٌة ألصل الحكم االبتدائً
صورة شمسٌة ألصل القرار االستئنافً
صورة شمسٌة لتقرٌر الخبرة الخطٌة

ّٔٛرج يلشاس ثزذذ٠ذ ِػبس٠ف اٌطىب٠خ
المملكة المغربٌة
وزارة العدل
محكمة االستئناف باكادٌر
المحكمة االبتدائٌة بانزكان

قرار بتحدٌد مبلغ اإلٌداع المالً

مكتب التحقٌق

الفصل  95من قانون المسطرة الجنائٌة

ملف عدد 2007/70

باسم جاللة الملك

نحن رٌاض بوشعٌب قاضً التحقٌق لدى المحكمة االبتدائٌة بانزكان
نظرا للشكاٌة المقدمة إلٌنا من طرف السٌد وٌزوك الحسٌن النائب عنه ذ بكار السباعً
المحامً بهٌئة اكادٌر .
ونظرا للشكاٌة اإلصالحٌة ومطالبته بالحق المدنً المؤرخة فً  29شتنبر 2007
نحدد المبلغ المالً الالزم لمصارٌف الدعوى حسب ما ٌظهر لنا بما قدره  1500درهم
ٌضعها الطرف المشتكً بصندوق المحكمة داخل أجل قانونً مدته أسبوع مع إحالة الملف على السٌد
وكٌل الملك لإلدالء بملتمساته بخصوص الشكاٌة والشكاٌة اإلصالحٌة أعاله.
وحرر بمكتب التحقٌق بتارٌخ  25أكتوبر 2007
قاضً التحقٌق
***ادػبئ١بد ثؼذدٍِفبد اٌزذم١ك اٌّؼشٚضخ ػٍ ٝلبض ٟاٌزذم١ك
ثّذىّخ االسزئٕبف ثأوبد٠ش ِٕز سٕخ  1998اٌ ٝدذٚد 21اوزٛثش : 2008
اٌشضذاء:

وضعٌة ملفات التحقٌق المسجلة كل سنة
منذ  1998الى حدود  21أكتوبر 2008
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منحنى تصاعد عدد ملفات التحقٌق المسجلة بمحكمة االستئناف
بؤكادٌر
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باستقرائنا إلحصاء عدد ملفات التحقيق اؼبسجلة على مستول ؿبكمة
االستئنػاؼ منذ سنة  1998إذل حدكد  21أكتوبر  2008للرشداء نالحظ
كجود ارتف ػػاع مطرد يف عدد اؼبلفات اؼبعركضة على التحقيق ،كيبكننا التمييز بُت
فًتتُت:

** فًتة فبتدة من سنة  1998إذل سنة  2002أم يف ظل قػ ػ ػػانوف اؼبسطرة
اعبنػائية القدمي اؼبعدؿ بظهَت االجراءات االنتقالية  ،حيث دل يتجاكز عدد اؼبلفات يف
أقصاه 162ملفا سنة .1998
** فًتة فبتدة من سنة  2003إذل سنة  2008أم منذ دخوؿ قػ ػػانوف اؼبسطرة
اعبنائية اعبديد حيز التطبيق  ،ىذه الفًتة عرفت ارتفاعا مضػػاعفا لعدد اؼبلفات حيث
بلغت يف أقصاىا  334ملفا سنة  2007كما بلغت  345ملفا يف حدكد
شهر أكتوبر  2008أم قبل شهرين من انتهاء السنة.
يرجع ىذا االرتفاع اذل عدد اؼبلفات اليت يتم إحالتها من طرؼ النيابة
العػػامةإلجراء التحقيق يف حُت أهنا ال تستحق يف معظمها ذلك بل تستحق فقط
القليل من الدراسة كاعبرأة يف ازباذ القرار باإلحػ ػػالة على احملكمة من طرؼ فبثلي
النيابة العامة أك حفظها ،ما هبعل الكثَت من اؼبلفات اؼبعركضة على التحقيق ما ىي
إال تكرار ؼبرحلة البحث التمهيدم.
ىذا باإلض ػػافة إذل كثرة اؼبلفات اؼبفتوح فيها التحقيق االعدادم بناء
على شكايات مباشرة تنتهي يف الغالب األعم إذل التصريح بعدـ اؼبتػابعة إذ أف جلها
شكايات كيدية يرغب رافعوىا يف سبطيط الدعاكل الرائجة يف اؼبوضوع.

األدذاس:
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نفس ماقيل عن احصاء ملفات التحقيق اػباصة بالرشداء ينطبق على
ملفات األحداث  ،حيث يتضح استقرار يف عدد اؼبلفات اؼبسجلة خالؿ الفًتة من
1998إذل سنة  2002لَتتفع العدد كيتضاعف ابتداء من سنة .2003
الفصل الثانً:سلطات قاضً التحقٌق.
دبجرد مطالبة قاضي التحقيق بإجراء ربقيق إعدادم ،يقوـ بعدة
إجراءات كأحباث قد هتدؼ يف غػايتها إذل صبع األدلة كالتنقيب عنها كاالستنطاؽ
بنوعيو االبتدائي كالتفصيلي كالتنقل كاغبجز كاػبربة كرصد اؼبكػاؼبات ،كقد هتدؼ إذل
ضماف حسن سَت التحقيق كالوضع ربت اؼبراقبة القضائية كاالعتقاؿ االحتياطي
....اخل
المبحث األول :سلطات قاضً التحقٌق المتعلقة بالبحث والتنقٌب
وجمع األدلة.
لقد منح قانوف اؼبسطرة اعبنائية لق ػ ػ ػػاضي التحقيق سلطات كاسعة
قصد التنقيب عن األدلة كإجراء األحباث من اجل الوصػػوؿ إذل اغبقيقة ،كيبكن

تصنيف ىذه السلطات إذل نوعُت :نوع يبارسو قػػاضي التحقيق بنفسو الصطباغو
بصبغة قض ػػائية ،كنوع آخر يبارسو بواسطة مساعديو نظرا الصطباغو بصبغة تقنية
حبتة.
المطلب األول :سلطات ٌمارسها قاضً التحقٌق بنفسه ولها
صبغة قضائٌة
يبارس قاضي التحقيق بعض السلطات اؼبخولة لو بنفسو نظرا
لطبيعتها القض ػػائية  ،كىي استنطػاؽ اؼبتهم ابتدائيا كتفصيليا ،االستماع إذل الشهود،
التنقل إذل عُت اؼبكػاف كالتفتيش كاغبجز كذبميد األمواؿ اليت ؽبا عالقة بتمويل
اإلرىاب}1{.
فقرة أولى :سلطة اإلستنطاق.

يقصد عموما باالستنطاؽ مواجهة اؼبتهم باألفعػػاؿ اؼبنسوبة إليو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ للمزيد من التفصيل أنظر"سلطات قاضي التحقيق " رسالة هناية التمرين باؼبعهد العارل للقضاء  ،من اقباز اؼبلحقُت
القضائيُت ؿبمد مسعودم كظبَت الستاكم  ،الفوج  33السنة 2005/2003

كمطالبتو برأيو فيها كمناقشتو تفصيليا يف األدلة ككسػػائل اإلثبات القائمة ضده قصد
تعزيزىا أك دحضها ،ككل ذلك من اجل الوصوؿ إذل اغبقيقة اليت ىي دائما غاية
قاضي التحقيق}1{.
فاالستنطاؽ ىو إجراء ىاـ من إجراءات التحقيق اإلعدادم  ،يركـ
الوقوؼ على حقيقة األفع ػػاؿ اؼبنسوبة للمتهم منو شخصيا  ،كذلك باعًتاؼ منو
يؤيدىا أك دفػػاع منو ينفيها  ،فهو ذك طبيعة مزدكجة إذ يعد من إجراءات التحقيق
ككذا من إجراءات الدفاع.
كيًتتب عن ىذه االزدكاجية أنػػو بوصفو من إجراءات التحقيق يبكن
لقػػاضي التحقيق أف يلتجأ إليو يف أم فًتة من فًتات التحقيق اإلعدادم كيبكن لو
إعادة استجواب اؼبتهم كلما رأل ذلك ضركريا ،كباعتباره من إجراءات الدفاع أنو

هبب على قػػاضي التحقيق استنطاؽ اؼبتهم يف كػػل ربقيق هبريو طاؼبا كاف ذلك فبكنا
ألنو حق من حقوؽ اؼبتهم}2{.
فاالستنطاؽ أماـ ق ػػاضي التحقيق يصطبغ دبيزة كونو اليعترب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ انظر أضبد اػبمليشي " شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية " اعبزء األكؿ  ،دار نشر اؼبعرفة الطبعة السادسة 1999
الصفحة352
 2ػ انظر" اؼبوسوعة اعبنائية اغبديثة يف شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية" اؼبستشار إيهاب عبد اؼبطلب ،اؼبركز القومي
لإلصدارات القانونية ،اجمللد الثاين طبعة 2007الصفحة7
أنظر كذلك الدكتور أضبد فتحي سركر  ،مرجع سابق الصفحة 310

كسيلة للبحث عن أدلة االهتػاـ عن طريق انتزاع اعًتافات من اؼبتهم  ،بل ىو قبل
ذلك كسيلة للدفاع وباط من خالؽبا اؼبتهم دبا نسب إليو من أفعػػاؿ كما وبتويو ملف
الدعول من أدلة ضده لتتاح لو الفرصة قصد اإلدالء دبا يفيد براءتو}1{.
كاالستنطاؽ نوعاف:استنطاؽ ابتدائي كأخر تفصيلي.
أوال :االستنطاق االبتدائً.

تنص اؼبادة  134من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو ***يطلب
قاضي التحقيق من المتهم بمجرد مثولو األول أمـامو بيان اسمو العائلي
والشخصي ونسبو وتاريخ ومكـ ـ ــان والدتو وحالتو العائلية ومهنتو ومكان إقامتو
وسوابقو القضائية.ولو عند االقتضاء أن يـأمر بكل التحريات للتحقق من ىوية
المتهم ،بما في ذلك عرضو على مصلحة التشخيص القضائي أو إخضاعو
للفحص الطبي.
يشعر القــاضي المتهم فورا بحقو في اختيار محام ،فإن لم يستعمل حقو
في االختيار عين لو قاضي التحقيق بناء على طلبو محاميا ليؤازره وينص على
ذلك في المحضر.
يحق للمحامي أن يحضر االستنطاق المتعلق بالتحقيق في ىوية المتهم.

يبين قاضي التحقيق للمتهم األفعال المنسوبة إليو ويشعره بأنو حر في
عدم اإلدالء بأي تصريح ،ويشار إلى ذلك في المحضر***.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ انظر "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية " كزارة العدؿ ،مرجع سابق الصفحة 258

فاالستنطاؽ االبتدائي يكػػوف حسب اؼبادة أعاله عندما يبثل اؼبتهم ألكؿ
مرة أماـ قػػاضي التحقيق إما بنػاء على ملتمس النيابة العامة بإجراء ربقيق أك إثر شكاية
مصحوبة باالدعاء اؼبدين مقدمة من طرؼ اؼبتضرر}1{.
كقد ألزمت اؼبادة اؼبذكورة قػػاضي التحقيق بأف يتأكد دبجرد مثوؿ اؼبتهم
أمامو من ىويتو كذلك بالتحقق من اظبو الشخصي كالعػائلي كنسبو كتاريخ كمكاف
ميالده كحالتو العائلية كمهنتو كمكاف إقامتو كرقم بطػػاقتو الوطنية ككذا سوابقو القضػػائية
 ،كيبكنو عالكة على ذلك أف يعرضو على مصلحة التشخيص القضائي للتعرؼ على
ىويتو.
بعد ذلك مباشرة هبب على قػػاضي التحقيق أف يشعر اؼبتهم باف لو اغبق
يف أف ىبتار مؤازرا لو  ،أك أف يعينو لػ ػػو إف طلب ذلك ك يتم التنصيص على ذلك يف
احملضر .مث وبيط ق ػ ػػاضي التحقيق اؼبتهم علما بالتهم كاألفعاؿ اؼبنسوبة إليو{}2
كيطلعو على األدلة القائمة ضده  ،كيشعره بك ػ ػ ػػونو يتمتع باغبرية يف عدـ اإلدالء بأم
تصريح كيضمن ىذا التصريح كجواب اؼبتهم عليو يف احملضر.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ للمزيد من التفصيل حوؿ مفهوـ االستنطاؽ كسبييزه عن باقي النظم اؼبشاهبة  ،أنظر سامي النرباكم "استجواب اؼبتهم"
رسالة دكتوراة  ،دار النهضة العربية  ،القاىرة 1969
 2ػ يًتتب عن عدـ إشعار اؼبتهم باألفعاؿ اؼبنسوبة إليو البطالف ،فقد جاء يف قرار للمجلس األعلى":وبيط السيد قاضي
التحقيق اؼبتهم باألفعػ ػ ػ ػػاؿ اؼبنسوبة إليو ،كيشعره بأنو حر يف عدـ اإلدالء بأم تصريح  ،كينص على ذلك يف احملضر

 .....كيًتتب بطالف اإلجراء كاإلجراءات اليت تليو على عدـ احًتاـ ذلك  ،كأف احملكمة ؼبا دل ذبب على الدفع اؼببٍت على
عدـ احًتاـ اؼبقتضيات اؼبذكورة  ،تكوف قد أخلت حبقوؽ الدفاع كعرضت قرارىا للنقض"
قرار عدد  4435بتاريخ  16مام  1985منشور دبجلة قضاء اجمللس األعلى عدد 39الصفحة 197

فضمانة أحقية اؼبتهم يف عدـ اإلدالء بأم تصريح أثنػاء االستنطاؽ
األكرل تتجلى أنبيتها يف اغبػػالة اليت يبر منها اؼبتهم عند مثولو ألكؿ مرة أماـ جهة
التحقيق كما يبكن أف ينتج عنها من ارتباؾ كتوتر قد ينجم عنو اإلدالء بتصروبات قد
التكػوف يف صاحل اؼبتهم ،كقد ينجم عنها اعًتافات بأفعاؿ يبليها اػبوؼ كاالرتباؾ
كيصعب بعد ذلك تفنيدىا أكاثبات عكسها.
غَت أف اؼبادة  135من قػانوف اؼبسطرة اعبنائية{ }1جاءت
لًتسم حدكدا ؽبذه الضم ػػانة كتضع ؽبا استثناء هبعلها زبضع للسلطة التقديرية لقػػاضي
التحقيق كال زبضع لقيد سول التنصيص على أسبػاب ذلك يف ؿبضر االستنطاؽ.
فاؼب ػ ػػادة اؼبذكورة أباحت لقاضي التحقيق أف يقوـ فورا كمنذ اؼبثوؿ األكؿ للمتهم أم ػػامو
باستجوابو كمواجهتو بالتهم اؼبنسوبة إليو كمواجهتو مع الغَت كذلك مىت كػانت ىناؾ
ظركؼ لالستعجاؿ كوجود أدلة كعالمات على كشك االندثار أك ظركؼ شاىد
يتهدده خطر اؼبوت.
بعد ىذا اإلجراء إذا تبُت لقاضي التحقيق من خالؿ اؼبثوؿ األكؿ
للمتهم أمامو أف األمر يقتضي كضع اؼبتهم رىن االعتقػػاؿ االحتياطي فإنو يصدر أمرا
بإيداعو يف السجن ،ىذا األمر الذم يتعُت على قػػاضي التحقيق تبليغو للنيابة العامة
كتبليغو شفاىيا للمتهم مع اإلشارة إذل ذلك يف ؿبضر االستنطاؽ االبتدائي.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ تنص اؼبادة  135من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو " هبوز لقاضي التحقيق بالرغم من مقتضيات اؼبادة السابقة  ،أف
يقوـ بإجراء أم استجواب أك مواجهة إذا دعت لذلك حالة االستعجاؿ الناذبة إما عن ظركؼ شاىد يهدده خطر اؼبوت ،
كإما ألف عالمات موجودة أصبحت على كشك االندثار .

هبب أف ينص يف احملضر على أسباب االستعجاؿ".

أما يف اغبالة اليت يرل فيها قػػاضم التحقيق أنو المربر إليداع اؼبتهم
بالسجن ككػػانت النيابة العامة قد طلبت يف ملتمسها ذلك  ،فانو يتعُت عليو أف يصدر
أمرا معلال داخل أجل  24ساعة كيبلغو فورا إذل النيابة العامة.
ّٔٛرج ِذضش االسزٕغبق االثزذائ:ٟ
المممكة المغربية
وزارة العدؿ
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و أشعرناه انو حر في عدم اإلدالء بأي تصريح
فصرح المتيم .......................
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و أشعرناه بأنو لو الحق في اختيار محام و إال فسيعين لو تمقائيا إذا طمب ذلك،
فصرح المتيم
...................................................................................

و بعد تالوة المحضر أصر عميو و أمضاه – وصرح انو ال يحسن اإلمضاء – و أمضيناه مع كاتب
الضبط.

كاتب الضبط

المتيم

قاضي التحقيق

ثانٌا :االستنطاق التفصٌلً.

تتميز مرحلة االستنطاؽ التفصيلي باستجواب اؼبتهم تفصيليا من
قبل قاضي التحقيق كمناقشتو لػ ػػو يف التهم اؼبنسوبة إليو كمالبساهتا كظركؼ ارتكػػاهبا يف
شكل أسئلة فيجيب اؼبتهم عنها  ،كال يبكنو أف يلتزـ الصمت فهذه الضمانة ليست لو
إال يف مرحلة االستنطاؽ االبتدائي.
كػبطورة ىذه اؼبرحلة فقد أحػ ػػاطها قانوف اؼبسطرة اعبنائية بضمانات
 ،حيث نصت اؼبادة  139على انو الهبػ ػػوز االستماع إذل اؼبتهم أك الطرؼ اؼبدين كال
مواجهتهما ببعض إال حبضور ؿب ػ ػ ػ ػػامي كل منهما أك بعد استدعائو بصفة قانونية ما دل
يتنازؿ أحد األطراؼ صراحة عن مؤازرة الدفاع.
كيتعُت على قػػاضي التحقيق استدعاء احملامي قبل كل استنطاؽ
بيومُت على األقل ما دل يكن قد مت إشعاره يف جلسة سػابقة للتحقيق  ،كما هبب
كضع اؼبلف رىن إشارة احملامي لالطالع يوما كاحدا على األقل قبل كل استنطاؽ.
لكن ما ىو اؼبغزل من حضػػور احملامي أثناء االستنطاؽ ؟ كىل يبلك
حق الًتافع ؟
ال ريب يف أف الدعم اؼبعنوم للمتهم أثناء مثػولو األكؿ أماـ جهة
التحقيق من طرؼ مؤازره هبعلو يثق يف اعبهة اليت يبثل أم ػػامها ،كاؼبادة  140من

قانوف اؼبسطرة اعبنائية أكضحت اؼبغزل حُت نصت على أنػو ال يبكن حملػامي اؼبتهم
أكؿبامي الطرؼ اؼبدين أف يتناكال الكلمة إال لتوجيو أسئلة أثناء استنطاؽ اؼبتهم أك
مواجهتو مع الغَت أك االستم ػػاع إذل الطرؼ اؼبدين كذلك بعد أف يأذف ؽبما قػاضي
التحقيق  ،فإف رفض اإلذف ؽبما بالكلمة تعُت تسجيل األسئلة يف احملضر أك إرفاؽ
نصها بو.
كدبجرد االنتهػػاء من االستنطاؽ يتعُت على قػاضي التحقيق أف يدعو
اؼبتهم لقراءة تصروبػػاتو كأف يوقع على كل صفحة من احملضر ،فإف كاف ال وبسن القراءة
تال عليو كػاتب الضبط نص تصروباتو ككضع اؼبتهم بصمتو على كل صفحة ،فإف رفض
ذلك أشَت إذل الرفض يف احملضر كيوقع على كػػل صفحة منو قاضي التحقيق ككاتب
الضبط}1{.
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 1ػ أنظر ؿبمد أحداؼ "شرح اؼبسطرة اعبنائية" مرجع سابق الصفحة  223كما بعدىا.
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توقيع قاضي التحقيق

المتيم

كاتب الضبط

فقرة ثانٌة :سلطة االستماع إلى الشهود.

تعد الشهادة من كسائل اإلثبات كتربز أنبيتها يف اؼبيداف اعبنػائي ،
نظرا لكوف ىذا األخَت يرتكز على الوقائع اؼبػػادية اليت يصعب إثباهتا بغَت شهادة
الشهود.
كالقانوف قد نظم الشهادة أماـ ق ػ ػػاضي التحقيق يف الباب السادس من
قػػانوف اؼبسطرة اعبنائية يف اؼبواد من 117إذل  133كأكضح كيفية أدائها كشكلياهتا.
فق ػػاضي التحقيق يستدعي من يرل فائدة يف االستماع إليهم ،إما عن
طريق اؼبفوضُت القض ػػائيُت أك بالطريقة اإلدارية أك برسالة مضمونة مع اإلشعػار
بالتوصل أك حىت بالقوة العمومية ،ىذا فضال عن إمكانية حضورىم أمامو
تلقائيا}1{.
كيستفسر ق ػ ػػاضي التحقيق الشاىد عند مثولو أمامو عن ىويتو
الكػاملة طبقا للمادة  122من قػانوف اؼبسطرة اعبنائية{}2كحوؿ درجة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ أنظر " شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية اعبديد" اغببيب بيهي ف اعبزء األكؿ منشورات اجمللة اؼبغربية لإلدارة احمللية كالتنمية/
الطبعة األكذل 2004

سماع شهادهتم حوؿ الوقائع  ،أف
 2ػ تنص اؼبادة  122من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو" ٠طٍت من الشهود  ،قبل ػ ػ ػ ػ
يبينوا أظباءىم العائلية كالشخصية كسنهم كحالتهم العائلية كمهنتهم كؿبل سكناىم  ،كعند االقتضاء قبيلتهم كالفخذة اليت
ينتموف إليها كما يربطهم باألطراؼ من قرابة أك مصاىرة كدرجة ىذه العالقة إف كجدت  ،كما إذا كانوا يعملوف ربت إمرة
أحد األطراؼ أك ىم فاقدم األىلية.
ينص يف احملضر على ىذه األسئلة كاألجوبة عنها".

القرابة أك اؼبصاىرة أك التبعية مع إثبات ذلك يف احملضر كإشعػػاره باؼبقتضيات اليت

تع ػ ػ ػػاقب على شهادة الزكر{ ،}1كبعدىا يقوـ بأداء اليمُت القانونية كمػػا ىو منصوص
عليها يف اؼبادة 123من قانوف اؼبسطرة اعبنائية{ ، }2كيتم االستماع إذل الشهود كل
على حدل  ،كيتم تدكين نص الشهادة من طرؼ كاتب الضبط يف ؿبضر ىبص كل
شاىد.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ ينص الفصل  369من القانوف اعبنائي على أنو ":من شهد زكرا يف جناية  ،سواء ضد اؼبتهم أك لصاغبو  ،يعاقب بالسجن من
طبس سنوات إذل عشر.
فإذا ثبت أنو تسلم نقودا أك مكافأة من أم نوع كانت  ،أك حصل على كعد  ،كانت العقوبة السجن من عشر إذل عشرين سنة
كإذا حكم على اؼبتهم بعقوبة أشد من السجن اؼبؤقت  ،فإف شاىد الزكر الذم شهد ضده وبكم عليو بنفس العقوبة".
كينص الفصل 370من القانوف اعبنائي على أنو ":من شهد زكرا يف قضية جنحية  ،سواء ضد اؼبتهم أك لصاغبو  ،يعاقب باغببس
من سنتُت إذل طبس سنوات كغرامة من مائة كعشرين إذل ألف درىم.
فإذا ثبت أف شاىد الزكر تسلم نقودا أك مكافأة من أم نوع كانت  ،أك حصل على كعد فإف عقوبة اغببس يبكن أف تصل إذل عشر
سنُت  ،كالغرامة إذل ألفي درىم".
2ــ تنص اؼبادة 123من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو ":يؤدم كل شاىد بعد ذلك اليمُت حسب الصيغة التالية :
أقسم باهلل العظيم على أف أشهد بدكف حقد كال خوؼ  ،كأف أقوؿ اغبق كل اغبق كأف ال أشهد إال باغبق.
تسمع شهادة القاصرين الذين دل يبلغوا الثامنة عشرة من عمرىم ككذا األشخاص احملكوـ عليهم بعقوبة جنائية دكف يبُت.
يعفى أصوؿ اؼبتهم كفركعو كزكجو من أداء اليمُت.
ال يعد سببا للبطالف أداء اليمُت من شخص معفى منها أك فاقد األىلية أك ؿبركـ من أداء الشهادة".
كقد جاء يف قرار للمجلس األعلى  ":دبا أف صيغة اليمُت كاحدة يف التشريع اؼبغريب  ،فإف التصريح بأف الشهود أدلوا اليمُت
القانونية  ،يكفي للتدليل على أف الشهود أدكا اليمُت طبقا ؼبقتضيات الفصل  116من قانوف اؼبسطرة اعبنائية{اؼبادة  123حاليا}"
قرار عدد 653بتاريخ  19يونيو  1969قضاء اجمللس األعلى عدد 12الصفحة 70

كعند االنتهاء من أداء الشهادة يقوـ كل شػ ػػاىد بالتوقيع على
تصروباتو كذلك بتذييل كل صفحة من احملضر ،فإف دل يكن وبسن القراءة يتلو كػػاتب
الضبط عليو شهادتو كيبصم على كل صفحة  ،غَت أنو يف ح ػػالة الرفض يتم التنصيص
على ذلك يف احملضر كيتم توقيعو من طرؼ قػاضي التحقيق ككاتب الضبط كاؼبًتجم إذا
سبت االستعػػانة بو طبقا للمادتُت 120ك121من قانوف اؼبسطرة اعبنائية}1{.
كقد أباح القانوف لقػػاضي التحقيق إجراء مواجهة بُت الشهود أك
بينهم كبُت اؼبتهم حبضور الدفاع مادل يتنازلوا عن حضوره{}2
كتربز يف ىذا اؼبوضوع إشكالية ذبريح الشهود ،فقػانوف اؼبسطرة
اعبنائية يف تنظيمو إلجراءات التحقيق دل يبُت مطلقا طريقة ذبريح الشهود  ،كإمبػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ تنص اؼبادة  124من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو  ":يدعى الشاىد دبجرد االنتهاء من أداء شهادتو إذل قراءة
نصها كما نقلت عنو  ،فإف سبسك دبا صرح بو  ،يطلب منو التوقيع كتذييل كل صفحة على حدة.
إذا كاف الشاىد أميا  ،يتلو عليو كاتب الضبط نص الشهادة مث يضع الشاىد بصمتو على كل صفحة بدال من تذييل
الصفحات كالتوقيع عليىا ،إذا رفض الشاىد التوقيع أك كضع البصمة أك تعذر عليو ذلك  ،نص عليو يف احملضر.
ب"
يوقع القاضي كالكاتب على كل صفحة  ،ككذلك الًتصباف إف سبت االستعانة ق
 2ػ تنص اؼبادة  125من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو ":يبكن لقاضي التحقيق أف يستجوب الشاىد كأف هبرم
كل
مواجهة بينو كبُت شهود آخرين أك اؼبتهمُت حبضور دفاعهم ما دل يتنازلوا عن ذلك صراحة  ،كأف يقوـ بإشراكهم يف
تشخيص للجريبة كيف كل العمليات اؼبفيدة إلظهار اغبقيقة.

أشار إذل ذلك بطريقة مبهمة يف اؼبادة  }1{330حيث دل يذكر ما إذا كاف
للمتقاضيُت اغبق يف التجريح أـ ال}2{.
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و استمع إليو بمفرده و بدون حضور الشيود اآلخرين و المتيم و بعد ما قدم االستدعاء الموجو إليو ،أدى

اليمين

القانونية و طمبنا منـو أن يوضح ىل ىو مستخدم أو لـو ق اربـة بالطرفين و نوعيا و ىل ىو مقيد
بسر ميني أو ديني
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1ـ تنص اؼبادة  330من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو ":يستمع إذل الشهود فرادل بعد استنطاؽ اؼبتهم.
يستفسر الرئيس كل شاىد عن اظبو العائلي كاظبو الشخصي كسنو كحالتو كمهنتو كؿبل إقامتو  ،كعند االقتضاء  ،عن
قبيلتو كعن فخذتو األصلية  ،كما إذا كانت تربطو باؼبتهم أك الطرؼ اؼبدين قرابة أك مصاىرة كدرجتهما أك عالقة عمل
أككانت تربطو هبما أية عالقة أك بينهما عداكة أك خصوـة كيسألو كذلك عما إذا كاف ؿبركما من أىلية أداء الشهادة.
2ـ أنظر مصطفى مدياف " قاضي التحقيق كعالقتو بالنيابة العامة كباقي االليات القانونية على ضوء احملاكمة العادلة"
مقاؿ ضمن أشغاؿ الندكة حوؿ مستجدات قانوف اؼبسطرة اعبنائية من تنظيم ىيئة احملامُت باسفي
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فقرة ثالثة :سلطات االنتقال ،التفتٌش ،الحجز ،وتجمٌد األموال
المشتبه فً عالقتها بتموٌل اإلرهاب.
*** االنتقال والتفتٌش والحجز:

أعطى القانوف لقػػاضي التحقيق كلما رأل أف إظهار اغبقيقة يقتضي
إجراء تفتيش أك حجز كثػ ػ ػػائق مفيدة يف البحث  ،حق االنتقاؿ رفقة كػاتب الضبط إذل

أم مكػاف إلجراء معاينة أك تفتيش شريطة إشعار النيابة العامة باحملكمة اليت يعمل هبا
.
كإذا تعلق األمر باالنتقػ ػػاؿ خارج دائرة نفوذه تعُت عليو إشعار
النيػابة العامة اليت سينتقل إذل دائرة نفوذىا ،كإذا تبُت لقػاضي التحقيق أف اعبريبة يبكن
إثباهتا حبجز كثائق كمستندات يف حوزة أشخػاص غَت اؼبتهم أك أهنم شاركوا يف اعبريبة
فإنو ينتقل فورا إذل منػازؿ ىؤالء األشخاص كهبرم تفتيشا هبا كوبرر ؿبضرا بتلك
العمليات}1{.
كيف ىذه اغب ػػالة فإف التفتيش يتم حبضور الشخص اؼبشتبو يف مشاركتو
يف اعبريبة  ،أك الشخص الذم حبوزتو أكراؽ كمستندات ؽبا ع ػػالقة باعبريبة ،كيف حػ ػػالة
تعذر ذلك كجب إجراء التفتيش حبضور شخصُت غَت خاضعُت لسلطة قاضي
التحقيق ،أمػا إذا تعلق األمر بتفتيش النساء فإف على قاضي التحقيق أف ينتدب ؽبذا
الغرض امرأة}2{.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ أنظر "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية "كزارة العدؿ مرجع سابق الصفحة239
أنظر كذلك "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية اعبديد" اغببيب بيهي مرجع سابق الصفحة 212/211
 2ػ أنظر "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية " كزارة العدؿ مرجع سابق الصفحة 242

كإذا تعلق األمر بتفتيش ؿبل معد لغرض مهٍت كيلزـ صاحبو قانونا
بكتماف السر اؼبهٍت فإف قػاضي التحقيق يشعر النيابة العامة كيتخذ صبيع اإلجراءات
الضػامنة الحًتاـ السر اؼبهٍت .غَت أنو إذا تعلق األمر بتفتيش مكتب ؿبػػاـ فعلى قاضي
التحقيق أف يقوـ هبذا اإلجراء كحده حبضور نقيب احملامُت أك من ينوب عنو  ،أك بعد
إشعاره بأية كسيلة فبكنة}1{.

كيقوـ قػاضي التحقيق بإحصاء األشياء كالوثائق احملجوزة كختمها من
طرفو داخل غالؼ ،كإذا تعذر عليو إحصػاؤىا فإنو ىبتم عليها مؤقتا إذل حُت إحصائها
حبضػػور من حضركا التفتيش كوبرر قاضي التحقيق ؿباضر بكل ىذه العمليات كيوقع
عليها من أجرم التفتيش دبنازؽبم أك الشاىداف كيف حالة امتناعهم يشار إذل ذلك يف
احملاضر}2{.
كإذا تعلق الشأف دبحجوز من شاكلة النقود أك السبائك أك السندات
كدل يكن االحتفاظ هبا ضركريا للتحقيق فإف قػاضي التحقيق يأذف لكاتب الضبط
بإيداعها بصندكؽ اإليداع كالتدبَت أك بنك اؼبغرب}3{.
كعلى ق ػ ػ ػػاضي التحقيق أف يتقيد حُت إجراء التفتيش دبقتضيات اؼبادة
 62من قػ ػػانوف اؼبسطرة اعبنائية اليت تنص على أنو اليبكن
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ أنظر "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية " كزارة العدؿ مرجع سابق الصفحة 243
 2ػ أنظر ؿبمد أحداؼ "شرح اؼبسطرة اعبنائية" مرجع سابق الصفحة343
 3ػ أنظر "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية " كزارة العدؿ مرجع سابق الصفحة 244

الشركع يف تفتيش اؼبنازؿ أك معاينتها قبل السػػاعة السادسة صباحا كبعد التاسعة ليال
إال إذا طلب رب اؼبنزؿ ذلك أك كجهت من داخلو استغػ ػ ػػاثة أك يف اغباالت االستثنائية
اليت ينص عليها الق ػػانوف ،غَت أف العمليات اليت ابتدأت يف س ػ ػ ػػاعة قانونية يبكن
مواصلتها دكف توقف كال تطبق ىذه اؼبقتضيات إذا ك ػ ػػاف التفتيش سيجرم يف ؿبالت
يبارس فيها عمل أك نشػ ػػاط ليلي بصفة معتادة.

كاستثناء من ىذه اؼبقتضيات ،إذا كػاف األمر يتعلق جبناية كالتفتيش
سوؼ يتم دبنزؿ اؼبتهم فإنو هبوز لق ػ ػػاضي التحقيق مباشرة التفتيش حبضور فبثل النيابة
العامة خارج األكقات احملددة قانونا}1{.
*** تجمٌد األموال المشتبه فً عالقتها بتموٌل اإلرهاب.

عمد اؼبشرع اؼبغريب إذل إصدار الظهَت الشريف رقم 140.03.1
كاؼبؤرخ يف  28مام  2003القػػاضي بتنفيذ القانوف رقم  03-03كاؼبتعلق
دبكافحة اإلرىاب ،ضمنو ؾبموعة من األحك ػػاـ اؼبعدلة للقانوف اعبنائي كقانوف اؼبسطرة
اعبنائية.
فبالرجوع إذل اؼبادة  595من ؽ ـ ج ػ اؼبعدؿ كما سبق الذكر
بالقانوف  03/03اؼبتعلق دبكافحة اإلرىاب ػ قبدىا تنص على أنو يبكن لقػاضي
التحقيق إذا أحيلت عليو مسطرة ؽبا عالقة جبريبة إرىابية أف يطلب أية معلومػػات
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ تنص اؼبادة  102من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو ":إذا كاف التفتيش هبرم يف منزؿ اؼبتهم  ،يف قضية
جنائية  ،فإنو هبوز لقاضي التحقيق أف يباشره خارج األكقات احملددة يف اؼبادة  62شريطة أف يقوـ بو شخصيا كحبضور
فبثل النيابة العامة".

حوؿ العمليات أك ربرك ػ ػػات األمواؿ اليت يشتبو يف أف ؽبا عالقة بتمويل اإلرىاب من

األبناؾ اػبػ ػػاضعة ألحكاـ الظهَت الشريف رقم  147.93.1اؼبؤرخ يف  6يوليوز
 1993كاؼبتعلق دبمػ ػػارسة نشاط مؤسسات االئتماف كمراقبتها ككذا من األبناؾ اغبرة
اليت تسرم عليها أحكػاـ القانوف رقم  58.90اؼبتعلق باؼبناطق اؼبػالية اغبرة اؼبصادؽ
عليها بالظهَت الشريف رقم  131.191.1بتاريخ  26فرباير }1{.1992
كما أنو يبكن لقػ ػػاضي التحقيق يف إطار صبعو للمعلومات حػ ػػوؿ
ربركػػات األمواؿ اؼبشتبو يف عالقتها بتمويل اإلرىاب أف يطلب اؼبساعدة مبػاشرة من

بنك اؼبغرب على أف يلتزـ قاضي التحقيق بإبػػالغ بنك اؼبغرب بالتدابَت اؼبتخذة يف
ىذا الشأف طبقا للمادة  595من قانوف اؼبسطرة اعبنائية يف فقرهتا الثانية}2{ .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ تنص اؼبادة  595من قانوف اؼبسطرة اعبنائية يف فقرهتا األكذل على ٌ ":مكن للوكٌل العام للملك بمناسبة إجراء
بحث قضائً أن ٌطلب معلومات حول عملٌات أو تحركات أموال ٌشتبه فً أن لها عالقة بتموٌل اإلرهاب ،من األبناك
الخاضعة ألحكام الظهٌر الشرٌف رقم  1.93.147بتارٌخ  15من محرم ٌ 6 ( 1414ولٌو  )1993المتعلق بممارسة
نشاط مؤسسات االئتمان ومراقبتها ومن األبناك الحرة ) (off shoreالتً تسري علٌها أحكام القانون رقم 85.90
المتعلق بالمناطق المالٌة الحرة المصادق علٌه بالظهٌر الشرٌف رقم  1.93.131بتارٌخ  23من شعبان 26 ( 1412
فبراٌر .)1992
ٌمكن أٌضا ً لقاضً التحقٌق ولهٌئة الحكم إذا أحٌلت علٌهما مسطرة لها عالقة بجرٌمة إرهابٌة طلب المعلومات
المنصوص علٌها فً الفقرة األولى من هذه المادة".
 2ـ تنص المادة  595من قانون المسطرة الجنائٌة فً فقرتها الثانٌة علىٌ,,, ":مكن لهذه السلطات أٌضا أن
تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفٌذ هذه التدابٌر.
تبلغ السلطات المذكورة الى بنك المغرب التدابٌر التً اتخذتها وما تقرر بشأنها"

كهبب على اؼبؤسسات البنكية تقدمي اؼبعلومات اؼبطلوبة منها إذل
قػاضي التحقيق داخل أجل أقصاه  30يوما من تاريخ التوصل هبا كال هبػػوز ؽبا أف
تواجو قاضي التحقيق دببدأ اغبفاظ على السر اؼبهٍت ،كم ػػا ال يبكن أف يتعرض ال
بنك اؼبغرب أك األبنػ ػػاؾ كال مسَتكىا أك اؼبستخدموف فيها ألم متػػابعة على أساس
الفصل  446من ؽ ـ ج كال أف تقػاـ ضدىم أم دعول للمسؤكلية اؼبدنية بسبب
فبارسة األعماؿ كاؼبهػ ػ ػػاـ اؼبخولة ؽبم يف إطار تقديبهم اؼبعلومات اؼبناسبة لقاضي
التحقيق كمساعدتو على قمع سبويل اإلرىاب ػ حسب اؼبادة  595من قانوف اؼبسطرة
اعبنائية يف فقرهتا الرابعة }1{.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ تنص اؼبادة  595من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على انو ٌ ":جب على المؤسسات البنكٌة المشار
إلٌها فً المادة  595-1أعاله تقدٌم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه ٌ 30وما ً
من تارٌخ التوصل بالطلب.

 595-1أعاله أو بنك

ال ٌجوز لألبناك أن تواجه السلطات المذكورة فً المادة
المغرب بمبدأ الحفاظ على السر المهنً.

ال ٌمكن أن ٌتعرض بنك المغرب أو األبناك أو مسٌروها أو المستخدمون لدٌها ألٌة
متابعة على أساس الفصل  446من القانون الجنائً وال أن تقام ضدهم أي دعوى
للمسؤولٌة المدنٌة بسبب ممارسة األعمال والمهام المخولة لهم ،فً نطاق تطبٌق
مقتضٌات هذا القسم".
للتفصيل أنظر " سلطات قاضي التحقيق ،دراسة ميدانية على ضوء العمل القضائي كأحكاـ الفقو كالقضاء كالقانوف
اؼبقارف"
رسالة هناية التمرين باؼبعهد العارل للقضاء  ،من اقباز ؿبمد مسعودم كظبَت الستاكم الفوج 2005/2003 : 33
*** ّٔٛرج ٌألِش ثزجّ١ذ أ ٚدجض أِٛاي ٠طزجٗ فٟ
ثزّ ً٠ٛاإلس٘بة.

ػاللزٙب
المممكة المغربية
وزارة العدؿ

محكمة االستئناؼ بالرباط
مكتب التحقيؽ
ممؼ عدد

أمر بتجميد أو حجز أمواؿ يشتبو في أف ليا عالقة بتمويؿ اإلرىاب
نحن قاضي التحقيق بمحكمة االستئناف بالرباط
بناء عمى المادة  595من قانون المسطرة الجنائية حسبما وقع تعديمو بمقتضى الظيير الشريف المؤرخ في  26ربيع
األول  28 ( 1424ماي  )2003المتعمق بتنفيذ القانون رقم

 03-03بشأن مكافحة اإلرىاب ،المنشور بالجريدة

الرسمية عدد  5112بتاريخ  27ربيع األول  1424الموافق  29ماي . 2003

وبناء عمى مقتضيات الظيير الشريف المؤرخ في  15محرم  1414ق  6يوليوز  1993المتعمق بممارسة نشاط
مؤسسات االئتمان ومراقبتيا ،وكذا الظيير الشريف المؤرخ في  23شعبان  1412موافق  26فبراير  1992المتعمق

بالمناطق المالية الحرة.

و بناء عمى الدعوى الجارية في حق المسمى  ......المزداد في...................بتاريخ ...................
من والديو  ......................................و ...

المتزوج..............................األعزب............................................

من جنسية.....................................:الحامل لمبطاقة الوطنية رقم ................ ...................
أو جواز السفر عدد.........................المسمم بتاريخ ................

من طرف.........
المتيم ب

الساكن....................................:

........................................................................طبقاً.لـ...................................
.......................من....................................وبناء عمى ممتمس النيابة العامة
بتاريخ............................................الرامي إلى

.......................................................................وحيث تبين من خالل المعطيات األولية
لمبحث بأن األموال الراجعة لممتيم أعاله يشتبو في أن ليا عالقة بتمويل اإلرىاب حسب الجريمة المنسوبة إليو.
وحيث أن تمك األموال توجد مودعة ب............................................

 ................................وحيث أن سالمة البحث تقتضي بتجميد أو حجز تمك األموال.

ألجمػػو

 )1نأمر بتجميد أو حجز المبمغ المالي المحدد في .......................... ................

المودع ب...............................................................................

..........................................الكائن ب......................................
بحساب المتيم ................................................المشار إلى ىويتو أعاله.

 )2يبقى ىذا الحجز أو التجميد ساري المفعول إلى حين صدور قرار مخالف.

 )3يعيد بتنفيذ ىذا األمر إلى السيد........................................................
الكائن.....................................................................................

الذي عميو أن يشعرنا بما يفيد تنفيذ ىذا األمر داخل أجل أقصاه  30يوماً من تاريخ التوصل بو.

حرر بمكتبنا بتاريخ .........................

المطلب الثانً :سلطات ٌمارسها قاضً التحقٌق عبر مساعدٌه ولها
صبغة تقنٌة.
فقرة أولى :انتداب

الخبراء.

نظمت الفصوؿ من  194إذل  209من قػانوف اؼبسطرة اعبنائية ،
إجراءات اػبربة أماـ قضاء التحقيق فنصت على إمك ػ ػػانية إجراء خربة عن طريق أمر ال
يقبل الطعن باالستئناؼ  ،غَت أنو يبكن إبداء مالحظػات بشأنو خالؿ ثالثة أيػاـ من
تاريخ تبليغو إما للنيابة العامة أك األطراؼ خبصوص اختيار اػببَت أك اؼبهاـ اؼبوكولة إليو.
كيبكن األمر بإجراء اػبربة إما تلقػائيا من طرؼ قاضي التحقيق  ،أك دبلتمس من
ضمن

النيابة العامة  ،أك بطلب من األطراؼ  ،كيعُت ق ػ ػ ػػاضي التحقيق اػببَت من
اؼبسجلُت يف جدكؿ اػبرباء احمللفُت كاؼبقبولُت أماـ احملػاكم  ،إال أنو يف حالة
االستعانة خببَت غَت مسجل باعبدكؿ فعليو أف يؤدم اليمُت أم ػ ػػاـ
كهبب أف يتضمن األمر القػ ػ ػ ػػاضي بإجراء خربة

ضركرة

قػاضي التحقيق ،

توضيح مهمة اػببَت كاليت ال يبكن أف

تنصب إال على مسػػائل تقنية صرفة {}1

كتسرم نفس اؼبقتضيات على اػبرباء

اؼبسػػاعدين الذين يبكن لألطراؼ أف يطلبوا

تعيينهم  ،أما إذا استعاف اػببَت اؼبعُت

بتقنيُت فػإنو هبب عليهم أداء اليمُت أمػػاـ

قاضي التحقيق ما دل يكونوا مسجلُت يف

جدكؿ اػبرباء.
كيبلغ قاضي التحقيق نتائج اػبربة إذل األطراؼ مع إمكػ ػػانية حصػ ػػوؽبم
على نسخة من تقرير اػبربة  ،كيبكنهم طلب إجراء خربة تكميلية أك مضادة كال يبكن
رفض ىذه الطلبات إال بقرار معلل يكوف قابال لالستئناؼ طبقا للمواد  222إذل
 224من قانوف اؼبسطرة اعبنائية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلنجػ ػاز اػبربة خبَت مسجل جبدكؿ اػبرباء القضائيُت ما
 1ػ تنص اؼبادة  195من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو  ":يعُت ػ ػ
عدا إذا تعذر ذلك .كيف ىذه اغبالة  ،يؤدم اػببَت اليمُت اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  345بعده أماـ قاضي التحقيق.
الصادر بإجراء اػبربة مهمة اػبرباء اليت ال يبكن أف تنصب إال على دراسة مسائل تقنية".
هبب أف توضح دائما يف اؼبقرر ػ ػ ػ

ّٔٛرج ألِش لبض ٟاٌزذم١ك ثإجشاء خجشح:

أِؽ ثئخؽاء ضجؽح ؽج١خ خ١ٕ١خ
ٔقٓ

ثٌقْ ٓ١ثٌَّٚثًصٟ

لجٟٝ

ثٌضقم١ك ٌوِ ٜقىّز ثالّضتٕجف دأوجه.ٌ٠
ٚدٕجء ٍٝ٩
لجٔش

ثٌو ٜٛ٩ثٌؾجً٠ز ٝو ثٌّّْ: ٝ

٩ذو ثٌٌٍثق دٓ ِ٢ٚفِ ٝغٌدَِ ٟهثه دضجً٠ل

1975/01/01

ف ٟدٓ ثفّو ٚثٌوصٗ ثٌٌَ٘ر دٕش ِقّو –

٩جًِ – ٍِ٢ك ْ٠ىٓ د٪١ٞز أٚاله إهً ِ٠ؽّج٩ز ث٠ىٛهثً

ل١جهر ّ١و٩ ٞذو هللا  ِّٝٛٚهثةٌر أٚاله دٌفّ٩ ً١جٌز
صجًٚهثٔش
ِٓ ثؽً ؽٕج٠ز ثالغضٚجح ١ذمج ٌٍف ِٓ 486 ًٚثٌمجْٔٛ
ثٌؾٕجة ٟثٌّٛؽٛه فٟ
ؽٕجْ ِٓ ٘١تز

فجٌز ٌّثؿ ٠ؤثًٍٖ ى /ثٌٌ٪دٟ

ثٌّقجِ ٓ١ثوجه.ٌ٠
 -يهخض انٕلبئغ :

ف١ظ ْ٠ضفجه ِٓ ِق ٌٞهًن ٌِوَ أٚاله دٌف٩ ً١و

3211

دضجً٠ل  2005/12/27أْ ثٌّّْجر د٠ٛنف ٙف١ز دٕش ٩ذو
ثٌ َ٠َ٪ثٌْجوٕز دؾٕجْ ثٌض٠ٌٚف ًلُ

 22ثٌّقج٢٠ز

دضجًٚهثٔش صموِش دٖىج٠ز ص ٌٛ٪فٙ١ج أٔٙج ٕ٩وِج وجٔش
صضجد ٨هًثّضٙج ٩ٚو٘ج ثٌّض ُٙث٩الٖ دجٌَٚثػ إٌ ٝأْ
صّىٓ ِٓ ثغضٚجدٙج ف١ظ ثفض ٝٞدىجًصٙج ٚصْذخ ف ٟفٍّٙج
فضنٍٕٙ٩ ٝج .
ٕ٩ٚو ثالّضّج ٧صّ١ٙو٠ج ٌٍّٖضى ٝدٗ أٔىٌ ٩اللضٗ
دجٌّٖضى١ز .
ٚف١ظ أفٍ١ش ثٌم١ٞز  ٍٝ٩ثٌضقم١ك
ثٌّٖضى١ز أٔٙج ٪ٝٚش ٌِٛٛهث
ّٚذ٪ز

ثإل٩وثه ٞفأفجهس

٠ذٍغ

ِٓ ثٌّٕ ٌّ٪ز

ثّّٕ ٌٙضٗ آهَ ٍِضّْز إؽٌثء مذٌر

ٌٍٛٙٛي إٌ ٝثٌقم١مز ٕ٩ٚو

ؽ١ٕ١ز

إفجٌز ثٌٍّف  ٍٝ٩ثٌٕ١جدز

ثٌ٪جِز ٚثفمش  ٍٝ٩ثٌٍ٢خ .
ٚف١ظ أْ إؽٌثء مذٌر ؽ١ٕ١ز ِٓ ٕأٔٙج ثٌٛٙٛي إٌٝ
ثٌقم١مز

الخً غٌه
ٔ – 1أِش اٌس١ذ ِذ٠ش اٌّخزجش اٌؼٌٍٍّ ٟجٕ١بد ٌٍذسن
اٌٍّى ٟثبٌشثبط ثإجشاء خجشح عج١خ ػٍ ٝاٌذبِض إٌٞٚٛ
ٌىً ِٓ اٌّز ُٙلبٔذ ػجذ اٌشصاق ٚاٌّطزى١خ ث٠ٛخف
غف١خ ٚاثٕٙب آدَ ٚاٌزأوذ ِّب إرا وبْ ٘زا االثٓ ِٓ
غٍت اٌّز ُٙأَ ال ٚ ،رٌه ف ٟرمش٠ش ِفػً ٠ذشس ف ٟأسثغ
ٔسخ داخً اجً ضٙش ِٓ ربس٠خ اٌزٛغً ثٙزا األِش ٛ٠ضغ
ثىزبثخ ضجظ ٘زٖ اٌّذىّخ ٚ ،رسزخٍع أرؼبة اٌخجشح فٟ

إعبس اٌػٛائش اٌجٕبئ١خ .
ٔ – 2أِش وزبثخ اٌضجظ ثزجٍ١غ ٘زا األِش

ٌألعشاف .

و رر بمكتس التلليق بتار خ2007/10/22 :
لبػ ٟاٌزسم١ك  :اٌسكٓ اٌّؿٚاؼرٟ

ّٔٛرج اخش ٌألِش ثإجشاء خجشح:

المملكة المغربٌة

أمر بإجراء خبرة

وزارة العدل

باسم جاللة الملك

محكمة االستئناف بؤكادٌر

المحكمة االبتدائٌة بانزكان
نحن السٌد رٌاض بوشعٌب قاضً التحقٌق لدى المحكمة االبتدائٌة بانزكان
وبناء على مطالبة السٌد وكٌل الملك المؤرخة فً 2006/06/06
الرامٌة إلى فتح تحقٌق فً حق المسمى:
ملف تحقٌق
عدد 06/22

/ 1ع.ب.............................................................
2

/ا.م...............................................................

بارتكابهما األول جنحة سحب الشٌك بدون مؤونة و الثانً السرقة طبقا للفصل
 316و 317من مدونة التجارة و الفصل  505من القانون الجنائً.
وبناء على البحث التمهٌدي المنجز من طرف الشرطة القضائٌة المجموعة الخامسة
ألمن انزكان تحت عدد /97ج ش ق بتارٌخ  10فبراٌر  2006بانزكان

وبناء على التحقٌق اإلعدادي و المستمع من خالله إلى المتهمٌن و الشهود.
و سعٌا للوصول إلى الحقٌقة فانه ٌتعٌن إجراء خبرة عقارٌة على القطعة األرضٌة
موضوع عقد البٌع المبرم بٌن الطرفٌن و المؤرخ فً 2002/7/25
وذلك بتقٌٌم ثمن القطعة المذكورة تارٌخ إبرام العقد  2002/7/25وتحدٌد قٌمتها
تارٌخ تحرٌر هذا األمر 2007/1/25
وعلٌه فإننا نأمر بانتداب الخبٌر المحلف السٌد بلعربً محمد للقٌام بالمهمة المذكورة
هذا األخٌر الذي علٌه االطالع على عقد البٌع المذكور و االنتقال إلى عٌن المكان
و معاٌنة القطعة األرضٌة المذكورة بالعقد و تحدٌد ثمنها تارٌخ تحرٌر العقد وكذا
ثمنها الحالً تارٌخ تحرٌر هذا األمر
كما نأمر السٌد الخبٌر المذكور بتحرٌر تقرٌر فً الموضوع و إحالته علٌنا داخل
اجل مدته شهر.
تحدد أتعاب الخبٌر فً مبلغ  1000درهما ٌضعها المتهم مكروم أحمد بصندوق
هذه المحكمة داخل اجل قدره أسبوع من تارٌخ التوصل بهذا القرار
تحال نسخة على السٌد وكٌل الملك وكذا دفاع الطرفٌن
المرفقات :صورة من عقد البٌع المؤرخ فً  2002/7/25المبرم بٌن الطرفٌن
أعاله
حرر بانزكان بمكتبنا بتارٌخ ٌ 25ناٌر 2007

فقرة ثانٌة :اإلنابة القضائٌة.

لقد منح قػانوف اؼبسطرة اعبنائية لقاضي التحقيق حق أف ينيب عنو غَته من
قضاة التحقيق أك قضػ ػ ػػاة اغبكم أك ضباط الشرطة القضائية لكن يف حدكد كشركط
جاءت مبينة يف اؼبواد من  189إذل  193من القانوف اؼبذكور.
فاإلنابة القضائية ىي األمر الذم يصدره قػاضي التحقيق كينقل
دبوجبو إذل قاض آخر أك إذل ضػ ػ ػػابط للشرطة القضائية الصالحية ليباشر بدال منو
إجراء من إجراءات التحقيق ،فيملك بالتارل سلطػ ػ ػ ػ ػػاتو كصالحياتو يف حدكد
اإلجراءات احملددة بالتفصيل يف اإلنابة  ،كيكوف كل إجراء يتم خارج ما مت ربديده يف
اإلنابة بػ ػػاطال لصدكره من شخص غَت مؤىل قانونا إلقبازه}1{.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1ػ أنظر "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية" كزارة العدؿ مرجع سابق الصفحة 281

فقد يتعذر على قػػاضي التحقيق إقباز اإلجراءات الضركرية
للتحقيق بنفسو ،أك قد تتجاكز التحريات اليت يريد اقبازىا حدكد اختصاصو اؼبكاين،
كاالستماع إذل شػػاىد أك تفتيش منزؿ يف مكػ ػػاف بعيد  ،كمن مت منحو اؼبشرع إمكانية
تكليف جهة أخرل للقياـ ببعض اؼبهاـ نيابة عنو.
كيبقى انتداب قػ ػػاضي التحقيق لضباط الشرطة القضائية أك إنابتو
ألحد القضاة لتنفيذ اإلنابة إجراءا استثنائيا ،إذ أف األصل ىو أف قػػاضي التحقيق ىو
من يقػػوـ بإجراءات التحقيق بصفة شخصية،كما أف اإلن ػػابة القضائية ال يبكن أف
تشمل صبيع سلطات قػػاضي التحقيق فال يبكن مثال انتداب ضابط الشرطة القضائية
قصد االستماع إذل اؼبتهم}1{.
كهبب على ق ػػاضي التحقيق أف وبدد يف اإلنابة القضائية اإلجراء
أك اإلجراءات اؼبطلوب من اعبهة اؼبنتدبة القيػػاـ هبا  ،فال يبكن مطلقا أف تكوف اإلنابة

عػ ػػامة تشمل التحقيق بأكملو ،إذ يعد يف ىذه اغبالة تنازال من ق ػػاضي التحقيق عن
اختصاصو إذل جهة دل يبنحها القانوف أصال سلطة التحقيق ألهنا دل تكلف بو}2{.
أما من حيث األشخاص الذين يبكن لقػ ػػاضي التحقيق إنابتهم
لتنفيذ اإلنابة القضائية فإنو يبكن إنػابة أم قاض آخر للتحقيق ،أك أم قاض
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ أنظر "اؼبوسوعة اعبنائية اغبديثة يف شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية" اؼبستشار إيهاب عبد اؼبطلب مرجع سابق الصفحة
606
 2ػ انظر" شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية " كزارة العدؿ  ،مرجع سابق الصفحة 282

من قضاة اغبكم كيبكنو انتداب أم ضػػابط للشرطة القضائية إال أنو بالنسبة ؽبذا
األخَت فػإنو ال يبكنو استنطاؽ اؼبتهم كمواجهتو مع الغَت أك االستماع إذل اؼبطالب
باغبق اؼبدين إال إذا طلب منو ىذا األخَت ذلك.
كخبصوص االستماع إذل الشهود بواسطة إنػػابة قضائية فإنو يتعُت
على الشاىد أداء اليمُت القانونية ،فإف دل يبتثل لذلك تعُت إشعار ق ػػاضي التحقيق
مصدر اإلنػ ػػابة القضائية ليجربه على اغبضور بواسطة القوة العمومية كيتخذ يف حقو
العقوبات اؼبقررة قانونا عند االقتضاء{}1
كلصحة اإلنابة القضائية هبب أف تكوف صادرة عن ق ػػاض ـبتص
أم مكلف بالتحقيق يف القضية اليت صدرت بشأهنا اإلن ػػابة  ،كأف يكوف الق ػػاضي أك
ضابط الشرطة القضائية اؼبنتدب ـبتصا أيضا من حيث اؼبكاف .أما إذا كاف تنفيذ
اإلنابة خارج دائرة نفوذ قػ ػػاضي التحقيق فإنو ال يبكن انتداب الشرطة القضائية مباشرة
بل يناب لذلك أم قػ ػ ػ ػ ػػاض من قضاة التحقيق أك من قضػاة اغبكم الذم يتوجب عليو
إشعار النيػابة العامة اليت تنفذ يف دائرهتا اإلنابة القضائية}2{.
كلصحة اإلنػابة أيضا يتعُت أف تصدر يف شكل أمر كتايب يتضمن

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1ػ تنص اؼبادة  128من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو " :إذا دل وبضر الشاىد مث كجو إليو استدعاء ثاف  ،إما
برسالة مضمونة مع إشعار باالستالـ أك باستدعاء بلغ بصفة ػؽانونية بواسطة عوف للتبليغ أك عوف قضائي أك بطريقة إدارية
كبقي دكف جدكل  ،جاز ػلقاضي التحقيق بناء على ملتمسات النيابة العامة  ،أف هبربه على اغبضور بواسطة القوة
العمومية كأف يصدر يف حقو أمرا بأداء غرامة تًتاكح بُت  1.200ك 12.000درىم.
 2ػ أنظر "شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية" كزارة العدؿ مرجع سابق الصفحة 283

نوع اعبريبة موضوع التحقيق كاإلجراءات اؼبطلوب تنفيذىا دبقتضى اإلنػابة كاعبهة
اؼبوكوؿ إليها تنفيذىا كتاريخ صدكرىا كاسم ق ػ ػ ػ ػ ػ ػػاضي التحقيق الذم أصدرىا كتوقيعو
كربديد األجل لتنفيذىا فإف دل وبدد كػػاف األجل شبانية أياـ من تاريخ تنفيذ اإلجراء.
**ّٔٛرج إلٔبثخ لضبئ١خ

المملكة المغربٌة

إنابة قضائٌة

وزارة العدل

باسم جاللة الملك

محكمة االستئناف بؤكادٌر
المحكمة االبتدائٌة بانزكان
نحن السٌد رٌاض بوشعٌب قاضً التحقٌق لدى المحكمة االبتدائٌة بانزكان
وبناء على مطالبة السٌد وكٌل الملك المؤرخة فً  04دجنبر  2005الرامٌة إلى
فتح تحقٌق فً حق كل من المسمى
ملف تحقٌق عدد05/69 :

ا.ا.ه.............................
من اجل جنحة النصب و االحتٌال والمشاركة فٌه سحبه شٌك بدون مؤونة
وإعطاء شٌك على سبٌل الضمان األفعال المنصوص علٌه وعلى عقوبتها فً
الفصل  129 540و  544من القانون الجنائً والفصلٌن  316و  317من
مدونة التجارة.
وبناء على البحث التمهٌدي المنجز فً القضٌة و المضمن بمحضر الدرك ببلفاع

عدد  1904بتارٌخ  23نونبر .2005
و بناء على ملتمس توجٌه اتهام فً حق ابن المتهم أعاله ا.ا.م  07/2/20من
أجل إصدار شٌك بدون مؤونة.
و بناء على ملتمس النٌابة العامة من أجل فتح تحقٌق فً حق هذا األخٌر.
وبناء على الشكاٌة المضمنة بملف التحقٌق الحالٌة و الموجهة من طرف دفاع
المتهم أعاله فً حق المسمى ق.م المستخدم بالبنك المغربً للتجارة الخارجٌة
وكالة شارع الجنرال الكتانً بأكادٌر.
ونظرا لما ٌقتضٌه التحقٌق.
ننٌب السٌد قاضً التحقٌق لدى المحكمة االبتدائٌة بأكادٌر
من أجل القٌام بالتالً:
استدعاء هذا األخٌر بعنوان عمله المذكور
استدعائه بعنوان سكناه حالة تعذر استدعائه بمقر عمله وذلك بعد الحصول على
وكال المذكورة.
عنوانه من ال ة
االستماع إلٌه حول عالقته بالمتهم أعاله األول وعن عالقته بشركة" انوفاسٌون
اكرٌكول" وكذا بشركة التعشٌر المسماة"طرٌكس"
و فً حالة تعذر ذلك إجراء بحث حول أسباب مغادرته للعمل أو طرده منه
على أن ٌحرر كل ذلك فً محضر قانونً و ٌوجه إلٌنا تنفٌذا لهذا اإلنابة فً
أقرب اآلجال
وحرر بمكتبنا بتارٌخ  15نونبر 2007
ّٔٛرج إٔبثخ لضبئ١خ غبدسح ػٓ لبض ٟاٌزذم١ك ثّذىّخ االسزئٕبف
ثأوبد٠ش :

اٌٍّّىخ

-

إٔبثخ لضبئ

اٌّغشث١خ

ثبسُ جالٌخ اٌٍّه

ٚصاسح
اٌؼذي

ٔقٓ ثٌقْٓ ثٌَّٚثًص ٟلج ٟٝثٌضقم

ِذىّخ

ٌوِ ٜقىّز ثالّضتٕجف دأوجه

االسزئٕبف
ثأوبد٠ش
ِىزت
اٌزذم١ك
اٌغشفخ
1
ٍِف ػذد
06/43

دٕجء ِ ٍٝ٩مض١ٞجس ثٌفِٚ 189 ًٚج د٪وٖ
ِٓ لجْٔٛ

ثٌٌّْ٢ر ثٌؾٕجة١ز .

ٚدٕجء  ٍٝ٩ثٌٖىج٠ز ثٌّذجٌٕر

ثٌضٟ

صموَ دٙج ثٌّّْ ٝثٌّضٛوـــــً
إدٌث٘ ُ١دٓ ّ١٪و ثٌْجوٓ دوٚثً ّالس
ث٠ش ٚفمج ل١جهر صٙجٌز هثةٌر صجفٌثٚس
دٛثّ٢ز ِقـــــجِ ٗ١ى ٓ٠ثٌىضجٔ٩ ٟذو
ثٌغٕ٩ٚ ٟذو ثٌّؾ١و ِٓ ٘١تز ثوجه. ٌ٠
* ٝو ثٌّٖضى ٝدُٙ
.1
2

ثٌذٖ ٌٞ١إدٌث٘ ُ١دٓ ثفّو
ًٚعز إدٌث٘ ُ١ث٠ش ثفّو أِٜ١٩ ٚ
دٚفض ُٙثٌّٖٛٙه ٌ ُٙف ٟثٌٍّى١ز
ثٌّ ْٛ٪٢فٙ١ج .

ٝٚ 3و ثٌّٖضىٝ

د: ُٙ

٩ – 1ذو هللا ثٌضجٍوٍٚ ٍٟ٩ – 2 – ٟوجًٞ
– ِ – 3قّو ٍٚوجًِ – 4 – ٞقّو دٛؿ –
٩ – 5ذو هللا

ِّٛجٞٚ

إدٌثِّ٘ٛ ُ١جٞٚ

6 -

- 7 -

ِقّو ِّٛجٞٚ

– ٩ – 8ذو ثٌ٘ٛجح ٍٚوجً- 9 – ٞ

٩ذو

هللا ٚوٌٛ٪ِْ ٓ١ٌّ – 10 – ُ٠ه – – 11
٩ذو هللا ثٌ٢جٌذذ٩ –12 – ٟوٞ

ثوٌثح

دٚفضٕٛٙ ُٙه ثٌٍّى١ز ثٌّ ْٛ٪٢فٙ١ج .

ٍِ خع اٌٛلبئغ :
ف١ظ ٠و ٟ٩ثٌّٖضى ٟفٕ ٟىج٠ضٗ ثْ ثٌٍّى١ز ثٌّّٕٞز د٪وه
ٙ 8ق١فز  33وٕجٓ ثألِالن ٩وه  3دضجً٠ل  2003/09/10صٛع١ك
صجفٌثٚس ٚثٌضٟ

ثلجِٙج ثٌّٖٛٙه ٌ ُٙدٛثّ٢ز ثٌٖٛٙه

ثٌّٖجً إٌ ُٙ١ث٩الٖ ٍِى١ز ًَِٚر دج٩ضذجًٖ ٘ ٛثٌقجةَ
ٌٍٍّه ثٌّٖٛٙه فٚ ٗ١ثٌّّْ ٝثغٔ ٌ١ضغَٚس ٚثٌّضٌٚف فٗ١
ِٕي ّٕز  1993دّمض ٝٞثٌّذجهٌز ِ ٨ثٌّٖٛٙه ٌ. ُٙ
ٚف١ظ ثّضٌٍّّٖ ٨ضىٌٍّٖٚ ٓ١ضىٝ
ثعٌ ىٌه

د ُٙوٖٛٙه ٙٚوً ٍٝ٩

لٌثً دضٛؽ ٗ١ثالصٙجَ ٌٍّٖضى ٝد ُٙفجّضّ٨

إٌ ُٙ١وّض ٓ١ّٙدجّضغٕجء ثٌِّّْ : ٓ١١قّو ٍٚوجً ٞدٓ
ِْٛ٪ه ِٚقّو دٛؿ دٓ دٍ١٪و ٚصذ ٓ١ثّٔٙج

وذٌ١ث ثٌْٓ

ٚثّٔٙج ٌِٞ٠جْ .
الجً رٌه :
ننتدب السيد قاضي التحقيؽ لدى المحكمة االبتدائية بتزنيت لمقياـ بمايمي :



استنطاؽ المسمييف

 .1زكاري محمد بف مسعود المزداد سنة  1934والساكف بدوار سالت ايت وفقا تيالة دائرة
تافراوت
 .2بوح محمد بف بمعيد المزداد سنة  1926الساكف بنفس العنواف
حول تيمة  :المشاركة في تزوير محرر رسمي واالدالء بتصريحات كاذبة أماـ العدليف المنسوبة

إلييما طبؽ الفصوؿ  355/353/351/129مف القانوف الجنائي استنطاقا ابتدائيا وتفصيميا واجراء بحث
اجتماعي معيما تطبيقا لمفصؿ  87مف قانوف المسطرة الجنائية وذلؾ باالنتقاؿ إلييما عمى متف

وسيمة النقؿ عمى حساب الطرؼ المشتكي وفي حالة تشبتيما بصحة شيادتيما أماـ العدليف ينبغي
استجوابيما عف المبادلة التي يدعييا المشتكي في شكايتو يعني اطراؼ تمؾ المبادلة وكيفيتيا

وتوضيح ماسمـ كؿ طرؼ لآلخر والتاريخ وذلؾ في اقرب وقت ممكف قبؿ جمسة :

 2008/04/30وفي

ثالث نسخ لكؿ مف االجراء المطموب وترفؽ ىذه اإلنابة بصورة مف رسـ الممكية المطعوف فييا والشكاية

لالستعانة بيما إثناء تنفيذ ىذه اإلنابة .

وحرر بمكتب التحقيق
قاضي التحقيق :

الحسن المزوارتي

إدػبء ثخػٛظ ػذد اإلٔبثبد اٌمضبئ١خ اٌٛعٕ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ اٌػبدسح
ِٓ لبض ٟاٌزذم١ك ٚاٌٛاسدح إٌٌ ٗ١سٕخ  2007غشفخ اٌزذم١ك األ:ٌٝٚ

االنابات القضائٌة لسنة 2007
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عدد االنابات

فقرة ثالثة :التقاط المكالمات واالتصاالت المنجزة بوسائل
االتصال عن بعد.

أقر اؼبشرع اؼبغريب ألكؿ مرة كمستجد يف ق ػ ػ ػػانوف اؼبسطرة اعبنائية ،
نظاـ مراقبة االتصاالت اؽباتفية أك تلك اؼبنجزة بوسائل االتصاؿ عن بعد  ،كمكنو
لقاضي التحقيق قصد مساعدتو على الوصوؿ إذل اغبقيقة  ،ذلك أف كسائل االتصاؿ
اغبديثة أضحت آليات تساعد اجملرمُت على ارتكاب جرائمهم كتسهل عليهم اإلفالت
من العدالة.

كرغم أف مبدأ السرية الت ػػامة ىو اؼبتأصل يف ميداف اؼبراسالت
كاالتصاالت ،فإف اؼبشرع اؼبغريب كضع استثناء على ىذا اؼببدأ كمنح لقاضي التحقيق
ىذه السلطة قصد الوصوؿ إذل غاية نبيلة كىي ؿباربة اعبريبة كالوصوؿ إذل اغبقيقة.
فاؼبادة  108من قػانوف اؼبسطرة اعبنائية يف فقرهتا األكذل كرست ىذا
اؼببدأ  ،فحرمت التقاط اؼبك ػػاؼبات كتسجيلها كحجزىا بصيغة مطلقة  ،ما يؤكد أف ىذا
اؼبستجد اؼبمنوح عبهات ؿبددة قانونا إمبا ىو إجراء استثنائي}1{.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1ػ تنص اؼبادة  108من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو ":يبنع التقاط اؼبكاؼبات اؽباتفية أك االتصاالت اؼبنجزة
بوسائل االتصاؿ عن بعد كتسجيلها أك أخذ نسخ منها أك حجزىا.
غَت أنو يبكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضركرة البحث ذلك  ،أف يأمر كتابة بالتقاط اؼبكاؼبات اؽباتفية ككافة
االتصاالت اؼبنجزة بواسطة كسائل االتصاؿ عن بعد كتسجيلها كأخذ نسخ منها أك حجزىا.
كما يبكن للوكيل العاـ للملك  ،إذا اقتضت ذلك ضركرة البحث  ،أف يلتمس كتابة من الرئيس األكؿ حملكمة االستئناؼ
إصدار أمر بالتقاط اؼبكاؼبات اؽباتفية أك االتصاالت اؼبنجزة بوسائل االتصاؿ عن بعد كتسجيلها كأخذ نسخ منها أك
حجزىا كذلك إذا كانت اعبريبة موضوع البحث سبس بأمن الدكلة أك تتعلق بالعصابات اإلجرامية  ،أك بالقتل أك التسميم ،
أك باالختطاؼ كأخذ الرىائن  ،أك بتزييف أك تزكير النقود أك سندات القرض العاـ  ،أك باؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية  ،أك
باألسلحة كالذخَتة كاؼبتفجرات  ،أك حبماية الصحة.
غَت أنو هبوز للوكيل العاـ للملك  ،يف حالة االستعجاؿ القصول بصفة استثنائية ،أف يأمر كتابة بالتقاط اؼبكاؼبات اؽباتفية
أك االتصاالت اؼبنجزة بوسائل االتصاؿ عن بعد كتسجيلها كأخذ نسخ منها كحجزىا  ،مىت كانت ضركرة البحث تقتضي
التعجيل خوفا من اندثار كسائل اإلثبات  ،إذا كانت اعبريبة سبس بأمن الدكلة أك تتعلق باؼبخدرات كاؼبؤثرات العقلية أك
باألسلحة كالذخَتة كاؼبتفجرات أك باالختطاؼ أك بأخذ الرىائن.
هبب على الوكيل العاـ للملك أف يشعر فورا الرئيس األكؿ باألمر الصادر عنو.
يصدر الرئيس األكؿ خالؿ أجل أربع كعشرين ساعة مقررا بتأييد أك تعديل أك إلغاء قرار الوكيل العاـ للملك  ،كفقا
للشركط كالكيفيات اؼبنصوص عليها يف ىذه اؼبادة كما يليها إذل اؼبادة  114بعده.
إذا ألغى الرئيس األكؿ األمر الصادر عن الوكيل العاـ للملك  ،فإف التقاط اؼبكاؼبات اؽباتفية أك االتصاالت اؼبشار إليها
أعاله يتم إيقافو على الفور  ،كتعترب اإلجراءات اؼبنجزة تنفيذا لألمر اؼبلغى كأف دل تكن.
كال يقبل اؼبقرر الصادر عن الرئيس األكؿ بشأف قرار الوكيل العامل للملك أم طعن.
تتم العمليات اؼبأمور هبا طبقا ؼبقتضيات ىذه اؼبادة ربت سلطة كمراقبة قاضي التحقيق أك ربت سلطة كمراقبة الوكيل العاـ
للملك حسب األحواؿ".

كبالرجوع إذل قانوف اؼبسطرة اعبنائية اعبديد كقانوف 2003/03
اؼبتعلق دبكػافحة اإلرىاب قبد أف اؼبشرع خوؿ ىذا اإلجراء لقاضي التحقيق ككذا
للوكيل العاـ للملك.
فباستقراء اؼب ػػادة  108من قانوف اؼبسطرة اعبنائية يتضح أف اؼبشرع خوؿ
لق ػػاضي التحقيق سواء باحملكمة االبتدائية أك دبحكمة االستئناؼ اللجوء إذل التقاط
اؼبكػػاؼبات كاالتصاالت اؼبنجزة بوسائل االتصاؿ عن بعد }1{،كما خوؽبا لق ػ ػ ػػاضي
التحقيق دبحكمة اعبنايات بالرباط باعتبارىا احملكمة صاحبة االختصاص يف ؿباكمة
مرتكيب اعبرائم اإلرىابية.
أما بالنسبة للني ػػابة العامة فإف اؼبشرع اؼبغريب دل يبنح ىذا اغبق لوكيل
اؼبلك باحملكمة االبتدائية كنوابو ،كإمبا قصره على الوكيل الع ػػاـ للملك ،كبالتارل ال يبكن
لوكيل اؼبلك كال لنوابو فبارسة ىذا اغبق كإتياف ىذا اإلجراء.
كؼبا كاف ىذا اؼبقتضى استثناء كمستجدا من مستجدات قػػانوف
اؼبسطرة اعبنائية ،فإف اؼبشرع حدد نطػاؽ تطبيق ىذا اإلجراء كحدد اعبهة اؼبختصة

ػ كما

أشرنا سالفا ػ يف قػ ػػاضي التحقيق كالوكيل العاـ للملك ،كما حدده من حيث اؼبوضوع يف
كل األفعاؿ اعبرمية اعبنائية كاعبنحية اليت تدخل ضمن اختصاص قػاضي التحقيق،
فيكفي إذف أف يضع قػاضي التحقيق يده على القضية لينعقد لو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ كقد نص اجمللس االعلى يف احدل قراراتو على" اف اؼبادة 108من قانوف اؼبسطرة اعبنائية خولت لقاضي التحقيق إصدار األمر بالتقاط
اؼبكاؼبات اؽباتفية دكمبا حاجة إذل ملتمس الوكيل العاـ للملك بشأهنا كدكف التقيد بأنواع اعبرائم اؼبنصوص عليها يف اؼبادة اؼبذكورة ما دامت قد
ثبتت لو حالة الضركرة انطالقا من كقائع كظركؼ القضية كالطريقة اليت ارتكبت هبا االفعاؿ موضوع التحقيق"
قرار عدد  03/1817بتاريخ  2007/07/11ملف جنحي عدد  07/3/6/6638منشور دبجلة القضاء كالقانوف العدد
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االختصاص كالصالحية يف فبارسة ىذا النوع من السلطات اؼبمنوحة لو.

غَت أنو خبصوص الوكيل العػ ػػاـ للملك  ،فإف اؼبشرع حدد اعبرائم اليت
يبكن لو فيها اللجوء إذل ىذا اإلجراء يف اعبرائم اؼب ػ ػػاسة بأمن الدكلة الداخلي كاػبارجي
كاعبرائم اؼبتعلقة بالعص ػ ػػابات اإلجرامية كالقتل كالتسميم كاالختطاؼ كالتزييف أك تزكير
النقود أك سندات القرض العاـ كجػرائم اؼبخدرات كاألسلحة كالذخَتة كاؼبتفجرات
كاالعتداء على الصحة كاعب ػ ػرائم اإلرىابية.
كعلى عكس قاضي التحقيق فإف صالحية الوكيل العاـ للملك الزباذ ىذا
اإلجراء ج ػػاءت مقيدة بشركط يتعُت عليو مراعاهتا ،كىي توجيو ملتمس بذلك إذل
الرئيس األكؿ حملكمة االستئناؼ  ،كىذا األخَت ىو ال ػ ػػذم يبلك سلطة اإلذف بذلك أك
رفض اؼبلتمس ،مع مراعػ ػػاة كوف اؼبلف دل يصل بعد حملكمة اؼبوضػػوع أك لق ػػاضي
التحقيق ألف اؼبشرع خوؿ للوكيل العاـ للملك ىذه الصالحية يف إطار البحث
التمهيدم.
غَت أنو يف حػ ػ ػػالة االستعجاؿ القصول كاػبوؼ من إتالؼ كس ػػائل
اإلثبات فإف للوكيل العػػاـ للملك أف يتخذ أمرا بالتقاط اؼبكاؼبات قبل تقدمي أم
ملتمس للرئيس األكؿ كقبل إصدار ىذا األخَت أمره بالقبوؿ أك الرفض غَت أنو
اليكػ ػػوف ذلك إال يف نوع ؿبدد على سبيل اغبصر من اعبرائم  ،كيف ىذه اغبػالة فإف
الوكيل الع ػػاـ للملك يشعر الرئيس األكؿ هبذا األمر ليصدر قراره داخل أجل 24
ساعة من تاريخ اإلشعار كلو أف يؤيد األمر أك يعدلو أك يلغيو ،كيف ىذه اغبالة األخَتة
يتعُت إيقاؼ االلتقاط على الفور كاعتبار ما مت إقبازه كأف دل يكن ،كقرار الرئيس األكؿ
باإللغاء غَت قابل ألم طعن}1{ .
كيتعُت أف يكوف إجراء التقاط اؼبكػاؼبات كاالتصاالت اؼبنجزة بوسائل
االتصاؿ عن بعد يف شكل مكتوب كىو مػا يستشف من تعبَت اؼبشرع عنو باألمر أك

اؼبقرر أك القرار ،كهبب أف يتضمن األسبػاب كضركرات إصدار ىذا القرار ألف اؼبشرع دل
يسمح بازباذه يف صبيع األحواؿ لذا يتوجب تبياف األسبػاب الدافعة إليو ،ككذا ربديد
اؼبكاؼبات أك اؼبراسالت اؼبراد التق ػػاطها كتسجيلها كحجزىا ،كما يتوجب على مصدر
القرار أف وبدد مدتو ،فال يتجاكز اؼبدة احملددة قانونا ؽبذا اإلجراء كىي أربعة أشهر
يبكن سبديدىا ؼبرة كاحدة فقط كال يبكن ذبزيئها مطلقا بل تكػوف مرتبطة ببعضها
البعض.
كلتنفيذ ىذا األمر يوجو ىذا األخَت إذل أية مؤسسة أك مصلحة تابعة
للوزارة اؼبكلفة باالتصاؿ كاؼبراسالت أك أم شخص خػ ػػاص مكلف بشبكة أك مرخص
لو خبدمات االتصػاؿ كي يضع جهازا لاللتقاط  ،مث ربرر اعبهة اؼبكلفة بالتنفيذ سواء
كانت جهة قضػائية أك الضابطة القضائية بتحرير ؿبضر يبُت عمليات االلتقاط كتاريخ
بدايتها كهنػايتها كتقوـ خبتم التسجيالت داخل غالؼ بعد أف يتم نقلها على شكل
كتابة ليتم كضعها باؼبلف.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ أنظر " شرح قانوف السطرة اعبنائية اعبديد" اغببيب بيهي مرجع سابق الصفحة 217/216
أنظر كذلك " :شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية" كزارة العدؿ مرجع سابق الصفحة 247 /246

كبعد ختم التحقيق تبقى التسجيالت كاؼبراسالت اؼبلتقطة ؿبجوزة
بيد جهة التحقيق إذل حُت تقادـ الدعول أك صدكر حكم هنائي فيها  ،عندىا يكوف
ؽبا كحدىا ػ أم جهة التحقيق ػ حق إتالفها كإبادهتا كربرير ؿبضر بذلك.
كيف األخَت نشَت إذل أف اؼبشرع حفاظا على الطػػابع االستثنائي ؽبذا
اإلجراء  ،قد جرـ كضع كسائل التقاط اؼبكاؼبػات كتبديدىا أك استعماؿ كنشر
اؼبراسالت اؼبنجزة بوسػ ػ ػػائل االتصاؿ عن بعد إذا دل تتم كفقا للقانوف  ،كضمن اؼبواد

 108إذل  114من قانوف اؼبسطرة اعبنائية حيث يع ػ ػػاقب الف ػ ػ ػػاعل باغببس من شهر
إذل سنة كغرامة من 10000درىم إذل 100000درىم ،كتشدد العقوبة لتصل
إلػ ػػى السجن من طبس إذل عشر سنوات مىت كاف الغرض من ذلك عمال
إرىابيا}1{.
انًجحث انثبَي :عهطبد لبضي انتحميك انًتؼهمخ ثغيش انتحميك.
انًطهت األٔل :األٔايش انًتؼهمخ ثضًبٌ ايتثبل انًتٓى.

تربز خطورة مهمة قاضي التحقيق يف األكامر اليت يبكن أف
يتخذىا كمن شأهنا اؼبساس حبرية األفراد ،فقد جاء يف اؼبادة  142من ق ػػانوف اؼبسطرة
اعبنائية أنو يبكن لقػ ػػاضي التحقيق أف يصدر أمرا باغبضور ،أك أمرا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ تنص اؼبادة  115من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو ":ظ ْٚاإلضالي ثبٌّمزؼ١بد اٌدٕبئ١خ األشع ٠ ،غـــــــــالت
ثبٌسجف ِٓ شٙؽ إٌ ٝقٕخ ٚثبٌغؽاِخ ِٓ  10.000ظؼُ٘ إٌ 100.000 ٝظؼُ٘ أ ٚثئزع٘ ٜبر ٓ١اٌؼمٛثز ٓ١فمؾ وً
ِٓ لبَ ثٛػغ ٚقبئً ِ١ٙأح إلٔدبؾ اٌزمبؽبد أ ٚاٌزمؾ أ ٚثعظ أ ٚاقزؼًّ أٔ ٚشؽ ِؽاقالد ِؽقٍخ ثٛاقطخ ٚــــائً
االرظبي ػٓ ثؼع ضالفب ٌٍّمزؼ١بد اٌّشبؼ إٌٙ١ب ف ٟاٌّٛاظ اٌكبثمخ.

باإلحضار ،أك أمرا باإليداع يف السجن ،أك أمرا بإلق ػ ػ ػ ػػاء القبض باإلضافة إذل أكامر
أخرل ـبتلفة.
فقرة أولى :األمر بالحضور واألمر باإلحضار.
***األمر بالحضور:

تنص اؼب ػ ػػادة 144على أف األمر باغبضور ىو إنذار اؼبتهم
باغبضور أماـ قاضي التحقيق يف التاريخ كالساعة اؼببينُت يف نص األمر  ،كيقوـ بتبليغو

مفوض قضائي أك ض ػ ػػابط أك عوف للشرطة القضائية أك أحد أعواف القوة العمومية.
فاألمر ىنا دل يعد ؾبرد إخطػار كما كانت تنص على ذلك
اؼبسطرة اعبنائية القديبة يف الفصل ،137كإمبػػا إنذارا يتم تبليغو بواسطة الوسائل
القانونية اؼبتاحة.

***األمر باإلحضار :

تنص اؼبادة  146على أف األمر باإلحضار ىو أمر يصدره قاضي
التحقيق للقوة العمومية لتقدمي الشخص أمامو يف اغباؿ  ،كىو نفس مػا نصت عليو
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فقرة ثانٌة :األمر باإلٌداع فً السجن واألمر بإلقاء القبض.
***األمر باإلٌداع فً السجن:

عرفت اؼبادة 152من قػانوف اؼبسطرة اعبنائية األمر باإليداع يف
السجن بأنو األمر الذم يصدره قػاضي التحقيق إذل رئيس اؼبؤسسة السجنية كي يتسلم
اؼبتهم كيعتقلو اعتقاال احتياطيا.

كأكدت اؼبػػادة  153أنو اليبكن إيداع اؼبتهم يف السجن أال
بعد استنطاقو  ،كبشرط أف تكوف األفعػػاؿ اؼبنسوبة إليو جرائم معاقب عليها بعقوبة
سالبة للحرية.
***األمر بإلقاء القبض :

يعرؼ األمر بإلقاء القبض بأنو األمر الصادر عن ق ػػاضي
التحقيق إذل القػوة العمومية بالبحث عن اؼبتهم كنقلو إذل اؼبؤسسة السجنية اؼببينة يف
األمر حيث يتم اعتقالو فيها.
كيتجلى الفرؽ بينو كبُت األمر باإليداع يف السجن  ،أف األكؿ
يتم ازباذه ضد اؼبتهم الذم يوجد يف حالة فرار ،بينما الثاين يتم ازباذه يف حق اؼبتهم
اؼب ػػاثل أماـ قاضي التحقيق.

المطلب الثانً :األوامر المتعلقة بحسن سٌر التحقٌق.
فقرة أولى :وضع المتهم تحت المراقبة القضائٌة.

خالفا ؼبا كاف عليو األمر يف قػ ػػانوف اؼبسطرة اعبنائية القدمي،
جاء قانوف 22.01بنظاـ جديد كمستجد يتمثل يف الوضع رىن اؼب ػراقبة القضائية.

ىذا النظاـ جاء كآلية بديلة لالعتقػ ػػاؿ االحتياطي كالتخفيف منو ،فهو يكفل حسن
سَت التحقيق دكف اللجوء إذل اعتقاؿ اؼبتهم احتياطيا.
فاؼبشرع كضع يف اؼبادة 161من قػػانوف اؼبسطرة اعبنائية عدة
آليات كتدابَت لضماف حضور اؼبتهم إجراءات التحقيق دكف اعتقػالو احتياطيا ،فهذه
اآلليات تقيد من حرية اؼبتهم كاليبكن اللجوء إليها إال إذا كػػانت األفعاؿ اؼبنسوبة إذل
اؼبتهم تشكل جرائم معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.}1{.
كهبب أف يتضمن األمر الصػػادر عن قاضي التحقيق بوضع
اؼبتهم ربت اؼبراقبة القضائية تدبَتا أك أكثر من التدابَت التالية:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ تنص اؼبادة  159من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو ":اٌٛػغ رسذ اٌّؽالجخ اٌمغـــــائ١خ ٚاالػزمبي
االزز١بؽ ٟرعث١ؽاْ اقزثٕبئ١بْ ٠ ،ؼًّ ثّٙب ف ٟاٌدٕب٠بد أ ٚف ٟاٌدٕر اٌّؼبلت ػٍٙ١ب ثؼمٛثخ قبٌجخ
ٌٍسؽ٠خ.
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عدم مغادرة الحدود الترابٌة المحددة من طرف قاضً التحقٌق.

 - 2عدم التغٌب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضً التحقٌق إال وفق الشروط واألسباب
التً ٌحددها القاضً المذكور
 - 3عدم التردد على بعض األمكنة التً ٌحددها قاضً التحقٌق.
 - 4إشعار قاضً التحقٌق بؤي تنقل خارج الحدود المعٌنة.
 - 5الحضور بصفة دورٌة أمام المصالح والسلطات المعٌنة من طرف قاضً التحقٌق.
 - 6االستجابة لالستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من طرف أٌة سلطة أو أي شخص مإهل
معٌن من طرف قاضً التحقٌق.

 - 7الخضوع لتدابٌر المراقبة المتعلقة بالنشاط المهنً أو حول مثابرته على تعلٌم معٌن.
 - 8إغالق الحدود.
 - 9تقدٌم الوثائق المتعلقة بهوٌته ال سٌما جواز السفر إما لكتابة الضبط أو لمصلحة الشرطة أو
الدرك الملكً مقابل وصل.
- 10المنع من سٌاقة جمٌع الناقالت أو بعضها أو تسلٌم رخصة السٌاقة لكتابة الضبط مقابل وصل،
وٌمكن لقاضً التحقٌق أن ٌؤذن له باستعمال رخصة السٌاقة فً حاالت خاصة منها مثال حالة
مزاولة نشاطه المهنً.
- 11المنع من االتصال ببعض األشخاص المحددٌن على وجه الخصوص من طرف قاضً التحقٌق.
- 12الخضوع لتدابٌر الفحص والعالج أو لنظام االستشفاء سٌما من أجل إزالة التسمم .
- 13إٌداع كفالة مالٌة ٌحدد قاضً التحقٌق مبلغها وأجل أدائها مع األخذ بعٌن االعتبار الحالة المادٌة
للمعنً باألمر.
- 14عدم مزاولة بعض األنشطة ذات طبٌعة مهنٌة أو اجتماعٌة ما عدا المهام االنتخابٌة أو النقابٌة.
- 15عدم إصدار الشٌكات.

- 16عدم حٌازة األسلحة وتسلٌمها إلى المصالح األمنٌة المختصة مقابل وصل.
- 17تقدٌم ضمانات شخصٌة أو عٌنٌة ٌحددها قاضً التحقٌق تستهدف الحفاظ على حقوق الضحٌة.
- 18إثبات مساهمة المتهم فً التحمالت العائلٌة أو أنه ٌإدي بانتظام النفقة المحكوم بها علٌه .

كقد حددت اؼبادة  160من ػ ػؽانوف اؼبسطرة اعبنائية مدة الوضع
ربت اؼبراقبة القضائية يف شهرين قػ ػ ػػابلة للتجديد طبس مرات أم ما ؾبموعو عشرة
أشهر  ،كيبلغ ىذا األمر شفاىيا للمتهم  ،كيبلغ للنيابة العامة داخل أجل 24
سػ ػ ػػاعة ،كيكوف قابال لالستئناؼ خالؿ اليوـ اؼبوارل لصدكره كتبث فيو الغرفة اعبنحية
داخل أجل  5أياـ من تاريخ اإلحالة عليها.

كهبوز لقاضي التحقيق أف يغَت ىذا التدبَت أك يضيف تدبَتا
آخر إما تلق ػػائيا أك بناء على طلب الني ػػابة العامة أك اؼبتهم بعد أخذ رأم النيابة العامة
 ،كما يبكن لو أف يلغيو سباما  .كيف حػالة عدـ احًتاـ اؼبتهم ؼبقتضيات الوضع ربت
اؼبراقبة القضائية خبرقو لاللتزامات اؼبفركضة عليو فإف ق ػ ػػاضي التحقيق يلغي ىذا األمر
كيتجو مباشرة إذل تطبيق مسطرة االعتقاؿ االحتياطي}1{.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ــ للمزيد من التفصيل أنظر:
ػ "الوضع ربت اؼبراقبة القضائية كآلية جديدة يف ميداف التحقيق" البشَت بوحبة اجمللة اؼبغربية للمنازعات القضائية العدد
الثاين  2004الصفحة .31
ػ "شرح اؼبسطرة اعبنائية " ؿبمد احداؼ مرجع سابق الصفحة  401كما يليها

**ّٔٛرج ٌألِش ثبٌٛضغ رذذ اٌّشالجخ اٌمضبئ١خ
المممكة المغربية
وزارة العدؿ
محكمة االستئناؼ

أمر بالوضع تحت المراقبة القضائية

ب أكادير

باسـ جاللة الممؾ

المحكمة االبتدائية
ب انزكاف

مكتب التحقيق
عدد05/69 :

نحن رياض بوشعيب قاضي التحقيق بالمحكمة االبتدائية بانزكان
بناء عمى مقتضيات المادة  159وما يمييا إلى المادة  174من قانون المسطرة الجنائية
بناء عمى ممتمس النيابة العامة بتاريخ  04دجنبر  2005الرامي إلى فتح تحقيق
في حق المسمى أ.أ.ه

ا لمزداد.......

و المتيم بجنحة النصب واالحتيال والمشاركة في ذلك وسحب شيك بدون مؤونة و تسميم شيك
عمى سبيل الضمان
طبقا لمقتضيات الفصول  316و  317مدونة التجارة و الفصل  540و  544و  129قانون
الجنائي
وحيث إن ضرورة التحقيق وسالمتو تقتضيان اتخاذ اإلجراءات اتخاذ اإلجراءات والتدابير
المنصوص عمييا في المادة  161ضمانا لحضور المتيم إلجراءات التحقيق المباشرة من
طرفنا ،وذلك عمى النحو التالي:
أداء كفالة مالية قدرىا  30000درىما و إيداعيا بصندوق ىذه المحكمة.
عدم مغادرة التراب الوطني إال بعد استشارة و إعالم السيد قاضي التحقيق.

االستجابة إلى استدعاءات الضابطة القضائية وكذا السيد قاضي التحقيق لمدة شيرين ابتداء من
تاريخ يومو ويعيد بتنفيذ ىذا األمر إلى رئيس المركز القضائي بمفاع مع إخبارنا بما يثبت
تنفيذه
وحرر بمكتبنا بتاريخ  04دجنبر 2005
قاضي التحقيق

**ّٔٛرج ٌألِش ثشفغ اٌّشالجخ اٌمضبئ١خ الٔمضبء اٌّذح

المملكة المغربٌة
وزارة العدل
أمر برفع المراقبة القضائٌة
محكمة االستئناف بؤكادٌر

النتهاء المدة القانونٌة

المحكمة االبتدائٌة بإنزكان

باسم جاللة الملك
نحن السيد رياض بوشعيب قاضي التحقيق لدى المحكمة االبتدائية بإنزكان
بناء عمى مطالبة السيد وكيل الممك المؤرخة في  07دجنبر  2005الرامية إلى
فتح تحقيق في حق كل من المسمى:

ممؼ التحقيؽ عدد05/69 :

ا.ا.ه ..........................................................................
من اجل جنحة النصب و االحتيال والمشاركة فيو سحبو شيك بدون مؤونة واعطاء
شيك عمى سبيل الضمان األفعال المنصوص عميو وعمى عقوبتيا في الفصل 540
و  129و 544من القانون الجنائي و الفصمين  316و  317من مدونة التجارة.
وبناء عمى البحث التمييدي المنجز في القضية و المضمن بمحضر الدرك ببمفاع
عدد  1904بتاريخ  23نونبر .2005
وبناء عمى إجراءات التحقيق الجارية في حق المتيم ونظ ار لكون ىذه الفترة قد
أوشكت عمى االنتياء فإننا نأمر برفع المراقبة القضائية عن المتيم النتياء المدة
القانونية.
تحال نسخة عمى السيد وكيل الممك
مع إشعار الضابطة القضائية بيذا األمر الذين عميو تبميغ جميع المصالح التابعة ليا.
وحرر بمكتب التحقيق بتاريخ 4دجنبر 2006

قاضً التحقٌق

فقرة ثانٌة :وضع المتهم رهن االعتقال االحتٌاطً.

إذل جانب الوضع ربت اؼبراقبة القضػ ػػائية  ،يعد االعتقاؿ
االحتياطي بدكره تدبَتا استثنائيا بصريح اؼبادة  159من قانوف اؼبسطرة اعبنائية .
كهبد ىذا اإلج ػ ػ ػراء مربره يف ضركرة منع اؼبتهم من الفرار كتغيَت
األدلة كتبديد كسائل اإلثبات نػ ػػاىيك عن كجوده رىن إشارة ق ػػاضي التحقيق قصد
استنطاقو كمواجهتو مع الغَت مىت كاف ذلك مفيدا}1{.
كيعرؼ االعتقػػاؿ االحتياطي بأنو إجراء ىدفو حرماف اؼبتهم من
حريتو كاتصالو بالعادل اػبارجي عن طريق إيداعو يف مؤسسة سجنية ؼبدة ؿبدكدة كذلك
مبػػاشرة بعد االستنطاؽ االبتدائي ،كىو نتيجة حتمية لألمر بإلقاء القبض كاألمر
باإليداع يف السجن.
كىبتلف االعتق ػ ػػاؿ االحتياطي عن الوضع ربت اغبراسة النظرية من
جوانب عدة لعل أبرزىا اؼبدة اؼبقررة ق ػػانونا لكل كاحد من منهما ،إضافة إذل أف األكؿ
يتخذ على مستول مسطرة التحقيق اإلعدادم بينما تتم الثػانية خالؿ مسطرة البحث
التمهيدم.
كرغم أف اؼبشرع ح ػػاكؿ حصر االعتقاؿ االحتياطي باعتباره تدبَتا
استثنائيا يف حاالت اؼبادة  160من قػانوف اؼبسطرة اعبنائية كىي ضركرات التحقيق أك
اغبفاظ على أمن األشخاص أك النظاـ العاـ ،فإف ىذا اغبصر ج ػػاء
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1ػ كقد الحظنا من خالؿ فًتة تدريبنا دبحكمة االستئناؼ دبكتب التحقيق أف أغلب اؼبلفات اليت يقرر فيها قاضي التحقيق
عدـ اعتقاؿ اؼبتهم كالتحقيق معو يف حالة سراح تبقى معلقة نتيجة عدـ حضور اؼبتهم اجراءات التحقيق اؼبوالية كاختفاءه عن
األنظار األمر الذم يعرقل التحقيق.

فضفاضا لعموميتو ،كبالتارل يبقى اللجوء إذل االعتقاؿ االحتياطي موك ػ ػػوال للسلطة
التقديرية لقػاضي التحقيق كىو ما يفسر اللجوء إليو بكثرة كيفسره كذلك العدد اؼبهوؿ
للمعتقلُت احتياطيا بالسجوف اؼبغربية}1{.
كيتم اعتقاؿ اؼبتهم احتياطيا ؼبدة شهر كاحد يف اعبنح  ،كإذا تطلبت
ضركرة التحقيق االستمرار يف ذلك بعد انصراـ ىذه اؼبدة  ،أصدر قػاضي التحقيق أمرا
قضائيا معلال بنػ ػػاء ملتمس النيابة العامة بتمديد فًتة االعتقاؿ االحتياطي مدة شهر
كاحد كؼبرتُت فقط { }2أم أف مدة االعتقاؿ االحتياطي يف اعبنح كحد أقصػػى ىو
ثالثة أشهر.
أما يف اعبنايات فإف مدة االعتقاؿ االحتي ػ ػػاطي ال تتجاكز شهرين ،
كيبكن سبديدىا لنفس األسبػػاب كعلى نفس النحو ؼبدة شهرين طبس مرات ،أم أف
مدة االعتقػاؿ االحتياطي ال تتجاكز يف اعبنايات كحد أقصى سنة كاحدة.
كهبب على قاضي التحقيق عند ازبػاذه قرارا باالعتقاؿ االحتياطي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ أنظر ؿبمد أحداؼ مرجع سابق الصفحة 421
 2ػ تنص اؼبادة  176من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو" ال يجٕص في انمضبيب انجُحيخ أٌ يتجــــــــــأص االػتمبل
االحتيبطي شٓشا ٔاحذا.
إرا ظٓشد ػُذ اَظشاو ْزا األجم ضشٔسح اعتًشاس االػتمبل االحتيبطي  ،جبص نكـــــــاضي انتحميك تًذيذ فتشتّ
ثًمتضى أيش لضبئي يؼهم تؼهيال خبص  ،يظذسِ ثُبء ػهى طهجبد انُيبثخ انؼبيخ انًذػًخ أيضب ثأعجبة.
ال يًكٍ تًذيذ فتشح االػتمبل االحتيبطي إال نًشتيٍ ٔنُفظ انًذح.
إرا نى يتخز لبضي انتحميك خالل ْزِ انًذح أيشا طجمب نًمتضيبد انًبدح  217اآلتيخ ثؼذِ  ،يطهك عشاح انًتٓى
ثمٕح انمبٌَٕ ٔيغتًش انتحميك" .

أف يبلغو حاال كشفاىيا للمتهم  ،كما يقػػوـ بتبليغو إذل النيابة العامة داخل أجل 24
ساعة اؼبوالية الزباذه القرار اؼبذكور.

كينتهي مفعوؿ االعتق ػػاؿ االحتياطي بقوة القانوف بعد انتهاء مدتو
طبقا للمادتُت  176ك 177من ق ػػانوف اؼبسطرة اعبنائية سواء مت إهناء إجراءات
التحقيق أـ دل تنتو حيث يتم إطالؽ سراح اؼبتهم بقوة القػانوف كيستمر التحقيق .
كيبكن لقاضي التحقيق أف يضع حدا إلجراء االعتقػاؿ االحتياطي
قبل انتهاء مدتو القانونية إما باإلفراج اؼبؤقت تلق ػ ػػائيا بعد استشارة النيابة العامة{}1
أك باإلفػراج اؼبؤقت بنػػاء على ملتمس من اؼبتهم أك دفاعو  ،كيبكن ؽبذين األخَتين
تقديبو يف أم كقت كعدة م ػرات كلو بعد رفضو  ،كيبكن تقديبو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النيابة
1ػ تنص اؼبادة  178من قانوف اؼبسطرة اعبنائية " يجوز لقاضي التحقيق في جميع القضايا  ،بعد استشارة ـ

القانون  ،بشرط أن يلتزم المتهم
العامة  ،أن يأمر باإلفراج المؤقت تلقائيا  ،إذا كان اإلفراج غير مقرر بموجب ـ ـ

بالحضور لجميع إجراءات الدعوى كلما دعي لذلك  ،وبأن يخبر قاضي التحقيق بجميع تنقالتو أو باإلقامة في

مكان معين  ،كما يمكن ربط اإلفراج المؤقت بإدالء المعني باألمر بشهادة من مؤسسة عمومية أو خاصة للصحة
ـ
أثناء مدة ىذا اإلفراج.
أو التعليم تؤكد تكفلها بالمتهم ـ ـ

يمكن كذلك أن يتوقف ىذا اإلفراج على وجوب االلتزام بتقديم ضمانة مالية أو ضمانة شخصية

القضائية وفقا للشكليات
يمكن عالوة على ذلك أن يكون اإلفراج المؤقت مرفوقا بالوضع تحت المراقبة ـ ـ

المقررة في المواد  160إلى  174أعاله.

يمكن للنيابة العامة أيضا أن تلتمس في كل وقت وحين اإلفراج المؤقت  ،وعلى ـقاضي التحقيق أن يبت في

ذلك خالل أجل خمسة أيام من تاريخ تقديم ىذه الملتمسات

كلو مباشرة بعد ازباذ ق ػػاضي التحقيق األمر باالعتقاؿ {.}2
كيبكن للنيابة العامة أف تلتمس من قػ ػ ػػاضي التحقيق اإلفراج
اؼبؤقت عن اؼبتهم  ،كهبب يف ىذه اغبػالة أف يبث يف ملتمسها داخل أجل طبسة أياـ
من تاريخ تقدمي اؼبلتمس.
كإذا تقدـ اؼبتهم أك دف ػ ػػاعو بطلب اإلفراج اؼبؤقت فإنو يتوجب
على قاضي التحقيق خالؿ األربع كعشرين س ػ ػػاعة اؼبوالية لتقدمي الطلب أف يوجو

للنيابة العػامة ملف القضية قصد تقدمي ملتمساهتا كأف يتم إشعػار الطرؼ اؼبدين خالؿ
نفس األجل بواسطة رسػ ػ ػػالة مضمونة لتمكينو من بسط مالحظاتو كال يصدر القػػاضي
أمره إال بعد  48ساعة إشعػػار الطرؼ اؼبدين كيف كل األحواؿ يصدر أمره داخل أجل
طبسة أياـ من تاريخ كضع الطلب.
كيف حػػالة عدـ بث قػاضي التحقيق يف الطلب داخل األجل
اؼبذكور فػإنو وبق للمتهم أف يرفع طلبو ذاؾ إذل الغرفة اعبنحية اليت تبث يف الطلب
داخل أجل طبسة عشر يوما بعد تقدمي النيابة العامة ؼبلتمساهتا معللة.
غَت أنو يف األحواؿ اليت يرفض فيها ق ػػاضي التحقيق طلب اإلفراج
اؼبؤقت فإف أمره يكوف قابال للطعن باالستئناؼ من طرؼ النيابة العػػامة كاؼبتهم أماـ
الغرفة اعبنحية اليت تبث يف الطعن داخل أجل طبسة أيػػاـ من تاريخ اإلحالة.
كيف حػ ػػالة اإلفراج اؼبؤقت عن اؼبتهم فإنو يكوف ملتزما بضركرة
حضور صبيع إجراءات التحقيق كلما مت استدعاؤه ،كأف يشعر قػػاضي التحقيق جبميع
تنقالتو كمكاف إقامتو ،كما يبكن لقػػاضي التحقيق أف يرىن ىذا اإلفراج بتقدمي كفالة
مالية أك ضمانة شخصية.
كيًتتب عن استئناؼ النيػ ػػابة العامة ألمر قاضي التحقيق القاضي
بتمتيع اؼبتهم باإلفراج اؼبؤقت بق ػ ػػاءه رىن االعتقاؿ إذل حُت بث الغرفة اعبنحية يف
الطعن اؼبذكور.
كيكوف قػاضي التحقيق ملزما برفع حالة االعتقاؿ مىت أصدرا أمرا
بعدـ

اؼبتابعة.
**ّٔٛرج ٌألِش ثشفض عٍت االفشاج.

المملكة المغربٌة
وزارة العدل
محكمة االستئناف بأكادٌر
المحكمة االبتدائٌة بإنزكان
ـــــــــــــــــ

رفض طلب السراح
باسم جاللة الملك

ملف التحقٌق عدد07/41

نحن اٌك١ع ؼ٠بع ثٛشؼ١ت لبػ ٟاٌزسم١ك ٌع ٜاٌّسىّخ االثزعائ١خ ثبٔؿوبْ.
ٚثٕبء ػٍِ ٝؾــــــاٌجخ اٌك١ع ٚو ً١اٌٍّه اٌّؤؼضخ ف 08 ٟغشذ  2007الرامٌة إلى فتح تحقٌق فً مواجهة
المسمى:
1ــ ح.ا بن فارس مغربً م................................................................................
2ــ ع.و بن احمد مغربً م................................................................................
3ــ ل.و بن احمد مغربً م................................................................................
4ــ م.م بن امبارك مغربً م...............................................................................
األول والثانً والثالث من اجل االتجار فً المخدرات ونقلها والمشاركة فٌها ،والرابع من اجل التبلٌغ عن
جرٌمة خٌالٌة األفعال المنصوص علٌها وعلى عقوبتها فً ظهٌر  1974/05/21وظهٌر 2003/03/24
وظهٌر 77المتعلق بالجمارك والفصلٌن  129و 264من القانون الجنائً.
النائب عن األول ذ كرت وذ رزق هللا وذ جغراف عن الثانً والثالث وذ معتوق عن الرابع المحامون بهٌئة
اكادٌر.
وبناء على البحث التمهٌدي.....................................................................
وبناء على طلب السراح المدلى به من طرف دفاع المتهم ح.ا ذ رزق هللا.
وبناء على ملتمسات النٌابة العامة الرامٌة إلى األمر برفض السراح المذكور.
التعلٌل
حٌث جاء فً تصرٌحات المتهم أعاله التمهٌدٌة بأنه ٌتاجر فً المخدرات .
وحٌث تراجع أثناء التحقٌق اإلعدادي عن هذه التصرٌحات مفٌدا أن تصرٌحاته تلك قد صدرت منه تحت
وطأة الغضب الذي انتابه بسبب اتهام كل من و.ع و و.ل له.
وحٌث إن قرار إٌداع المتهم بالسجن واعتقاله احتٌاطٌا قد بنً على مجموعة من المعطٌات و القرائن التً
مازال التحقٌق جارٌا بشأنها .

وحٌث إن االعتقال االحتٌاطً وإن كان مجرد تدبٌر استثنائً فهو باألساس تدبٌر وقائً الغاٌة منه كذلك
حماٌة الحجج واألدلة التً ٌمكن أن تطالها ٌد المتهم نفسه فتفسد فٌها قوتها.
وحٌث إنه والحال كذ 1لك وأمام غٌاب الضمانات الكافٌة فً المتهم فان طلب السراح المقدم من طرف دفاع
المتهم ٌبقى غٌر ذي أساس الشئ الذي ٌتعٌن معه رفضه .
لهذه األسباب
التصرٌح برفض السراح المؤقت المقدم من طرف دفاع المتهم أعاله.
حرر بتارٌخ ٌ 20ونٌو 2007
إمضاء قاضً التحقٌق

***إ تااياا بو و سية المتفميي المااليي م ففاا الفا ف التلليق لدد الملكمة
اابتدااية باونزان بر ي نة  2007زنمبذج.

قرار قاضً التحقٌق بخصوص وضعٌة المتهمٌن لسنة 2007
بابتدائٌة انزكان
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نسب القرارات المتخذة من طرف قاضً التحقٌق بابتدائٌة انزكان
بخصوص المتهمٌن لسنة 2007
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المراقبة القضائٌة
%48

فً حالة سراح
%7

نالحظ من خالؿ قراءة سريعة للوحة البيػػانية كلوحة النسب اؼبتعلقة بالقرارات اليت ازبذىا
قػاضي التحقيق كىو يبث يف كضعية اؼبتهمُت دبناسبة مثوؽبم األكؿ أمامو كذلك برسم سنة
 ،2007أف مستجد نظاـ الوضع ربت اؼبراقبة القضػػائية مت تفعيلو بنسبة كبَتة اذ بلغ
عدد اؼبتهمُت اؼبوضوعُت ربتها  73أم بنسبة  48يف اؼبػائة من عددىم الكلي.
لكن اؼبشرع عندما جػاء بنظاـ الوضع ربت اؼبراقبة القضائية  ،أتى بو كبديل عن
االعتقاؿ االحتياطي للتخفيف من عدد اؼبعتقلُت  ،إال أننا نالحظ يف اإلحصاء أعاله أف
تفعيل نظاـ الوضع ربت اؼبراقبة القضائية ك ػ ػ ػػتاف على حساب اؼبسرحُت كليس على
حساب اؼبعتقلُت إذ أف عدد اؼبسرحُت دل يتجاكز يف السنة  11أم بنسبة  7باؼبائة يف
حُت أف اؼبعتقلُت احتياطيا بلغ  69أم بنسبة  45يف اؼبائة.
لكن تبقى أنبية اؼبلفات اؼبعركضة كخطورة اؼبتهمُت كانعداـ ضمانات حضورىم دافعا كراء
اعتقاؽبم حىت يضمن قاضي التحقيق مركر اجراءات التحقيق كفق الوجو اؼبأموؿ.
***إ تااياا بو و سية ملصفاا التلليق والمستلفليي بغر تف التلليق بملكمة
اا تتنار بازاا ر إلل دوا  2008/03/31زنمبذج.

وضعٌة ملفات التحقٌق والمعتقلٌن بغرفتً التحقٌق
الى حدود 31.03.2008
الغرفة الثانٌة

الغرفة األولى
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عدد المعتقلٌن أحداث

عدد المعتقلٌن رشداء

عدد الملفات الرائجة  .أحداث

عدد الملفات الرائجة  .رشداء

القسم الثانً  :اإلجراءات التً ٌتخذها قاضً التحقٌق بمناسبة
انتهاء التحقٌق والرقابة القضائٌة المفروضة علٌها .

ؼبا ك ػػانت إجراءات التحقيق تستهدؼ التحرم كصبع األدلة ،كؼبا
كانت مرحلة سبهيدية للمحاكمة  ،فإنو البد ؽبا أف تنتهي  ،كأف يصدر قػػاضي التحقيق
أمرا يبُت فيو ما توصل إليو من خالؿ التحريات اليت قاـ هبا.
كؼبا كانت إجراءات التحقيق مرحلة قضائية يريد ؽبا اؼبشرع أف زبلو فبا
يعرفو البحث التمهيدم من ذبػاكزات  ،كبالنظر إذل السلطات الواسعة اليت يبلكها ق ػػاضي
التحقيق  ،فإف اؼبشرع أخضع إجراءات التحقيق اإلعدادم لرقابة قضائية عن طريق
استئناؼ األطراؼ لقرارات قػػاضي التحقيق ،كعن طريق مسطرة بطالف إجراءات
التحقيق.
الفصل األول :اإلجراءات المتخذة من طرف قاضً التحقٌق
بمناسبة انتهاء التحقٌق.
يقوـ عمل قاضي التحقيق قبل إصداره قرارا بانتهاء التحقيق على
كجهُت أكؽبما يتعلق بالوقػ ػػائع كثانيهما يتعلق بالقانوف .ففيما يتعلق بالوقائع يتعُت على
قػاضي التحقيق أف يتبُت ما إذا كانت األفعػػاؿ اؼبنسوبة إذل اؼبتهم قد ارتكبت فعال كما
إذا كاف مرتكبها ىو اؼبتهم كذلك بتوافر أدلة كػ ػػافية على ذلك  ،كفيما يتعلق بالقانوف
يتعُت عليو فحص توافر أركاف اعبريبة كقبوؿ الدعول  ،كىذا كلو ىو ما يذىب
بق ػ ػ ػػاضي التحقيق إذل تقرير إحالة اؼبتهم على احملكمة اؼبختصة أك تقرير عدـ اختصاصو
 ،أك تقرير عدـ اؼبتابعة}1{.
فإذا رأل ق ػػاضي التحقيق أنو قد انتهى من إجراء التحقيق الذم
ندب لو فلو أف يفسح اجملػ ػ ػػاؿ لألطراؼ إلبداء مالحظاهتم دبناسبة انتهاء التحقيق

فيقوـ بإعالـ النيابة العامة بذلك عن طريق أمر باالطالع كإرسػػاؿ ملف القضية بعد
ترقيمو إليها كيتم إعالـ باقي األطراؼ بواسطة كتابة الضبط .
المبحث األول :إشعار النٌابة العامة بانتهاء التحقٌق.
قبل أف يتصرؼ قاضي التحقيق يف اؼبلف بعد انتهاء التحريات،
هبب عليو إشعػ ػػار النيابة العامة بانتهاء البحث  ،إذ يبنع عليو أف يصدر أيا من األكامر
باإلحالة أك عدـ اؼبتابعة قبل أف يشعر النيابة الع ػػامة بانتهاء التحقيق كأف يتوصل
دبلتمساهتا النهائية.
المطلب األول :إصدار أمر باإلطالع أو أمر بانتهاء

التحقٌق .

عندما ينتهي قػػاضي التحقيق من إجراءات التحقيق اإلعدادم كيرل
أنو استنفذ كػ ػػافة اإلجراءات أك أنو توصل إذل اغبقيقة فإنو يصدر أمرا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ أنظر هبذا اػبصوص  :اؼبستشار ايهاب عبد اؼبطلب مرجع سابق الصفحة  57كما بعدىا اعبزء الثاين

باإلطالع كانتهػاء التحقيق يوجهو إذل النيابة العامة قصد إبداء مالحظاهتا كملتمساهتا
النهائية.
ففي صبيع اغباالت اليت يظهر فيها لقاضي التحقيق أنو دل يعد من
مربر يف االستمرار يف التحريات  ،يقػ ػػوـ بإيقاؼ عملية التحقيق  ،كما لو بقي اؼبتهم

ؾبهوؿ اؽبوية  ،أك أف األدلة غَت متوفرة على اقًتاؼ اؼبتهم ؼبػ ػػا نسب إليو أك على العكس
من ذلك توفرت األدلة الكافية على اقًتافها.
إذا  ،فقبل إصداره تبعا لذلك أمرا بعدـ اؼبت ػػابعة أك باإلحالة أكبعدـ
االختصاص  ،أكجب عليو الق ػػانوف إصدار أمر باإلطالع موجو إذل النيابة العامة قصد
تقدمي ملتمساهتا اليت تبدم فيها رأيها بشأف ما توصل إليو قػ ػػاضي التحقيق  ،حيث يقوـ
كاتب الضبط بًتقيم صبيع أكراؽ ملف الدعول كوبيلو كػامال على النيابة العامة رفقة األمر
باإلطالع.
**ّٔٛرج ٌألِش ثبٔزٙبء اٌزذم١ك.
المملكة المغربٌة
وزارة العدل
محكمة االستئناف بأكادٌر
المحكمة االبتدائٌة بإنزكان
ـــــــــــــــــ

أمر بانتهاء التحقٌق
باسم جاللة الملك

ملف التحقٌق عدد04/09

نحن اٌك١ع ؼ٠بع ثٛشؼ١ت لبػ ٟاٌزسم١ك ٌع ٜاٌّسىّخ االثزعائ١خ ثبٔؿوبْ.
ٚثٕبء ػٍِ ٝؾــــــاٌجخ اٌك١ع ٚو ً١اٌٍّه اٌّؤؼضخ ف12 ٟاوزٛثؽ 2004التً فتح لها ملف تحقٌق
عدد04/12الرامٌة إلى فتح تحقٌق فً حق المسمى:
م.عبد هللا بن احمد ،مغربً ،مزداد..............................................................
من اجل خٌانة األمانة والنصب واالحتٌال وخٌانة توقٌع على بٌاض األفعال المنصوص علٌها وعلى
عقوبتها فً الفصل  540و547و 553من القانون الجنائً.
وبناء على مطالبة السٌد وكٌل الملك بتارٌخ 01نونبر  04والذي فتح له ملف تحقٌق
عدد04/09الرامٌة إلى فتح تحقٌق فً حق المسمى:

ك.الحسٌن بن العربً مغربً مزداد .................................................................
من اجل إصدار شٌك بدون مؤونة األفعال المنصوص علٌها وعلى عقوبتها فً الفصلٌن 316
و 317من مدونة التجارة.
وبناء على القرار الصادر بتارٌخ 01نونبر 2004والقاضً بضم ملف التحقٌق عدد 04/12إلى
الملف الحالً عدد 04/09نظرا لوحدة الموضوع واألطراف.
{}...................
وبناء على قرار وضع المتهمٌن تحت تدابٌر المراقبة القضائٌة.
وبناء على محضر االستماع إلى المتهمٌن ابتدائٌا وتفصٌلٌا.
وبناء على محضر المواجهة بٌنهما.
وبناء على محضر االستماع إلى الشهود.
وبناء على الوثائق المرفقة بالملف.
وتطبٌقا لمقتضٌات الفصل 214من قانون المسطرة الجنائٌة فانه تقرر إنهاء البحث فً هذه القضٌة
وإحالة الملف برمته على النٌابة العامة بعد ترقٌمه من أجل اإلدالء بملتمساتها النهائٌة.

وحرر بمكتبنا بتارٌخٌ3ناٌر2005

قاضً التحقٌق

المطلب الثانً :ملتمس النٌابة العامة بشؤن انتهاء التحقٌق.
دبجرد توصل النيػ ػػابة العامة باألمر باإلطالع على ملف الدعول
 ،فإف ىذه األخَتة تقوـ بإبداء رأيها كموقفها من إجراءات التحقيق كمػآلو  ،كذلك يف
شكل ملتمس كتايب بشأف انتهاء التحقيق.
كقد حدد اؼبشرع أجال لتقدمي النيػ ػػابة العامة ؼبلتمساهتا الكتابية
النهائية كذلك يف شبػ ػ ػػانية أياـ على األكثر من تاريخ توصلها دبلف التحقيق تطبيقا للمادة
 214من قانوف اؼبسطرة اعبنائية}1{.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1ػ الحظنا عمليا يف الغالب أنو ال يتم احًتاـ أجل الثمانية أياـ من طرؼ النيابة العامة لتقدمي ملتمسها النهائي إذ تطوؿ اؼبدة
قبل تقديبو خاصة يف ملفات التحقيق اليت يوجد اؼبتهموف فيها يف حاؿ سراح رغم أف اؼبادة  214دل سبيز يف األجل
بُت ملفات اؼبعتقلُت كاؼبسرحُت.

كيسمى ملتمس النيابة العامة هنائيا على اعتبار انو آخر ملتمس
توجهو النيابة العامة يف مسطرة التحقيق بعد سلسلة من اؼبلتمسات كغالبا ما يكوف ىذا
اؼبلتمس مطالبة بإحالة اؼبتهم  ،غَت أنو اليوجد ما يبنع النيابة العػامة من التماس األمر
بعدـ اؼبتابعة إذا تبينت ؽبا موجباتو.
**ّٔٛرج ٌٍّزّس إٌ١بثخ اٌؼبِخ ثطأْ أزٙبء اٌزذم١ك.
إنزكان 18:شتنبر 2007

المملكة المغربٌة
وزارة العدل
محكمة اإلستئناف بؤكادٌر
المحكمة اإلبتدائٌة بإنزكان

ملتمس النٌابة العامة بشؤن انتهاء التحقٌق
إن وكٌل الملك لدى المحكمة االبتدائٌة بإزكان.
وبناء على المطالبة بإجراء تحقٌق بتارٌخ 27ـ08ـ 07فً مـــــواجهة ع.ح و م.ش من أجل جنحتً
السرقة و المشاركة فٌها المنصوص علٌهما و على عقوبتهما فً الفصلٌن  505و  129من القانون
الجنائً موضوع ملف التحقٌق عدد .07/52
وبناء على محضر الضـــــــابطة القضائٌة عدد  2167بتارٌخ 22ـ08ـ 07المنجز من طرف درك
التمسٌة.
وبناء على مختلف اإلجراءات المنجزة فً الملف.
وبناء على األمر الصـــــــادر عن السٌد قاضً التحقٌق بتارٌخ  17شتنبر  2007و المتعلق بانتهاء
التحقٌق.
الوقائع
حٌث ٌستفاد من محضر .....................................................................
التحقٌق اإلعدادي

وحٌث إن قاضً التحقٌق قد استمع إلى المتهمٌن ابتدائٌا و تفصٌلٌا.
و حٌث إن المتهم األول ح.ع قد صرح أثناء االستماع إلٌه من طرف السٌد قاضً التحقٌق أن ما جاء
فً شكاٌة المشتكً ال أساس له من الصحة ،وأنه ٌعمل بمدٌنة تزنٌت ،و انه لم ٌالحظ أي اغتنـــــــاء
على زوجته مؤكدا أن المشتكً قد غٌر قفل غرفته قبل السفر وال ٌوجد أي كسر على البـــــــــــاب ،
مستغربا من الدافع وراء اتهامه.
كما صرحت المتهمة الثانٌة ش.م أثناء اإلستماع إلٌها من طرف قاضً التحقٌق أن ما جاء على لسان
المشتكً ال أســــــاس له مؤكدة أنها لم تقم بسرقة أي شخص كٌفما كان و أن غرفة المشتكً ال ٌمكن
دخولها إال بكسر الباب و هو الشًء الذي لم ٌقع نافٌة ما نسب إلٌها.
وحٌث إن السٌد قــــــــــــاضً التحقٌق قد أجرى مواجهة بٌن المشتكً و المتهمٌن أسفرت عن تأكٌد
المشتكً لشكاٌته ،ونفى الضنٌنان ما نسب إلٌها مؤكدٌن تصرٌحاتهما االبتدائٌة و التفصٌلٌة.

نظرٌة النٌابة العامة
حٌث توبع المتهمان من أجل جنحتً السرقة و المشاركة فٌها طبقا للفصلٌن 505و 129من القانون
الجنائً
وحٌث أنكر المتهمان المنسوب إلٌهما مؤكدٌن أنهما لم ٌقترفا جنحة السرقة و أن ما جـــاء فً شكاٌة
المشتكً ال أساس له من الصحة.
وحٌث إن إنكار المتهمٌن للمنسوب إلٌهما ما هو إال وسٌلة للتملص من المسؤولٌة الجنـــــــائٌة تكذبه
ظروف و مالبسات القضٌة خـــــــــاصة و أن المتهمان هما الشخصان الوحٌدان اللذان ٌقطنان رفقة
المشتكً ،كما أن تصرٌحات الظنٌن األول التمهٌدٌة تفٌد كونه الحظ على زوجته بعض الثٌاب التً
لم ٌمنحها ثمنها مؤكدا أنه ٌشك فً كونها الفاعلة.
و حٌث إنه و نظرا لما سبق ذكره فإنه ٌتعٌن متابعة المتهمٌن من أجل المنسوب إلٌهما.
ألجله
فإن النٌابة العامة تلتمس من السٌد قاضً التحقٌق إصدار أمر بمتابعة المتهمٌن ح.ع و ش.م من أجل
جنحتً السرقة و المشاركة فٌها طبقا للفصلٌن 505و  129من القانون الجنائً ،و إحــــالتهما على
الغرفة الجنحٌة بهذه المحكمة لمحاكمتهما طبقا للقانون.
إمضاء نائب وكٌل الملك
اطلع علٌه وكٌل الملك

انًجحث انثبَي :األٔايش انتي يظذسْب لبضي انتحميك ثًُبعجخ
اَتّ اء انتحميك.

يصدر قػاضي التحقيق عند انتهاء التحقيق حبسب األحواؿ إما
أمرا بعدـ االختصاص ،أك أمرا بعدـ اؼبتابعة ،أك أمرا باإلحالة على احملكمة اؼبختصة.
المطلب األول:األمر بعدم االختصاص و األمر بعدم المتابعة .
فقرة أولى:األمر بعدم االختصاص.

إذا تبُت لقػ ػػاضي التحقيق أف األفعاؿ اؼبعركضة أمامو زبرج عن دائرة
اختصاصو  ،فإنو يصدر أمرا بعدـ االختص ػػاص  ،كوبيل ملف القضية على الني ػ ػػابة
العامة داخل أجل شبانية أياـ ،كربتفظ صبيع إجراءات التحقيق اؼبنجزة دبفعوؽبا كأثرىا
القانوين ،فتبقى األدلة اليت توصل إليها ق ػػاضي التحقيق كاعًتافات اؼبتهم منتجة يف
اإلثبات.
ّٔٛرج األِش ثؼذَ االخزػبظ اٌّىبٔ:ٟ
اٌٍّّىخ اٌّغشث١خ

ٚصاسح اٌؼذي

ِذىّخ االسزئٕبف ثبوبد٠ش

أِش ثؼذَ االخزػبظ
ثبسُ جالٌخ اٌٍّه

اٌّذىّخ اإلثزذائ١خ ثإٔضوبْ
ٔقٓ ً٠ج ٛد١٪ٕٛخ لج ٟٝثٌضقم١ك ٌو ٜثٌّقىّز ثالدضوثة١ز
دجَٔوجْ
دٕجء ٢ِ ٍٝ٩ـــــجٌذز ثٌْ١و ٚو ً١ثٌٍّه دٙيٖ ثٌّقىّز
ثٌّؤًمز فٟ

ِىزت اٌزذم١ك

2هؽٕذٌ  2005دفضـ صقم١ك ٝو ثٌّّْ:ٝ
ثٌّّْ ٝث.ػَ.

............................................
ِٓ أؽً ثًصىجدٗ ؽٕقز ثٌٕٚخ  ٚثالفض١جي ٚثٌضَ ٚ ٌ٠ٚثٌّٖجًوز
١ذمج ٌٍف ِٓ 129 ٚ 360 ٚ 540 ًٚثٌمجٔ ْٛثٌؾٕجة ٚ .ٟثٌّفضٛؿ
ٌٗ ٍِف ثٌضقم١ك ٩وه .05/70
ٍِف اٌزذم١ك ػذد05/70 :

ٚدٕجء ِ ٍٝ٩ق ٌٞثالّضّج ٧إٌ ٗ١أِجَ ثٌٞجد٢ز ثٌمٞجة١ز ثٌّٕؾَ

صقش ٩وه  2465دضجً٠ل ٔٛٔ 29ذٌ  ٚ 05ثٌي ٞأفجه ف ٗ١دأٔٗ ٠ضٛثؽو فجٌ١ج دجٌْؾٓ ثٌّقٌٍّ ٟوٕ٠ز
ثٌْ٢جس.
ٚدٕجء  ٍٝ٩لٌثًٔج د٘ ُٞيث ثٌٍّف إٌ ٝثٌٍّف ٩وه ٚ 05/67ثٌّضٍ٪ك دجٌّض ُٙؿ ٚ ً.ح َ.ثٌّفضٛؿ
أِجِٕج
ٚدٕجء  ٍٝ٩لٌثًٔج دف ًٚثٌٍّف ثٌّيو٘ ٓ٩ ًٛيث ثٌٍّف د٪و أْ ص٪يً ٕ١ٍ٩ج إفٞجً ثٌّضُٙ
ثٌّيو ِٓ ًٛثٌْؾٓ ثٌّقٌٍّ ٟوٕ٠ز ّ٢جس د٪و ِىجصذز ثٌْ١و ٚو ً١ثٌٍّه دضٍه ثٌّقىّز ٌ٦ٔٚث
ٌى ْٛأْ فضٌر ثال٩ضمجي ثالفض١جٌٍّ ٟ١ض.ً ُٙؿ ثٌّ٪ضمً أِجِٕج لو إٔٚىش  ٓ٩ثالٔضٙجء.
ٚدٕجء  ٍٝ٩وضجدز ٘يث ثألم ٌ١ثٌّؤًك ف 05/12/12 ٟثألمِ ٌ١فجهٖ أْ ثٌّض ُٙثٌّيوٛ٠ ًٛؽو ً٘ٓ
ثٌضقم١ك ٌو ٜثٌْ١و ثٌٛو ً١ثٌ٪جَ ٌوِ ٜقىّز ثالّضتٕجف دّوٕ٠ز ّ٢جس.
ٚف١ظ صذ ِٓ ٓ١مالي ِق ٌٞثٌٞجد٢ز ثٌمٞجة١ز أ٩الٖ أْ ثٌّض ُٙأ٩الٖ لو ثٌم ٟثٌمذ ٗ١ٍ٩ ٜدقو
ثٌْٛثٌُ دْذخ ثًصىجدٗ ؽٕقز صَ ٌ٠ٚد٢جلز ص٠ٌ٪ف  ٚثفض١ــــــجٌٗ ِّ ٍٝ٩غً ٌٕوز هّ٠جص١ش
دّوٕ٠ز ثٌٌ٠ٛٚر
ٚف١ظ أٔٗ إٝجفز إٌ ٝىٌه فمو صذ ِٓ ٓ١مالي ٔفِ ثٌّق ٌٞأ٩الٖ دأْ ثٌّض ُٙأ٩الٖ ْ٠ىٓ دّوٕ٠ز
ثٌوثً ثٌذٞ١جء ف ٟثٌٌٛفز ًلُ ٕ 595جًٚ ٧ثه ّذ ٛ٘ٚ ٛثٌٛ٠ َٛ١ؽو ً٘ٓ ثال٩ضمجي دجٌْؾٓ ثٌّقٍٟ
ٌّوٕ٠ز ّ٢جس.
ٚف١ظ إْ ثالمضٚجٗ ثٌغالعِ :ٟىجْ ثًصىجح ثٌؾٌّ٠زِ،ىجْ إٌمجء ثٌمذ ٍٝ٩ ٜثٌّضّ ٓ١ِٛ ،ُٙىٕٝ
ثٌّض ِٓ ٛ٘ ُٙثٌٕ٦جَ ٚدجٌضجٌ ٟفجْ ثالمضٚجٗ ٌٍضقم١ك ف٘ ٟيٖ ثٌم١ٞز ٛ٪٠ه ٌمج ٟٝثٌضقم١ك
دجٌّقىّز ثٌضٛ٠ ٟؽو دوثةٌصٙج أفو ثألِجوٓ ثٌّيوًٛر
ٚصذ٪ج ٌيٌه ٔػشح ثؼذَ اخزػبغٕب ثبٌزذم١ك فِٛ ٟاجٙخ اٌّز ُٙأػالٖ  ٚإٌظش ف ٟاألفؼبي
اٌّزوٛسح أػالٖ ٔٚذ ً١اٌٍّف ػٍ ٝاٌس١ذ ٚو ً١اٌٍّه ٌ١ذ ً١اٌٍّف ػٍ ٝاٌّذىّخ اٌّخزػخ.
ٚفًٌ دّىضذٕج دضجً٠ل ِ 6جًُ 2006

ّٔٛرج األِش ثؼذَ االخزػبظ غبدس ػٓ لبض ٟاٌزذم١ك ثّذىّخ
االسزئٕبف.

المملكة المغربية

* 

وزارر السدو


مر بسدا اا تتاا

*

 ثبعى جالنخ انًهك

ملكمة اا تتنار
بأزااذ
ر

يكتت انتحميك

ٔقٓ ثٌقْٓ ثٌَّٚثًص ٟلج ٟٝثٌضقم١ك

ملل رالي 08/86 :

ٌوِ ٜقىّز ثالّضٕجف دأوجه. ٌ٠

الغرفة 1 :

دٕجء ِ ٍٝ٩مض١ٞجس ثٌف83 ًٚ

ِٓ لجْٔٛ

ثٌٌّْ٢ر ثٌؾٕجة١ز.
ٚدٕجء ٢ِ ٍٝ٩جٌذز ثٌْ١و ثٌٛو ً١ثٌ٪جَ ٌٍٍّه
ثٌّؤًمز فٚ2008/03/12 ٟثٌٌثِ١ز ثٌ ٝثؽٌثء صقم١ك ٝوثٌّّْ:ٓ١
 .1ثٛجج١شح ِٛالِ ٞذّذ ثٓ ِٛال ٞاٌذسٓ – ِغشثِ – ٟضداد ثزبس٠خ

ملل

 1968/01/01ثذٚاس اد٠س

ل١بدح اد٠س ػّبٌخ عبعب ٚاٌذرٗ

غف١خ ثٕذ ِذّذ – ِزضٚج – اة ٌغفٍٓ١

٠سىٓ

ثّسمظ ساسٗ.

 .2أجبس ػجذ هللا ثٓ ادّذ ثٓ ِذّذ ِضداد سٕخ  1950ثذٚاس اداٚ
ضش٠ف

ل١بدح اسبفٓ ػّبٌخ عبعب ٚاٌذرٗ سٍغبٔخ ثٕذ ِذّذ

–

خٍ١فخ لبئذ – ِزضٚج اة ٌغفً ٚادذ ٠سىٓ اسبفٓ اٌّشوض
ثٍذ٠خ ٚػّبٌخ عبعب .
ِ .3ذّذ ِج١ش٠ه ثٓ ٌذسٓ ثٓ ادّذ ِضداد ثزبس٠خ

1969/12/03
–

ثذٚاس رٛوب اٌش٠خ ل١بدح اد٠س ٚاٌذرٗ دج١جخ ثٕذ ِذّذ
ِٛظف – اة ٌغفً ٚادذ ٠سىٓ ثبسبفٓ اٌّشوض .
ِ .4بِض اٌذسبْ ثٓ ػجذ هللا

ثٓ اِذّذ

ثبسبفٓ ٚاٌذرٗ سل١خ ثٕذ ِذّذ

– ػبًِ

– ِضداد سٕخ

1962

– اة ٌخّسخ اٚالد

٠سىٓ ثّسمظ ساسٗ .
 .5اٌججش ٞػجذ اٌٙبد ٞثٓ اٌغبٌِ – ٟغشثِ – ٟضداد سٕخ

1953

ثّشاوص ٚاٌذرٗ اٌىج١شح ثٕذ ػّش

– ػبًِ

اة ٌسزخ اٚالد

٠سىٓ ثجٕبْ سٛس١خ ث٠ٛفشٔخ اٌّذ١غخ ربسٚدأذ .
 1942ثذٚاس

 .6اٌغ١ت سؼذاْ ثٓ ثٛثىش ثٓ سؼ١ذ ِضداد سٕخ

رىذ٠شد جّبػخ س١ذ ٞثٛػً ل١بدح اٌّىشد دائشح اغشَ ػّبٌخ
ربسٚدأذ – اِٗ ػبئطخ ثٕذ ِذّذ

– سبئك اة ٌسجؼخ اٚالد

٠سىٓ ثّسمظ سأسٗ .
دٛي االفؼبي االر١خ :ثٌضَ ٌ٠ٚفٚ ٟع١مز ًّّ١ز .
 ٟ٘ٚثالف٪جي ثٌّٕٙ١ٍ٩ ٗٛٚج ٩ ٍٝ٩ٚمٛدضٙج ف ٟثٌف353 : ًٚ
ثٌؾٕجةٟ

ِٓ ثٌمجْٔٛ

.


ف١ظ ْ٠ضفجه ِٓ ِقجٌٝ

ٍِخع اٌٛلبئغ :

ثٌٌّوَ ثٌمٞجةٌٍ ٟوًن ثٌٍّى ٟد٢ج١ج

صقش ًلُ  148دضجً٠ل ِ 25جٞ

ٚ 2006ثٌغجًٔ ٟلُ  168دضجً٠ل ٛ١ٔٛ٠ 15

ٚ 2006ثٌغجٌش ًلُ  93دضجً٠ل ِ 12جًُ ِ ِٓٚ 2007ق ٌٞهًن
ثٌّقًٌ صقش

ًلُ

ثالٚي

 704دضجً٠ل

ٌِوَ

ثغٌَ

 2006/11/18ثْ ثٌِّّْٛ ٝال٠ ٞجّٓ١

ثٌذٍغ١ض ٟصموَ دٖىج٠ز ثٌ ٝثٌْ١و ٚو ً١ثٌٍّه ٌو ٜثدضوثة١ز ١ج١ج ّؾٍش
ٌو ٗ٠صقش ًلُ  06/89دضجً٠ل

 13ثدًٌ٠

ّ١جًر ٔ١ٌِّ ٧ٛوً ِ٠لُ 2164/1/2
ثٌضٟ

 ٌٛ٪٠ 2006فٙ١ج ثٔٗ ٍّ٠ه

ْ٠ٚضغٍٙج وْ١جًر ثؽٌر فْخ ثٌٌمٚز

ٍّ٠ىٙج صقش ٩وه  98دضجً٠ل ٚ 1993/02/01ثٔٗ لجَ دجوٌثةٙج ٌ٪ور

ثٕنجٗ ٌ ِٓ ِ١د ُٕٙ١ثٌّّْ ٝدٛؽذٌ١ر ِٛالِ ٞقّو ثٌ ٝثْ
ثالم٠ ٌ١وٚ ٟ٩ؽٛه ثٌ٪اللز

ثٌىٌثة١ز دّٕٙ١ج دٖأْ

ثٌّيوًٛص ٓ١مالي ثٌفضٌر ثٌّّضور دٓ١

فٛؽب دٙيث

ثٌْ١جًر

ٚثٌٌمٚز

 1998/09/10 – 1997/06/30فْخ

ثٌٛع١مز ثالهثً٠ز ثٌٚجهًر  ٓ٩ل١جهر ثّجفٓ ثٌض ٟصف١و ٘يٖ ثٌ٪اللز
ٚثٌض ٟثٔؾَ٘ج ثٌّٖضى ٝدٗ ِجَِ ثٌقْجْ ّٚجٔوٖ ف ٟىٌه دجل ٟثٌّٖضىٝ
دٚ ُٙىٌه

دٛثّ٢ز

ثٌ٪اللز ثٌىٌثة١ز

ثهالةُٙ

دٖٙجهثس وضجد١ز ٖٙ٠و ْٚفٙ١ج دٛؽٛه

دٚ ٕٗ١د ٓ١ثٌّٖضى ٝدٗ دٛؽذٌ١ر ِٛالِ ٞقّو

ٛ٘ٚ

ثالٌِ ثٌي٠ ٌُ ٞق. ًٚ
ٚف١ظ ثّضٌٍّّٖ ٨ضى ٝدُٙ

صّ١ٙو٠ج فضّش ثفجٌض ٍٝ٩ ُٙثٌْ١و لجٟٝ

ثٌضقم١ك ٌو ٜثدضوثة١ز ١ج١ج ِٓ ثؽً ثٌٕٚخ ٚثٌض ًٙٛدغ ٌ١فك ثٌ ٝصٍُْ
ٚع١مز

دضموٍِٛ٪ِ ُ٠جس غٙ ٌ١ق١قز ٠ٌ١ ٓ٩ك ثالهالء دذ١جٔجس غٙ ٌ١ق١قز

 ٍُ٩ ٓ٩ ٨ٕٙٚثلٌثً ٠ضٚ ّٓٞلجة ٨غٙ ٌ١ق١قز دجٌْٕذز ٌالٚي ٚثٌّٖجًوز
ف ٟىٌه دجٌْٕذز ٌذجل ٟثٌّض١ ٓ١ّٙذك ثٌفٛٚي
ثٌمجْٔٛ

ِٓ 129/366/361/540

ثٌؾٕجة ٟفجٙوً لٌثًٖ دضجً٠ل  2007/05/24ل ٝٞد٪وَ ثالمضٚجٗ

دج٩ضذجً ثْ ثٌٛع١مز ثٌّ ْٛ٪٢فٙ١ج دجٌَ ًٚص٢جٌٙج ِمض١ٞجس ثٌفًٚ

353

ِٓ ق ػ ٚدجٌضجٌ ٟف ٟٙؽٕج٠ز .
ٚف١ظ  ٓ٪١ثٌّض ّْٛٙدٛثّ٢ز هفج ُٙ٩دجالّضٕجف ف ٟثٌِ ثٌْ١و لجٟٝ
ثٌضقم١ك فمٞش ثٌغٌفز ثٌؾٕق١ز ٌوِ ٜقىّز ثالّضٕجف دضأ١٠وٖ.
ٚف١ظ ثفٍ١ش ثٌم١ٞز ٕ١ٍ٩ج ِٓ ثؽً ثٌضَ ٌ٠ٚفٚ ٟع١مز ًّّ١ز ١ذمج
ثٌف ِٓ 353 ًٚق ػ .
رؼٍ ً١االِــــــــــــــــــــــش :

د١ش اْ اٌزػش٠ذبد
اٌىزبث١خ اٌػبدسح ػٓ
اٌّز ٓ١ّٙثٛجج١شح ِٛالٞ
ِذّذ ٚأجبس

ػجذ هللا

ِٚذّذ ِجش٠ه ٚاٌججشٞ

ػجذ اٌٙبدٚ ٞاٌغ١ت
سؼذاْ ٚاٌزٟ

اضبسٚا

فٙ١ب اٌٚ ٝجٛد ػاللخ
وشائ١خ ث ٓ١اٌّطزىٓ١
ِٛال٠ ٞبس ٓ١اٌجٍغ١زٟ
ٚاٌّز ُٙثٛجج١شح
رػش٠ذبد الرؼزجش ٚص١مخ
سسّ١خ فِ ٟف َٛٙاٌفػً
 ِٓ 353اٌمبْٔٛ

اٌجٕبئٚ ٟأّب ِ٘ٓ ٟ
اٚ

لج ً١غٕغ الشاس

ضٙبدح رزضّٓ ٚلبئغ غ١ش
366

غذ١ذخ عجك اٌفػً
ِٓ ق ج  ٟ٘ٚجٕذخ
ِٓ

ٚثبٌزبٌ ٟفٍ١سذ

االخزػبظ إٌٛػٌ ٟمبضٟ
اٌزذم١ك اِبَ

يحكًخ االعتُبف .

ٚف١ظ ثٔٗ دجٌْٕذز ٌٍٖٙجهر ثالهثً٠ز ثٌّْٛ٪٢

فٙ١ج

ٚثٌّٕؾَر دضجً٠ل

 1999 ٛ١ٔٛ٠ 09صقش ٩وه ٌ١ ِٓ 99/65ف ثٌّضِ ُٙجَِ ثٌقْجْ
ثٌٕجةخ ثالٚي ٌٌة ِ١ثٌّؾٍِ

ثٌمٌٌ ٞٚؾّج٩ز ثّجفٓ .

دج٩ضذجًٖ

فجٔٗ ٠الفٙ١ٍ٩ ٤ج ِٕي ثٌٍ٘ٛز ثال ٌٝٚثْ ِقًٌ٘ج ثٌّيوًٛ
فٙ١ج أ ٞص٠ٌٚـ ث ٚثصفجق ِٓ ثفو ٚثّٔج ثٔؾَ٘ج
ٌفجةور ثٌؾّج٩ز  ٓ٩ثّضغالي

ثٌٌمٚز ًلُ

ٌُ ٠غذش

ٌ٪وَ ثهثء ثٌّْضقمجس
 98مالي ثٌفضٌر دٓ١

ٚ 1998/09/10 ٚ 1997/06/30دجٌضجٌ ٟفٕٙ ٟٙجهر ثهثً٠ز فِٛ ٟثؽٙز
ثٌّٖضىِٛ ٟال٠ ٞجّ ٓ١ثٌذٍغ١ضٚ ٟثٌّضِٛ ُٙالِ ٞقّو دٛؽذٌ١ر ِٓ ؽٙز
ْ١ٌٚش ٩مو وٌثء د ٓ١ثٌٌ٢ف ِٓ ٓ١ؽٙز عجٔ١ز ٚالصض ّٓٞأ ٞصٌٚف لجٟٔٔٛ
د ٓ١ثٌٌ٢ف ِٓ ٓ١ؽٙز عجٌغز ٘ ٍٝ٩ٚيٖ ثالِّ فٌٚ ٟٙتٓ ٙوًس ِٓ ِ٥ٛف
ِّٟٛ٩

الص٢جٌٙج ِمض١ٞجس ثٌفم ِٓ 353 ًٚق ػ فضذمِ ٝؾٌه ٕٙجهر ِٓ

ثٌٖٙجهثس ثٌّٖجً ثٌٙ١ج ف ٟثٌفًٚ
دجٌقذِ ِٓ ّضز ثٕ ٌٙثٌ ٝعالعز ّٕٛثس
ٚمّّْجةز هًُ٘  ٟ٘ٚدوً٘ٚج

 ِٓ 360ق ػ ثٌي٪٠ ٞجلخ ٙ١ٍ٩ج
ٚغٌثِز ِٓ ِجةض ٟهًُ٘ ثٌ ٝثٌف

ؽٕقز فْخ ٔفِ ثٌف ًٚثٌّيوًٛ

ٍّ٩ج دجْ

ٌٍ٢ذ٪١ز ثٌمجٔ١ٔٛز ٌٍٛعجةك ثٌّ ْٛ٪٢فٙ١ج دجٌَ ًٚصجعٌ١ث  ٍٝ٩ثٌٙٛف
ثٌمجٌٔ ٟٔٛالف٪جي ٚؽٙز ثالمضٚجٗ ثٌّٛوٛي ثٌٙ١ج

ثٌذش ف ٟصٍه ثالف٪جي .

ٚف١ظ ثٔٗ ث٩ضّجه  ٍٝ٩وً ِجّذك ىوٌٖ ث٩الٖ ٠ض ٓ١٪ثٌض٠ٌٚـ د٪وَ
ثالمضٚجٗ .
الجً رٌه
- 1
ٔأٌِ

ٌٔٚؿ

د٪وَ ثمضٚجٕٙج ف ٟثٌٕجٌٍز

وضجدز ثٌٞذ٠

دجٕ٪جً ثٌْ١و ثٌٛو ً١ثٌ٪جَ ٌٍٍّه دفق٘ ٜٛيث ثالٌِ ثٌّنجٌف ٌٍّضّْٗ
دجالفضفج ٣دْٕنز ِٓ ٘يث ثالٌِ دىضجدز ثٌٞذ٠
ٚدشس ثّىزت اٌزذم١ك ف: ٟ
إِضبء :

لبض ٟاٌزذم١ك :
اٌذسٓ اٌّضٚاسرٟ

فقرة ثانٌة:األمر بعدم المتابعة.

األمر بعدـ اؼبتابعة ىو قرار قاضي التحقيق إهناء التحقيق كتوقفو
عند ىذه اؼبرحلة  ،فهو قرار بعدـ إحػ ػ ػػالة الدعول على احملكمة اؼبختصة لعدـ اجتماع
قرائن كدالئل كػ ػػافية على ارتكاب اؼبتهم لألفعاؿ اؼبنسوبة إليو أك ألسباب أخرل.
كىذا األمر ذك طبيعة قضػائية هبب أف يصدر كب ػػاقي األكامر
كتابة  ،كأف يتضمن البي ػ ػػانات اؼبتطلبة قانونا  ،كأف يكوف صروبا فال يصح أف يفًتض
أك يؤخذ فيو عن طريق الظن.
كهبب أف يصدر األمر اؼبذكور معلال تعليال كػػافيا ضمانا عبديتو
كضمػانا لصدكره بعد ربقيق جدم أفضى إذل استخالص قػاضي التحقيق كجود أسباب
ربوؿ دكف ؿبػ ػػاكمة اؼبتهم  ،أكعدـ اجتماع قرائن كافية تفيد ارتكابو األفعاؿ اؼبنسوبة
إليو}1{.
كأسباب األمر بعدـ اؼبتابعة أسباب قانونية كأسباب كاقعية.
فاألسباب الق ػ ػػانونية ىي من قبيل كوف الواقعة ال يعاقب عليها القانوف  ،أك كاف
اؼبتهم يستفيد من مػػانع من موانع اؼبسؤكلية كإيقاع العقاب  .كاألسباب الواقعية ىي من
قبيل عدـ كفػاية األدلة أك عدـ اجتماع قرائن كافية للقوؿ بكوف اؼبتهم قد اقًتؼ
اؼبنسوب إليو}2{.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ" أنظر شرح قانوف اؼبسطرة اعبنائية" كزارة العدؿ مرجع سابق الصفحة 288
 2ػ انظر اؼبستشار ايهاب عبد اؼبطلب مرجع سابق الصفحة 61

كينتج عن األمر بعدـ اؼبتابعة عدة آثار من أنبها توقف الدعول عند
اؼبرحلة اليت بلغتها كقت صدكر األمر فال يتم ازب ػ ػػاذ أم إجراء الحق من إجراءات
التحقيق  ،كعدـ إحالة اؼبتهم على احملكمة  ،كاإلفراج عنو إذا كاف ؿببوسا احتياطيا كلو
استأنفت النيابة العامة األمر بعدـ اؼبتابعة  ،كإيقػػاؼ مفعوؿ اؼبراقبة القضائية كتصفية
صائر الدعول.
كمن أىم اآلثار اليت تنتج عن إصدار أمر بعدـ اؼبتػ ػ ػػابعة اكتسابو
للحجية اليت سبنع من العودة إذل الدعول ما داـ ىذا األمر ق ػ ػػائما كدل يتعرض لإللغاء ،
فال هبوز معو إق ػػامة الدعول عن نفس الواقعة اليت صدر األمر فيها ،فهو يف ىذه
اغبجية اؼبؤقتة يتمتع دبا لألحكاـ من قوة الشئ اؼبقضي بو ما دل تظهر دالئل جديدة
كقوية تربر إعادة فتح التحقيق.
**ّٔٛرج ٌألِش ثؼذَ اٌّزبثؼخ:
المملكة المغربٌة
وزارة العدل
محكمة االستئناف بأكادٌر
المحكمة االبتدائٌة بإنزكان
ـــــــــــــــــ

أمر بعدم المتابعة
باسم جاللة الملك

ملف التحقٌق عدد 06/03

نحن اٌك١ع ؼ٠بع ثٛشؼ١ت لبػ ٟاٌزسم١ك ٌع ٜاٌّسىّخ االثزعائ١خ ثبٔؿوبْ.
ٚثٕبء ػٍِ ٝؾــــــاٌجخ اٌك١ع ٚو ً١اٌٍّه اٌّؤؼضخ ف03 ٟفجؽا٠ؽ 2006الرامٌة إلى فتح تحقٌق فً
حق المسمى:
ب.ج بن برٌك ،مغربً ،مزداد....................................................... 1929

من أجل ارتكابه جنحة إصدار شٌك بدون مؤونة  ،األفعال المنصوص علٌها وعلى عقـوبتها فً
الفصل316و 317من مدونة التجارة المغربٌة.
النائب عنه ذ /كرت المحامً بهٌئة اكادٌر.
البحث التمهٌدي
ٌستفاد من محضري الضابطة....................................................................
التحقٌق اإلعدادي
ـ االستنطاق االبتدائً:
االستماع إلى المتهم:
أكد تصرٌحاته التمهٌدٌة جملة وتفصٌال مفٌدا بأن الشٌك أعاله الحامل لمبلغ  20000درهم هو له
لكن التوقٌع لٌس له ولٌس من تحرٌره واــنه ال ٌعرف المشتكً ولم ٌتعامل معه وان الشٌك هو من
ضمن دفتر الشٌكات المســـروق منه بمدٌنة إنزكان والتً كانت بداخل حقٌبته مضٌفا بأنه قد سجل
شكاٌة بالسرقة كمـا انه حصل على شهادة بالضٌاع كما انه اشعر البنك وتقدم باحتجاج نــــــافٌا أن
ٌكون قد قام بسحب الشٌك المذكور.
ـ االستنطاق التفصٌلً:
صرح بأن الشٌك أعاله الحامل لمبلغ  20000درهم هو له لكن التوقٌع لٌس له ولٌس من تحرٌره
وانه ال ٌعرف المشتكً ولـــــــم ٌتعامل معه وان الشٌك هو من ضمن دفتر الشٌكات المسروق منه
بمدٌنة انزكان والتً كانت بداخل حقٌبته مضٌفا بأنـــه قد سجل شكاٌة بالسرقة كما انه حصل على
شهادة بالضٌاع كما انه اشعر البنك وتقدم باحتجاج نافٌا أن ٌكون قد قام بسحب الشٌك المذكور.
وبناء على األمر الصادر بتارٌخ  7فبراٌر  2006القـــــــاضً بإجراء خبرة قضائٌة وخطٌة على
الشٌك عهد للقٌام بها إلى المختبر العلمً التابع لإلدارة العامة لألمن الوطنً بالبٌضاء.
وبناء على اإلنـــــابة الموجهة إلى السٌد قاضً التحقٌق بمدٌنة العٌون بتارٌخ  06/04/26الرامٌة
إلى االستماع إلى المشتكً.
وبناء على تقرٌر الخبرة المنجزة فً الموضوع.
وبناء على الكتــاب الموجه إلٌنا من طرف السٌد قاضً التحقٌق لدى المحكمة االبتدائٌة بالعٌون
والذي تعذر علٌه االستماع إلى المشتكً النتقاله من عنوانه إلى مدٌنة تطوان دون تحدٌد عنوانه
وبناء على كافة إجراءات التحقٌق المنجزة فً القضٌة.
وبناء على األمر بانتهاء التحقٌق بتارٌخ 2007/05/08
وبناء على ملتمسات النٌابة العــــــــامة النهائٌة الرامٌة إلى متابعة المتهم من اجل المنسوب إلٌه
وإحالته على المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون .
التعلٌل:
حٌث أنكر المتهم إصداره الشٌك موضوع الشكاٌة.
حٌث أفـــاد خالل جمٌع مراحل التحقٌق بأن الشٌك المذكور هو من ضمن الشٌكات التً سرقت
منه والتً سجل بخصوصها شكاٌة ضد مجهول وانه اعلم البنك المسحوب علٌه بذلك كمــا انه

حصل على شهادة بالضٌاع .
وحٌث انه تم انتداب المختبر العلمً إلجراء خبرة على الشٌك.
وحٌث انه هذا األخٌر انتهى فً تقرٌره إلى القول بان التوقٌع المضمن بالشٌك مخالف للتوقٌع
النموذجً للمتهم.
وحٌث انه أمام عدم ثبوت توقٌع المتهم على الشٌك فان جرٌمة إصــدار شٌك بدون مؤونة تبقى
غٌر قائمة فً حقه مما ٌتعٌن معه عدم متابعته من اجله.
لهذه األسباب:
نؤمر بعدم متابعة المتهم:
ب ج بن برٌك ......................................................................
ونؤمر بوضع حد لتدبٌر المراقبة القضــــــائٌة فً حقه وبإشعار الضابطة القضائٌة فً شخص
المركز القضائً لدرك انزكان بذلك.
و نؤمر كاتب الضبط:
بإشعار السٌد وكٌل الملك بفحوى هذا األمر.
بإشعار المتهم ودفاعه وفحوى هذا األمر.
بإشعار رئٌس المركز القضائً لدرك انزكان بقرار وضع حد لتدبٌر المراقبة القضائٌة المتخذ
فً حق المتهم.
باالحتفاظ بنسخة من هذا األمر بكتابة الضبط.
وحرر بمكتب التحقٌق بتارٌخ ٌ 10ولٌوز 2007
قاضً التحقٌق

**ّٔٛرج آخش ٌألِش ثؼذَ اٌّزبثغح غبدس ػٓ لبض ٟاٌزذم١ك
ثّذىّخ االسزئٕبف.
ثٌٍّّىز ثٌّغٌد١ز
ٍٚثًر ثٌ٪وي
ِقىّز ثالّضتٕجف دأوجهًٞ
ِىضخ ثٌضقم١ك
ٍِف ًلُ 07/08
ثٌغٌفز 1 :

*أِش ثؼذَ اٌّزبثؼخ
*
ثبسُ جالٌخ اٌٍّه

ٔقٓ ثٌقْٓ ثٌَّٚثًص ٟلج ٟٝثٌضقم١ك ٌوِ ٜقىّز ثالّضٕجف
دأوجهٌ٠
 ِٓ 214 ٚ 83لجْٔٛ
دٕجء ِ ٍٝ٩مض١ٞجس ثٌفٓ١ٍٚ
ثٌٌّْ٢رثٌؾٕجة١ز.
16

ٚدٕجء٢ِ ٍٝ٩جٌذزثٌْ١وثٌٛو ً١ثٌ٪جَ ٌٍٍّه ثٌّؤًمز فٟ
ٕ٠جٚ 2007 ٌ٠ثٌٌثِ١ز ثٌ ٝثؽٌثء صقم١ك
*ٝو ثٌّّْ: ٓ١

٩ذ١وث ٩ذو هللا دٓ ثٌّٙو ٞدٓ ٩ذو ثٌِّ ٌٝٛغٌدَِ ٟهثه ّٕز 1927
دٕ٠ٛ٪ز

ثٌضٌوَ إلٍ ُ١أّج أِٗ فجّ١ز دٕش ثٌّقف – ٣ٛصجؽٌ

–

أح الفو ٌٚ ٌٖ٩وث ْ٠ىٓ دَٔمز ِْضً ٟلُ  4وٍّ. ُ١
ٌغَثي ثٌقذ١خ دٓ ثٌّٙو ٞدٓ ٩ذو

ثٌِّ ٌٝٛغٌدَِ ٟهثه ّٕز

 1943دٕ٠ٛ٪ز ثٌضٌوَ ثٌّيوًٛر أِٗ ثٌْجٌىز دٕش ثٌّٟ٢٪
ِضمج٩و أح الًد٪ز أٚاله

ْ٠ىٓ دق ٟثالهثًّز

ٍٔ 2مز ً 20لُ

2

وٍّ. ُ١
ثٌذٌصمجٌ ٓ١ٌّ ٟدٓ ِقّٛه دٓ إدٌثَِ٘ ُ١هثه ّٕز
دىٍّٚ ُ١ثٌوصٗ فجّ١ز دٕش ٌّ ٓ١فالؿ

1957

أح ٌنّْز أٚاله ْ٠ىٓ

دوًح ثٌٛؽو ٞف ٟثٌضٛثغً دىٍّ. ُ١
٩ذو ثٌْالَ ثٌّّٛج ٞٚدٓ ٩ذو ثٌمجهً دٓ ِذجًن َِهثه ّٕز 1943
دوٚثً ٌٌ٪ح ل١جهر عالعجء دٛووًر ثّف ٟأِٗ ٩جةٖز دٕش ثٌؾ١الٌٟ
٩جًِ أح ٌْضز أٚاله ْ٠ىٓ دَٔمز ثٌىٍضز

أَ ثٌٖ٪ج ٌ٠وٍّ. ُ١

ثٌقْ ٓ١دوً ٞدٓ ثفّو َِهثه ّٕز  1930دوٚثً ثوٛن ؽّج٩ز فُ
فجّش أِٗ ص٠ٛز دٕش دال – فالؿ – أح ٌغّجٔ١ز أٚاله ْ٠ىٓ دقٟ
ٌىٌ٠ٛر ًلُ  17دوٚثً ثوٛن ثٌّيو. ًٛ
ِ٢٪ال ٌ ٌٓ٢دٓ دجَِ٘ ٟهثه ّٕز  1935دوٚثً ص١وٌش ل١جهر فجّه
ّ٩جٌز وٍّٚ ُ١ثٌوصٗ ٩جةٖز دٕش ٌقْٓ – فالؿ

– أح العٌٕٖ٩ ٟ

ثدٕج ْ٠ىٓ دّْمً ٠أّٗ .
ثٌوّ٠جٌٔ ٟقْٓ دٓ ِقّو دٓ ثٌ٠َ١و َِهثه ّٕز

 1935دوٚثً

ثٌذٌػ ل١جهر فجٙه ّ٩جٌز وٍّٚ ُ١ثٌْجوٓ

دٗ ٚثٌوصٗ ٍٕ٠خ دٕش

ثفّو – ٩ج – ً١أح الًد٪ز أٚاله .
ٌقْٓ

ّ٘جه ٞدٓ ثٌقَِْ ٓ١هثه ّٕز  1944دٕ٠ٛ٪ز ثٌضٌوَ أِٗ

ًغ١ز دٕش ثِذجًن – ٢٩جً – أح ٌغّجٔ١ز أٚاله ْ٠ىٓ دق ٟدٛمٌ٘٠
ّجدمج " ثالهثًّز فجٌ١ج " ٍٔمز ً 6لُ  30وٍّ. ُ١
ِٛال ٞإدٌثٌِ٘ٚ ُ١ؿ دٓ ِٛال ٞثفّو َِهثه ّٕز
َِٝٚز ثلٌٍِ ُ١ثؤ ثِٗ ٍٕ٠ز دٕش فّ٩ ٛجًِ
ْ٠ىٓ دق ٟثٌف١ال

 1932دؾّج٩ز
أح ٌنّْز أٚاله

دىٍّ. ُ١

ٍّّ١ز ثٌىجًِ دٓ إدٌثَِ٘ ُ١هثه ّٕز  1934دأّج ٚثٌوصٗ فجّ١ز
دٕش ِْ١ز ِ١ج َٚأح ٌْضز أٚاله ْ٠ىٓ ٕجً ٧صٌ١س ٍٔمز  2وٍُّ١
.
ِقّو ٙغ ٌ١دٓ ِذجًن

– ِغٌدٟ

– َِهثه ّٕز

 1932دضغٌّس

ٚثٌوصٗ ثَ ثٌ١٪و دٕش ِذجًن ؽَثً أح ٌغّجٔ١ز أٚاله ْ٠ىٓ ٍٔمز
ثٌذٌػ ًلُ  5وٍّ. ُ١
٩ذال دضٖ٪جٓ دٓ إدٌثُ٘١
دأّج ٚثٌوصٗ

دٓ ثٌىجًِ – ِغٌدٟ

َِهثه ّٕز 1941

ثٌفج١ّ١ز دٕش ِْ١ز – ِضمج٩و أح ٌغّجٔ١ز أٚاله

ْ٠ىٓ ف ٟثالهثًّز ً 2لُ ٍٔ 10مز  20وٍّ. ُ١
٩ذو هللا ًٍثن دٓ ثٌقْٓ دٓ ّ١٪و

– ِغٌدٟ

– َِهثه ّٕز

1942

دجّج ٚثٌوصٗ ١٩جهر دٕش ِقّو ْ٩ىٌ ٞأح ٌغّجٔ١ز أٚاله ْ٠ىٓ
دجٌقجِ١ز ثٌْ٪ىٌ٠ز ٌٍمٛثس ثٌٍّْقز ثٌٍّى١ز دىٍّ. ُ١
فٛي ثألف٪جي ث٢ص١ز :
ثٌضَ ٌ٠ٚفٚ ٟع١مز ًّّ١ز

ٚثّضّ٪جٌٙج ٌألٚي ٚثٌغجٟٔ

ٚثٌّٖجًوز ف ٟثٌضَ ٌ٠ٚفٚ ٟع١مز ًّّ١ز ٚثّضّ٪جٌٙج ٌٍغجٌظ
ٚثٌّٖجًوز ف ٟثٌضَ ٌ٠ٚفٚ ٟع١مز ًّّ١ز ٚثإلهالء دٖٙجهر وجىدز
أِجَ ثٌ٪وٚي

ٌٍذجل. ٓ١

 ٟ٘ٚثألف٪جي ثٌّٕٙ١ٍ٩ ٗٛٚج ٩ ٍٝ٩ٚمٛدضٙج ف ٟثٌفٛٚي :

 ِٓ 129/356/355/354ثٌمجٔ ْٛثٌؾٕجة. ٟ
ٚدٕجء  ٍٝ٩ثٌّ٢جٌذز ثإلٝجف١ز ٌٍْ١و ثٌٛو ً١ثٌ٪جَ ٌٍٍّه
ثٌّؤًمز فٟ

ٚ 2007/02/09ثٌٌثِ١ز ثٌ ٝثؽٌثء صقم١ك ٝو

ثٌّّْ:ٓ١١
ِٛ – 14ال ٞثفّو صٛف١ك دٓ إّّج ً١٩دٓ ثٌّؤٟ

– ِغٌدٟ

–

َِهثه ّٕز  1934دوٚثً صْىٕجْ ل١جهر ٌمٚجدٚ ٟثٌْجوٓ دَٔمز
ٕٕىً ٠١لُ ٩ – 25وي – ٚثٌوصٗ ٩جةٖز دٕش ثٌذٖ ٌ١أح ٌْذ٪ز
أٚاله .
 – 15ثفّو ثٌٖج ٌ٩دٓ ثٌقْ ٓ١دٓ ِ – ٍٟ٩غٌدَِ – ٟهثه ّٕز
 1936دجّج ٚثٌوصٗ َ٘ٚ٩ج دٕش ِقّو ِضمج٩و ِٓ ٙفٛف ثٌمٛر
ثٌٍّْقز ثٌٍّى١ز أح ٌغّجٔ١ز

أٚاله ْ٠ىٓ دجٌق ٟثٌؾو٠و ٍٔمز

فٍّ١ز ثٌْ٪و٠ز ًلُ  21وٍّ. ُ١
فٛي ثألف٪جي ث٢ص١ز :
ثٌضٌَ٠ٚ

فِ ٟقًٌ ًٌٌٍّّ ٟثدٚ ٌٖ٩ ٨ثٌّٖجًوز ف ٟثٌضٌَ٠ٚ

فٚ ٟع١مز ًّّ١ز ٚثإلهالء دٖٙجهر وجىدز أِجَ ثٌ٪وٚي ٌٍنجِِ
١ ٌٖ٩ذمج ٌٍفٛٚي :

 ِٓ 129/356/355/354ثٌمجٔ ْٛثٌؾٕجة. ٟ

ٚدٕجء  ٍٝ٩ثٌذقظ ثٌّٕؾَ ف ٟثٌم١ٞز ٚثٌيٙ ٞوً  ٍٝ٩إعٌٖ لٌثً
دجال١ال ٧دٖأْ ثٔضٙجء ثٌذقظ دضجً٠ل . 2007/11/30
ٚدٕجء  ٍٝ٩ثٌٍّضِّ ثٌٕٙجة١ٌٍْ ٟو ثٌٛو ً١ثٌ٪جَ ٌٍٍّه
ثٌّؤًك فٚ 2007/12/27 ٟثٌٌثِ ٟثٌِ ٝضجد٪ز ثٌّض ِٓ ٓ١ّٙثؽً
ثألف٪جي ثٌّْٕٛدز إٌ. ُٙ١
ٍِخع اٌٛلبئغ :
ف١ظ ْ٠ضفجه ِٓ ِق ٌٞثٌٌٖ١ز ثٌمٞجة١ز دىٍّ ُ١ثٌّقًٌ صقش ًلُ
 ٓ َ ٛ ٓ 3664ق دضجً٠ل

 25فذٌثٌ٠

ثٌمٞجةٌٍ ٟوًن ثٌٍّى ٟدىًٍّ ُ١لُ

ِٚ 2005قج ٌٝثٌٌّوَ
 1736دضجً٠ل

ًِٞ 27جْ

ِٛ 1426ثفك ًٚ 2005/11/01لُ  26دضجً٠ل ٙ /01فٌ ِٛ 1427ثفك

ًٚ 2006لُ

ِ 2جًُ

 120دضجً٠ل

٪ٕ 24ذجْ

ِٛ 1427ثفك
ٕ 22ضٕذٌ

ً 2006/09/18لُ  122دضجً٠ل ٪ٕ 29ذجْ ِٛ 1427ثفك
 2006ثْ ثٌّّْ: ٓ١

ًغ١ز دٕش ثٌذٖ٩ٚ ٌ١ذ١و ثَ٠َ٩ر ٩ٚذ١و فجّ١ز ٩ٚذ١و ٩جةٖز
ثؽّ٪١ز ٩ٚذ١و ثٌغجٌ١ز ٩ٚذ١و إدٌث٘ ُ١ثٌٕجةخ ُٕٙ٩

٩ٚذ١و

٩ذو

٘يث ثألم ٌ١صموِٛث دٛثّ٢ز ِقجِ ُٙ١ىٌ /ذ١جِ ٛقّو

ثٌفضجؿ دٖىج٠ز  ٌْٛٝ٪٠فٙ١ج أْ ٚثٌوُ٘ ثٌٌّف َٛدجهلل ِقّو دٓ
ثٌّٙو ٞوجْ ٠ضٌٚف ل١و ف١جصٗ ف ٟثٌ٪مجً ثٌفالف ٟثٌٍِّّْ ٝه هللا
ِْجفضٗ فٛثٌ٘ 117 ٟىضجًث صمٌ٠ذج فوٚهٖ لذٍز ٕجٟٔ٢
أ ٞثٌ٠ٌ٢ك ثٌ١ٕ١ٛز ثٌٌثد٪ز دٓ١

وٍّٚ ُ١صَٔ١ش ٚغٌدج ِؾٌٜ

ثٌّجء ث٢ص ِٓ ٟصٛفٍ١ش ثٌقذ١خ ّٕٚجال أً وجْ
دجًوجٔش ثًٌّّٛ٪ر ٚثٌّْ١وٌ٠ر أ ٞثٌّمذٌر
ِٕي ثٌنّْٕ١جس فْخ ِج ٠ف١و ٖ ًُّ

ِٝٛقٓ١

ر ثٌٌّٚ٪فز

ٕ١ّ٠ٚج ثًِٛ ٛثس

ثالّضٌّثً ثٌّ ّٓٞد٪وه 505

ٙق١فز  146وٕجٓ ٩ 1وه  14دضجً٠ل 11غٖش
أْ

ثٌَفش

 1965صٛع١ك وٍُّ١

ِ٦جٌ٘ صٌٚفٗ صضؾٍ ٝف ٟو١ٕ ٗٔٛو دوثمً ٘يث

ثٌٍّه َِٕال ٌٍْىٓ ّٚىٓ دٗ ٘ٚ ٛأٚالهٖ ٚدٕ ٝدؾجٔذٗ فٕٛج
ٌٍذٙجةُٙ

وّج

أٔؾَ ف٥ ٗ١فٌ١ر ٌٍّجء

دتٌث ٚثْ ٩ذ١و إدٌث٘ ُ١ثٕضٌٜ
ثٌذتٌ ٚوٍف
ٚو ٗٔٛغٌُ

ثٌٌٖٚح ٚففٌ فٗ١

ِقٌوج ٌٞل ثٌّجء ِٓ دجٓ١

 ٌٖٙٙثٌَثوِ ٟذجًن

ٌضغذ١ضٗ فٛق ثٌذتٌ ثٌّيوًٛ

فٕ 25 ٗ١ؾٌر ٍ٠ض ْٛف ٟثٌؾٙز ثٌّٛثٌ١ز ٌقو

ثٌّٖجي ٚدٕ ٝف٠ٌٙٙ ٗ١ؾج ٚدج ٧ف ٗ١ؽَءث ِموثًٖ عالعز ٌٖ٩
"٘ "13ىضجًث ٌٍّّْ ٝدٌِٛثؿ ثٌقْ ٓ١دٓ ٩جٌ ٟدضجً٠ل
ٚ 1990/07/09دج ٧ف ٗ١ويٌه ٌٍّّْ ٝد٠ٛجْ ِقّو دٓ ّ٩جً
٠موً

دقٛثٌ ٟعالط

٘ 3ىضجًثس دضجً٠ل

ِ 14جًُ

ؽَءث

ٚ 1990وْٛ

لذٚ ًٛثٌوُ٘ ِقّو دٓ ثٌّٙوٚ ٞأم٩ ُٙ١ذ١و ٩ذو ثٌٚ َ٠َ٪ؽوصُٙ
ٌألح فجّ١ز دٕش ثٌّقف ٣ٛوٍٙج ِٛؽٛهر فٔ ٟفِ ثٌ٪مجً فِْ ٟجفز

ِ 11ضٌ ٛ١ال

ِ 11 ٚضٌث ٌٝ٩ج  ٠ّٚثٌٍّه .

إال أْ ثٌّٖضى ٟدّٙج ٩ذ١و ث٩ذو هللا دٓ ثٌّٙوٌٚ ٞغَثي ثٌقذ١خ
دٓ ثٌّٙو ٞأٔؾَث ًُّ ثّضٌّثً َِ ًٚدضجً٠ل ِّٓٞ 2004/09/21
دّيوٌر ثٌقف٪ٌٍ 98 ٤وي  ٌّ٩ثإلدٌث٘ ّٟ١صقش ًلُ ٙ 16ق١فز
ٕٙو ٕٛٙهٖ دجْ ثٌٍّه ثٌّٖٛٙه ف١ــٗ

12

" ٍِه هللا " ٠قوٖ ٌٕلج

ٍِه ًٚعز ٩غّجْ ٕال ٚغٌدج ٍِ٢خ ثٌضقفّٕٚ 09/6253 ٤١جال ٍِه
ً 1غُ أْ ٘يٖ

ثٌقجػ فّ١وٚ ٓٚؽٕٛدج ثٌ٠ٌ٢ك ثٌ١ٕ١ٛز ًلُ

ثٌقوٚه ؽو٠ور ٚثٌضّْٛث ثؽٌثء دقظ فٕ ٧ِٛٝٛ ٟىج٠ضِٚ ُٙضجد٪ز
ثٌّٖضى ٟدّٙج ٩ذ١و ٩ذو هللا ٌٚغَثي ثٌقذ١خ ١ذمج ٌٍفٛٚي
 ِٓ 366/361/360/351ثٌمجٔ ْٛثٌؾٕجةِٚ ٟضجد٪ز ٕٛٙه ثالّضٌّثً
ثٌَّ ًٚثٌّٖضى ٝد: ُٙ

٩ذال دضٖ٪جٓ ّ١ٍّٚز ثٌىجًِ ٩ٚذو هللا

ًٍثن ِٚقٕو ٙغ٢٪ِٚ ٌ١ال ٌ٩ٚ ٌٓ٢ذو ثٌْال

َ ثٌّْجِٛٚ ٞٚالٞ

إدٌثٌِ٘ٚ ُ١ؿ ٌٚقْٓ ّ٘جه١ّٚ ٞو ٞثفّو ثٌٖجٚ ٌ٩ثٌذٖ ٌ١ثًٕ١
ٌٚقْٓ ثٌوّ٠جٚ ٞٚثٌقْٓ١

ِٓ 372/355

٠وً١ ٞذك ثٌفٓ١ٍٚ

ثٌمجٔ ْٛثٌؾٕجةٚ ٟثًفمٛث ٕىج٠ض ُٙد١ّْٕ ًٛٚز ٌٌّٚٚ َٛعجةك
.
ٚف١ظ ثّضّ٪ش ثٌٞجد٢ز ثٌمٞجة١ز ٌألٌ١ثف :
 – 1فٌٚؿ إدٌث٘٩ ُ١ذ١وث دٓ ِقّو دٓ ثٌّٙوٞ

ِؤووث ِجؽجء فٟ

ثٌٖىج٠ز ِٝٛقج أْ ٩ ّٗ٩ذو هللا ٩ذ١و "ثٌّٖضى ٝدٗ" وجْ ٠م ٓ٢فٟ
ثٌٍّه ِقً ثٌَٕث٧

ثٌ ٝؽٛثً ٚثٌوٖ ٌىٓ ه ْٚأْ صىٙ ٌٗ ْٛفز

ِجٌه أ ٚفجةَ ٌٌٕ ٟ٩ألًِ ٛقً ثٌَٕث٧

أٌ ٚذٙٞ٪ج أِج ثٌغَثي

ثٌقذ١خ فٍُ ْ٠ذك ٌٗ أْ ثّضمٌ دٙج دٚفز ًّّ١ز .
- 2

ٌٙٚؿ ٩ذ١وث ٩ذو هللا دٓ ثٌّٙو ٞدجْ أمجٖ ثٌقذ١خ ٌغَثي ٘ٛ

ثٌي ٞه٩ج ثٌٖٛٙه ٕ٩و ثٌ٪وٚي ٌإلهالء دٖٙجهصِٝٛ ُٙقج أْ ٕم١مٗ
ِقّو ٩ذ١وث وٍف ِٓ ٌ١ف ٚثٌوُ٘ ٌٕٛ١ح  ٕٗ٩فِ ٟذجٌٕر إؽٌثءثس
لٞجة١ز ف ٟهٕ٩ ٜٛ٩وِج

وجْ ٠ضٕجٍ ٨ِ ٧لذٍ١ز ث٠ىْ ً١فٛي

إٌٝ

ثٌذم٪ز ثألً١ٝز ثٌّّْجر ٍِه هللا ٌِٖ١ث

أْ ثٌّٖضىٌّ ٟج

ثٕضو ٞ٩وٖ ١جٌذ ُٙدجٌضنٍٕٙ٩ ٟج ًغُ ثِٔ ُٙجٍثٌٛث ٠ضٛفٌْٚ
ِٕ ٍٝ٩جٌٍ ُٙفٙ١ج .
ٚ – 3أفجه ٌقذ١خ ٌغَثي
ثٌّٙوٞ

أْ ثٌٍّه

ِقً ثٌَٕثٌٛ ٧ثٌوُ٘

ثٌضٌوَ ٞثٌقذجدٚ ٟثٌي ٞوجْ ٠ضٌٚف ف٠ٚ ٗ١ق ٍٖٛثٌٝ

أْ صٛفٚ ٟثْ ثٌٖٛٙه ٕ٩وِج ٕٙوٚث ٌو ٜثٌ٪وٌ ٓ١وجٔٛث ٍُ٩ ٍٝ٩
دضٍه ثٌقم١مز ِٝٛقج أْ ثٌّٖضى ٟإدٌث٘٩ ُ١ذ١وث ٘ ٛثدٓ أمٗ١
ثٌٌّفَٛ

٩ذ١وث ِقّو .
ثالٍِ١ ٓ١خ ِٕٗ أْ

ٚ – 4أفجه ٩ذو ثٌْالَ ثٌّّٛج ٞٚأْ ثٌّّْٝ

ٖٙ٠و ٌو ٜثٌ٪وٌ ٓ١دأٔٗ لجَ د١ٍّ٪ز ثٌقٚجه ف ٟإفو ٜثٌ٪١ٞجس
ثٌفالف١ز ٕ٩و ثٌّّْ ٝثٌّٙوِ ٞمجدً ِذٍغ ِجةز هًُ٘ فٌثفمٗ
ف٪ال ٕ٩و ثٌ٪وٌ ٓ١ثٌٍي ٓ٠أ٢٩جّ٘ج د٢جلضٗ ثٌ١ٕ١ٛز ٚد٪و ًد٨
ّج٩ز فِ ٟىضذّٙج  ٨ٝٚصٛل ٍٝ٩ ٗ٪١هفضٌ ه ْٚأْ ْ٠جي  ٓ٩أٞ
ٕٟء ٚثمٌ١ث ٍّّٗ ثالِِ ٓ١ذٍغ ِجةز

هًُ٘ عُ ثٌٔٚف ثٌ ٝفجي

ّذٌ١ِٖ ٍٗ١ث ثٌ ٝثٔٗ ٠ؾ ًٙثٌّّْ ٝثٌّٙوٚ ٞثٔٗ

ٌُ ْ٠ذك أْ

ٌ ًّ٩و ٗ٠ف ٟثٌقٚجه أ ٚأ ًّ٩ ٞآمٌ .
ٚ – 5أفجه ثٌذٌصمجٌ ٟثالِٓ١

دٓ ِقّٛه ثٔٗ ال  ٌ٪٠ف ثٌّّٛجٞٚ

٩ذو ثٌْالَ ْ٠ ٌُٚذك ٌٗ أْ ٍ١خ ِٕٗ أْ ٖٙ٠و ٌو ٜثٌ٪وٌٓ١
ٌفجةور ٌقذ١خ ٌغَثي ِٓ ؽٙز ِ ٍّْٗ٠ ٌُٚذٍغ

 100هًُ٘ ٌُٚ

ٌ٠ثفمٗ ٕ٩و ثٌ٪وٌ ِٓ ٓ١ؽٙز عجٔ١ز .
ٚ – 6ثفجه ثٌقْ ٓ١دوً ٞدٓ ثفّو ثٔٗ ِٕي ثالّضّ٪جً ثٌفٌْٟٔ
دجٌّغٌح ٌ٪٠ ٛ٘ٚف ثٌّّْ ٝثٌّٙو ٞثٌضٌوَٞ

ٖ٠ٚج٘وٖ

دٛٞثفٟ

صٌ١س دنّ١ز ِٚجٕ١ضٗ ٌّور ّٕض٠ٚ ٓ١قٌط ثألً ٛثٌفالف١ز ٕ٘جن
ٚثٝجف ثٔٗ صٍذ١ز ٌٍ٢خ ٌغَثي ثٌقذ١خ إٔٙ ٝ٢٩جهصٗ ٕ٩و
ثٌ٪وٌ ٓ١دنِ ٗٛٚجىوٌ
ٚ – 7أفجه ِ٢٪ال ٌٌٓ٢

دٓ دج٘ ٟثٔٗ صٍذ١ز

ٌٍ٢خ ثٌقذ١خ

ٌغَثي ٩ٚذو هللا ٕٙو ٌو ٜثٌ٪وٌ ٓ١١دجْ ثألً ٛثٌّٖٛٙه فٙ١ج
ٚثٌّٛؽٛهر دضٌ١س ٍِ٘ ٟه ثٌٙجٌه ثٌّٙو ٞثٌضٌوَ١ِٞ ٞفج أٔٙج
ٌْ١ش ٌٛثٌو ثٌّٖضى. ٟ
ٚ – 8أفجه ثٌوّ٠جٔ ٟثٌقْٓ دٓ ِقّو ثٔٗ ٕٙو ٌو ٜثٌ٪وٌ ٓ١دجْ
ثٌّّْ ٝثٌّٙو ٞثٌضٌوَ ٞوجْ دجٌفْ٠ ً٪ىٓ دّٕ٢مز صٌ١س ٚوجْ
ٌٗ فمً أِجَ ثٌَّٕي الغ ٌ١أِج ِج ٠ضٍ٪ك دجٌقوٚه فال ٌٗ ٍُ٩
دٙج ٕٙ ٠٪٠ ٌُٚجهصٗ دٖأٔٙج .
ٚ – 9أفجه ٌقْٓ ّ٘جه ٞدٓ ثٌقْ ٓ١ثٔٗ صٍذ١ز ٌٍ٢خ ٌغَثي
ثٌقذ١خ ٕٚم١مٗ ٩ذو هللا ٕٙو ٌو ٜثٌ٪وٌ ٓ١دجْ أً٘ ثٌّٙوٞ
ْ٠ضغٍ ْٛثألً ٛثًٌّٛعز  ٓ٩أد ُٙ١ثٌّٙو ٞثٌضٌوَ ٞثٌيٌ٪٠ ٞف
ِٓ أدٕجةٗ ِقّو ٚثٌقذ١خ ٩ٚذو هللا .
ٚ – 10ثفجه ِٛال ٞإدٌثٌِ٘ٚ ُ١ؿ ثٔٗ ٌ٪٠ف ثٌٙجٌه ثٌّٙوٞ
ثٌضٌوٌَ٪٠ٚ ٞف

أٔٗ وجْ ِْضمٌث ف ٟدم٪ز أً١ٝز دضٌ١س

مجًػ

ِوٕ٠ز وٍّ ُ١ف ٟثصؾجٖ ِوٕ٠ز صَٔ١ش ِٝٛقج أٔٗ ّج٩وٖ ف ٟفٚجه
ثٌٌٖ١٪

فٙ١ج ٚثٔٗ ٕٙو ديٌه ٌو ٜثٌ٪وٌ ٓ١الغ. ٌ١

ٚ – 11ثفجه ٍّّ١ز ثٌىجًِ دٓ إدٌث٘ ُ١أٔٗ صٍذ١ز ٌٍ٢خ ثٌقذ١خ
ٌغَثي ٕٙو ٌو ٜثٌ٪وٌ ٓ١دجْ ٚثٌوٖ ثٌّٙو ٞثٌضٌوَ ٞوجْ ْ٠ضغً
دم٪ز أً١ٝز

فالف١ز وذٌ١ر ثٌّْجفز صم ٨دضٌ١س ّٚج٩وٖ فٟ

ثّضغالٌٙج ٌٚوثٖ ِقّو ٩ٚذو هللا  ٚىٌه ِٕي ّٕز

 1963ثٌ ٝأْ

صٛفٌ٪٠ٚ ٟف ِٓ ًٚعضٗ أٚالهٖ ٩ذو هللا ِٚقّو ٚثٌقذ١خ ٔٚفٕٙ ٝجهر
ثٌَ. ًٚ
ٚ – 12ثفجه ِقّو ٙغ ٌ١ثٔٗ ٠ؾ ًٙثٌّٙو ٞثٌضٌوَٚ ٞال  ٌ٪٠ف ِٓ
ًٚعضٗ

إال أٚالهٖ

ِقّو ٩ٚذو هللا ٚثٌقذ١خ ٚثٝجف ثٔٗ ٍ١خ ِٕٗ

٩ذو هللا دٓ ثٌّٙوٚ ٞثٌقذ١خ دٓ ثٌّٙوٞ

أْ ٠وٌٟ

دٖٙجهصٗ فٛي

ِج ٌ٪٠فٖ ٕ ٓ٩م١مّٙج ِقّو دٓ ثٌّٙو ٞفٖٙو ٌو ٜثٌ٪وٌ ٓ١دأٔٗ
وجْ ْ٠ضمٌ دذم٪ز فالف١ز ِٛؽٛهر دج٠ىْ ً١ف١ظ ثلضِٕٕٗ ٝ

ثٌقذٛح ٚثًٌَٚ ٧ثٌَ٠ش مالي ّٕز  1987دوثمً صٍه ثٌذم٪ز ٚثٔٗ
ٌُ ٖٙ٠و دغٌ١

ىٌه .

ٚ – 13أفجه ٩ذال دضٖ٪جٓ دٓ إدٌث٘ ُ١ثٔٗ صٍذ١ز ٌٍ٢خ ثٌقذ١خ
ٌغَثي ٕٙو ٌو ٜثٌ٪وٌ ٓ١دجْ ٚثٌوٖ وجْ ٠ضٌٚف ف ٟدم٪ز أً١ٝز
دضٌ١س دجٌقٌط ٚثّضمٌ دٙج ِ ٨أدٕجةٗ ِٕي أْ صٌ٪ف ّٕ ٗ١ٍ٩ز
ٌ٪٠ٚ 1963ف ِٓ أدٕجةٗ ِقّو ٩ٚذو هللا ٚثٌقذ١خ هّٛ ْٚثُ٘ ٔٚفٝ
ٕٙجهر ثٌَ. ًٚ
ٚ – 14ثفجه ٩ذو هللا ًٍثن دٓ ثٌقْٓ ثٔٗ هٌ ٟ٩إلهالء دٖٙجهصٗ ٌوٜ
ثٌ٪وٌ ٓ١دنًٚ ٗٛٚعز ثٌّٙو٩ ٞذ١و أِج
ثٌّٖٛٙه فٙ١ج ف١ؾ ًٙثّّٙج ِٚىجْ

ِج ٠ضٍ٪ك دجألًٛ

ٚؽٛه٘ج ٖٙ٠ ٌُٚو ديٌه .

ٚ – 15أفجه ِٛال ٞثفّو صٛف١ك – ٩وي – ثٔٗ لوَ ثٌِ ٝىضذٗ
ثٌّّْ ٝثٌقذ١خ ٌغَثي

ًفمز ثعٕٕ ٌٖ٩ ٟج٘وث فضٍمً ُِٕٙ ٝفمز

ٍِ – ٌّ٩ ٍٗ١ثٌ٪وي – ٕٙجهص ُٙفْخ ِج ٖ  ٚف ٟثٌٌُّ ثٌّْٛ٪٢
فٚ ٗ١ىٌه دٕجء  ٍٝ٩ثٌٛعجةك ثٌّوٌ ٝدٙج ِٓ ٌ١ف ثٌّٖٛٙه ٌٗ
ٚويث

دٕجء  ٍٝ٩إىْ ِٓ ًة ِ١ثٌّقىّز .

ٚ – 16ثفجه ثفّو ثٌٖج ٌ٩دٓ ثٌقْ ٓ١ثٔٗ ٕٙو ٌو ٜثٌ٪وٌٓ١
دأٔٗ ٌ٪٠ف ثٌٙجٌه ثٌّٙو ٞثٌضٌوَ ٞمالي ّٕضٟ
ٚوجْ لو ٔٚخ مّ١ض ٓ١فٛق دم٪ز أً١ٝز الّ٠ىٓ ٌٗ

1972 ٚ 1971
صقو٠و٘ج ٚوجْ

٠ؾٍخ ثٌّجء ِٓ دتٌ ِٛؽٛهر ف ٟصٍه ثٌذم٪ز ثٌضْ٠ ٟضغٍٙج فٟ
ًٍث٩ز ثٌمّـ ٚثٌٖٝٚٚ ٌ١٪ـ ثٔٗ آٔيثن صٌ٪ف  ٍٝ٩عالعز ِٓ
أٚالهٖ ُ٘ ِقّو ٩ٚذو هللا ٚثٌّنضجً ٚثٌي ٓ٠وجٔٛث ْ٠ج٩و ٗٔٚفٟ
أّ٩جي ثٌفالفز ٚثٌٌ. ٟ٩
ٚد١ش ادٍ١ذ اٌمض١خ ػٍ ٝاٌزذم١ك اإلػذاد ٞفجّضٕ٢ك ثٌّضّْٛٙ
ثدضوثة١ج :
 – 1فجفجه ٩ذ١وث ٩ذو هللا ثٔٗ ألجَ ًفمز أمٌ ٗ١غَثي ثٌقذ١خ
ًُّ ثالّضٌّثً ثٌّ ْٛ٪٢فِ ٗ١ؤووث أْ ِجٕٙو دٗ ٕٛٙهٖ ٙق١ـ

ًٍٚ ِ١ٌٚث ِٝٛقج أْ ثٌّٖضى ٟإدٌث٘٩ ُ١ذ١وث ثدٓ أمِ ٗ١قّو
دٓ ثٌّٙوٞ
ٌّٕجٌٍُٙ

ثٌي ٞوجْ ٠ضٌٚف دو ًٖٚف ٟثٌٍّه ثٌّضّٓٞ
ٚثٕؾجًُ٘ ٥ٚفجةٌُ٘ ٚثٌي٠ ٌُ ٞمُْ د٪و ٌِٖ١ث ثٌٝ

أْ ثٌّٖضى ٟفجٚي صقف ٗ٦١دىجٌّٗ فضٌٛٝ٪ث ٍ٢ِ ٍٝ٩ذٗ .
ٚ – 2أفجه ثٌقذ١خ

ٌغَثي أْ ِجٕٙو دٗ ثٌٖٛٙه ٙق١ـ ِؤووث

ِجٌٙؿ دٗ أم٩ ٖٛذو هللا .
ٚ – 3ثفجه ثٌذٌصمجٌٟ

ثالِ ٓ١ثٔٗ ٌ ِٓ ِ١ثًٌٛعز ثٌّمٓ١ّ١

ٌٌُّ ثالّضٌّثً ثٌّ ْٛ٪٢فٕٛٙ ِٓ ِ١ٌٚ ٗ١ه ٘يث ثٌٌُّ ويٌه
ِٝٛقج ثٔٗ ال  ٌ٪٠ف ثٌّض ُٙثٌّّٛج٩ ٞٚذو ثٌْالَ ٍ٢٠ ٌُٚخ ِٕٗ
أْ ٖٙ٠و ٌو ٜثٌ٪وٌٌ ٓ١فجةور ثٌقذ١خ ٌغَثي ٪٠ ٌُٚ ٗ٪ِ ِٓٚوٖ
دأِ ٞذٍغ ِجٌِ ٟمجدً أهثء ثٌٖٙجهر ٕ٩و ثٌ٪وٌ. ٓ١
ٚ – 4ثفجه ثٌّّٛج٩ ٞٚذو ثٌْالَ ثٔٗ ف َٛ٠ ٟوجْ دّٛلف ثٌّ٪جي
دىٍّ ُ١فؾجء ٕ٩وٖ ثٌّض ُٙثٌذٌصمجٌٚ ٓ١ٌّ ٟثٌّضِٛ ُٙالٞ
إدٌثٌِ٘ٚ ُ١ؿ فٌثفمجٖ ٕ٩و ثٌّض ُٙثٌغَثي ثٌقذ١خ  ٍٝ٩أّجُ
أْ ٖٙ٠و ٌفجةور ٘يث ثألمٕ٩ ٌ١و ثٌ٪وٌ ٓ١دىٗٔٛ

فٚو ٓ٩

ه

ٚثٌوٖ ٕ٩ٚوِج فٕ٩ ٌٞو ثٌ٪وٌٌّٙ ٍُّ ٓ١ج د٢جلضٗ ثٌ١ٕ١ٛز هْٚ
أْ ْ٠أٌٗ ثٌ٪وي  ٌّ٩ثإلدٌث٘ ٓ٩ ّٟ١أٟٕ ٞء ٚه ْٚأْ ٖٙ٠و دأٞ
ٕٟء فٛي ثٌٍّه ثٌّٖٛٙه ف ٗ١عُ ٚل٨

فِ ٟيوٌر ثٌ٪وي ٌِٖ١

ثٌ ٝثٔٗ ٠ؾ ًٙدٚفز ٔٙجة١ز ثٌٍّه ثٌّٖٛٙه ف٠ٚ ٗ١ؾ ًٙفجةَٖ
ٚثٌّضٌٚف ف ٗ١لوّ٠ج ٚفو٠غج ٚثٝجف ثٔٗ صٍُْ ِذٍغ ِجةز هًُ٘
ِٓ ثٌذٌصمجٌ ٓ١ٌّ ٟوأؽٌر  ِٓ ِ١ٌٚ ٍّٗ٩ثؽً ٕٙجهر ثٌَ.ًٚ
ٚ – 5أفجه دوً ٞثٌقْ ٓ١دٓ ثفّو أْ ٕٙجهصٗ

ٌو ٜثٌ٪وٌٓ١

ٙق١قز  ٟ٘ٚأْ ثٌّّْ ٝثٌّٙو ٞثٌضٌوَ ٞوجْ ٠ضٌٚف فِ ٟقً
ثٌَٕثٚ ٧دجٌٞذ ٠صقش ثٌٖجٔٚ ٟ٢د٪و ٚفجصٗ صٌوٙج ألٚالهٖ ثًٌٛعز
ه ْٚأْ ٠يوٌ ٌٍ٪وٌ ٓ١ثُّ ثٌٍّه ٚفوٚهٖ .
ٚ – 6ثفجه ِ٢٪ال ٌ ٌٓ٢ثٔٗ ٕٙو ٌو ٜثٌ٪وٌ ٓ١دى ْٛثٌّّْٝ

ثٌّٙو ٞدٓ ثٌضٌوَ ٞوجْ ٠ضٌٚف ف ٟثألً ٛثٌّٛؽٛهر دضٌ١س ثٌٝ
أْ صٛفٚ ٟصٌوٙج ألٚالهٖ ثًٌٛعز ِٓ دٚ ُٕٙ١ثٌو ثٌّٖضى ٟثٌقجٌٟ
ه ْٚأْ ٠يوٌ ٌٍ٪وٌ ٓ١ثُّ ٚفوٚه ِْٚجفز ثٌٍّه ثٌّٖٛٙه فٗ١
ٌِٖ١ث ثٌ ٝثٔٗ ٠ؾ ًٙفم١مز ثٌَٕث ٧د ٓ١ثٌّٖضىٚ ٟأّ٩جِٗ .
ٚ – 7أفجه ثٌوّ٠جٔ ٟثٌقْٓ ثٔٗ ٕٙو ٌو ٜثٌ٪وٌ ٓ١دجْ ثٌٙجٌه
ثٌّٙو ٞثٌضٌوَ ٞوجْ ٠ضٌٚف ف ٟهثًٖ ِٚج فٌٙٛج ِٓ ثألً ٛثٌضٟ
٩ذٌ ٕٙ٩ج دؾٌهر ثٌ ٝأْ صٛفٚ ٟصٌوٙج ًٌٛعضز ه ْٚأْ ٖٙ٠و
ٌوّٙ٠ج دجُّ ٚفوٚه ِْٚجفز ثألً ٛثٌّٖٛٙه فٙ١ج ٚوً

ىٌه

٠ؾ. ٍٗٙ
ٚ – 8ثفجه ّ٘جه ٞدٓ ثٌقْٓ دٓ ثٌقْ ٓ١ثٔٗ ٕٙو ٌو ٜثٌ٪وٌٓ١
دجْ ثٌٙجٌه ثٌّٙو ٞثٌضٌوَ٠ ٞضٌٚف ف ٟثألً ٛثٌّٛؽٛهر صقش
ثٌٖجٔ ٟ٢ثٌ ٝأْ صٛفٚ ٟمٍفٙج ًٌٛعضٗ ه ْٚأْ ٠يوٌ فوٚه٘ج
ِْٚجفضٙج ٌٍ٪وٌِٝٛ ٓ١قج ثٔٗ ٌ٪٠ف

فو ِٓ ٓ٠فوٚه٘ج ّ٘ٚج

ثٌ٠ٌ٢ك ثٌ١ٕ١ٛز ثٌ ٝوٍّٚ ُ١ثٌّْٛ٪ه ٞف ٟؽٙز ثٌذقٌ ثٌغٌح
ٌ١ِٖ،ث ثٌ ٝأٔٙج ثًٕ ٛجّ٪ز دٙج ِٕجٍي ثألٌ١ثف ٚثٔٗ ٌ٪٠ف ِٓ
أدٕجء ثٌٙجٌه

وال ِٓ ثٌقذ١خ ٩ٚذو هللا ِٚقّو ٚثٌّنضجً ٚثْ

ِقّو صٛفٚ ٟثْ ثدٕٗ إدٌث٘ ٛ٘ ُ١ثٌّٖضى ٟف٘ ٟيٖ ثٌٕجٌٍز .
ٚ – 9أفجه ِٛال ٞإدٌثٌِ٘ٚ ُ١ؿ ثٔٗ ٕٙو ٌو ٜثٌ٪وٌ ٓ١صٍذ١ز
ٌٍ٢خ ثٌّٖٛٙه ٌٗ ثٌقذ١خ دجْ ثألًِ ٛقً ثٌَٕث ٧لجَ
د١ٍّ٪ز ثٌقٚجه ٌفجةور ثٌّٙو ٞثٌضٌوَّٕ ٞز

فٙ١ج

 1966الثلً ٚال

ثوغٌ ه ْٚأْ ٠يوٌ ثّّٙج ٚفوٚه٘ج ِْٚجفضٙج ٚوً ِج ٕ٘جن أٔٙج
ِٛؽٛهر دق ٟصٌ١س ٠ٚؾ ًٙثىث وجٔش ِمِْٛز

د ٓ١ثًٌٛعز ٌِٖ١ث

ثٌ ٝثٔٗ ٠ؾًٚ ًٙعز ثٌٙجٌه ثٌّٙو. ٞ
ٚ – 10أفجه ٍّّ١ز ثٌىجًِ ثٔٗ ٕٙو ٌو ٜثٌ٪وٌ ٓ١دى ْٛثٌّّْٝ
ثٌّٙو٠ ٞضٌٚف ف ٟثألًِ ٛقً ثٌَٕث ٧دجٌقٌط ِٕي ّٕز  1962ثٌٝ
أْ صٛف ٟفّٕ ٟز ٠ؾٍٙٙج ٚصٌوٙج ًٌٛعضٗ ِٓ د٩ ُٕٙ١ذو هللا

ٚثٌقذ١خ ِٚقّو ثٌي٠ ٓ٠قٌعٙٔٛج ٚصٛفِ ٟقّو ٙٚجً ثدٕٗ
إدٌثُ٘١

٘ ٛثٌّٖضى ٟف٘ ٟيٖ ثٌٕجٌٍز ٌِٖ١ث ثٌ ٝثٔٗ ٌُ ٠يوٌ

ٌٍ٪وٌ ٓ١فوٚه٘ج ٚثّّٙج ِْٚجفضٙج ٚوً ِج ٕ٘جن أٔٙج غٌ١
ِمِْٛز د ٓ١ثًٌٛعز ٚصٛؽو دق ٟصٌ١س صقش ثٌٖجٔ ٟ٢وجٔش دٙج
م١جَ ٚدٕ١ش فٙ١ج أمٌ١ث ِٕجٍي .
ٚ – 11أفجه ِقّو ٙغٌ١

دٓ ِذجًن ثٔٗ ٕٙو ٌو ٜثٌ٪وٌ ٓ١صٍذ١ز

ٌٍ٢خ ثٌّٖٛٙه ٌّٙج ثٌقذ١خ ٩ٚذو هللا دجْ ٚثٌوّ٘ج ثٌّٙو ٞوجْ
٠ضٌٚف ف ٟثألً ٛثٌّٖٛٙه فٙ١ج ثٌ ٝأْ صٛفٚ ٟصٌوٙج ًٌٛعضٗ ِٓ
د٩ ُٕٙ١ذو هللا ٚثٌقذ١خ ِٚقّو ٚصٛف٘ ٟيث ثألم ٌ١فذم ٟثمٛصٗ
٠ضٌٚف ْٛدجٌقٌط ٚىٌه دق ٟصٌ١س صقش ثٌٖجٔٚ ٟ٢ثٔٗ ٠ؾ ًٙثّّٙج
ٚفوٚه٘ج

ِْٚجفضٙج وّج ٠ؾ ًٙفم١مز ثٌَٕث ٧د ٓ١ثٌٌ٢ف. ٓ١

ٚ – 12ثفجه ٩ذال دضٖ٪جٓ

دٓ إدٌث٘ ُ١ثٔٗ ٕٙو ٌو ٜثٌ٪وٌٓ١

دجْ ثٌّّْ ٝثٌّٙو ٞوجْ ٠ضٌٚف دجٌقٌط ف ٟثًِٛ ٛؽٛهر دقٟ
صٌ١س صقش ثٌٖجٔ ٟ٢ثٌ ٝأْ صٛفٚ ٟدٙج ِٕجٌٍٗ ٚمٍفٙج الٚالهٖ ِٓ
د٩ ُٕٙ١ذو هللا ٚثٌقذ١خ ِٚقّو ٚصٛف٘ ٟيث ثألم ٌ١ه ْٚأْ ٠ضٌٚف
فٙ١ج ثدٕٗ إدٌث٘ ُ١ثٌّٖضى ٟف٘ ٟيٖ ثٌٕجٌٍز ِ ٨أّ٩جِٗ الٔٗ
ِٙجؽٌ دأًٚدج ٌِٖ١ث ثٌ ٝأْ ثٌّٖٛٙه ٌُٙ

ّّٛث ثألً ٛثٌّٖٛٙه

فٙ١ج ٍِه هللا ِؤووث ثٔٗ ٌُ ٠يوٌ ٌٍ٪وٌ ٓ١فوٚه٘ج ِْٚجفضٙج
ِٝٛقج أٔٙج ثًٕ ٛجّ٪ز
ٚ – 13ثفجه ٩ذو هللا ًٍثن ثٔٗ ٕٙو ٌو ٜثٌ٪وٌ ٓ١صٍذ١ز ٌٍ٢خ
ثٌّٖٛٙه ٌّٙج ثٌقذ١خ ٩ٚذو هللا دجْ ثألً ٛثٌّٖٛٙه فٙ١ج ٠ضٌٚف
فٙ١ج ٚثٌوّ٘ج ثٌّٙو ٞدٓ ٩ذو ثٌّ ٌٝٛدجٌقٌط إٌ ٝأْ صٛفٟ
ٚصٌوٙج ًٌٛعضٗ ِٓ د ُٕٙ١ثدٕٗ ِقّو ثٌي ٞصٛفِٝٛ ٟقج ثٔٗ
٠ؾ ًٙثدٕٗ إدٌث٘ ُ١ثٌّٖضى ٟف٘ ٟيٖ ثٌٕجٌٍز ٚثٔٗ ىوٌ
ٌٍ٪وٌٓ١

ثُّ ثألًٚ ٛفوٚه٘ج ثٌضٌ٪٠ ٟفٙج دجّضغٕجء ثٌقو ِٓ

ؽٙز ثٌّٖجي ٌِٖ١ث ثٌ ٝثٔٗ ٠ؾٙــــً

ِج ّؾً ٖ ٗ١ٍ٩

ًؽجي

ثٌٌٖ١ز .
ٚ – 14ثفجه ّو ٞثفّو ثٌٖج ٌ٩أْ ٕٙجهصٗ ٌو ٜثٌ٪وٌٙ ٓ١ق١قز
ٟ٘ٚ

أْ ثٌٙجٌه ثٌّٙو ٞدٓ ٩ذو ثٌّ٠ ٌٝٛضٌٚف فٍِ ٟه دّٕ٢مز

صٌ١س دجٌقٌط ٚثٌٌ ٟ٩ثٌ ٝأْ صٛفٚ ٟصٌوٙج ألٚالهٖ ٌِٖ١ث ثٌٝ
ثٔٗ ٠ؾ ًٙفوٚهٖ ِْٚجفضٗ ِٝٛقج أٔٗ ٍِه ٌ ِ١مجٙج دٛثٌو
ثٌّٖضىٚ ٟثّٔج ًٌٍّ٘ٚٛ ٛط ثٌّٙوٞ

.

ٚ – 15ثفجه صٛف١ك َ ثفّو ثٔٗ ٘ ٛثٌ٪وي ثٌ٪ج١ف فًُّ ٟ
ثالّضٌّثً ثٌّ ْٛ٪٢فِٝٛ ٗ١قج ثٔٗ صٍمٍٗ١ٍِٚ ٛ٘ ٝ

ٌّ٩

ثإلدٌث٘ ّٟ١ثٌي ٛ٘ ٞثٌ٪وي ثٌذجٕٔٙ ٟجهر ِٓ ثٌٖٛٙه وّج ٟ٘
ِغذضز فٍٙ ٟخ ثٌٛع١مز ثٌّ ْٛ٪٢فٙ١ج ٚثْ ؽّ ٨١ثٌٖٛٙه ٚلٛ٪ث
دّيوٌر ثٌقف٪ٌٍ ٤وي ثٌذجِٔٝٛ ٟقج ثّٔٙج ث٩ضّوث ف ٟصقٌٌ٠
ثٌٌُّ  ٍٝ٩إىْ ثٌْ١و ًة ِ١ثٌّقىّز  ٍٝ٩ٚثٌٖٛث٘و ثإلهثً٠ز .
ٚف١ظ ثّضٌٍّّٖ ٨ضى٩ ٟذ١وث إدٌث٘ ُ١دٓ ِقّو وٖج٘و ف ٟثٌم١ٞز
ٚثفجه أْ ثألً ٛثٌّٖٛٙه فٙ١ج ٚثٌّّْجر ٍِه هللا مجٙز دٛثٌوٖ
ِٝٛ 1994قج أْ

ِقّو دٓ ثٌّٙو ٞمٍفٙج ٌٗ ِٕي ٚفجصٗ ّٕز

أّ٩جِٗ ثٌّٖضى ٝد ُٙال ٠ضٌٚف ْ ٛفٙ١ج ٚثْ ٚثٌوٖ وجْ دٙج ِٕي
ثٌنّْٕ١جس ف١ظ  ٨ٝٚفٙ١ج ثٌنّ١ز ٚدٕ ٝفٙ١ج ٩ور ِٕجٍي أِج
ؽوٖ ثٌّٙو ٞفمو وجْ ف ٟأٚي ثألٌِ ْ٠ىٓ دٙج
فٙ١ج هثًث إٌ ٝفوٚه ّٕز

ف ٟمّ١ز عُ دٕٝ

 1979فغجهً٘ج ثٌِ ٝوٕ٠ز وٍُّ١

د٪وِج أٌِ ٚثي ه ثٌٌّٚؿ دذ ٨١ثٌوثً ثٌّيوًٛر فذجٙ٩ج ِؤووث
ِجؽجء فٕ ٟىج٠ضٗ ؽٍّز ٚصف١ٚال ِ١ٞفج أْ ٚثٌوٖ ّذك أْ صٕجٍ٧
دٖأْ ٔفِ ثألًِ ٛقً ثٌَٕث ٨ِ ٧لذٍ١ز ث٠ش ثوًْ١
ث٪٠ ٌُ ْ٢غٌ  ٍٝ٩أٞ

ٌىٕٗ ٌقو

فىُ ف ٟثٌٌّٚ ٧ٛٝٛجٌـ ٚثٌوٖ فِٛ ٟثؽٙز

ثٌمذٍ١ز ثٌّيوًٛر ِٚف١وث ِٓ ؽٙز أمٌٜ

ثٔٗ  ٍُ٩ ٍٝ٩دىْٛ

ٚثٌوٖ ِقّو دٓ ثٌّٙو ٞوجْ ٕٛ٠ح دّمض ٝٞثٌٛوجٌز  ٓ٩ؽوٖ
ثٌّٙو ٞف ٟؽّٕ ٨١ؤٚ ٗٔٚثِالوٗ أ ٓ٠وجٔش ٌىٓ ًُّ ثالّضٌّثً

ثٌي ٞأٔؾَٖ ٚثٌوٖ ّٕز  ٌ١ٖ٠ ٌُ 1965ثٌ ٝثٔٗ ٕٛ٠ح  ٓ٩ؽوٖ
ثٌّٙو. ٞ
ٚف١ظ أؽٌ٠ش ِٛثؽٙز د ٓ١ثٌّٖضىٚ ٟثٌّض ٓ١ّٙثٌقج ٓ٠ٌٝدضجً٠ل
 07/01/16فجوو ثٌّٖضى ٟمالٌٙج ِجؽجء فٕ ٟىج٠ضٗ .
ٚأوو ٩ذ١وث ٩ذو هللا ٚثٌقذ١خ ٌغَثي أْ ثألًِ ٛقً ثٌَٕث٧
ٌٛثٌوّ٘ج ٖ٠ضٌن فٙ١ج

ِّٙ٪ج أمّ٘ٛج ِقّو ثٌي ٞصٛفٛ٘ٚ ٟ

ٚثٌو ثٌّٖضى ٟثٌقجٌ ٟإدٌث٘. ُ١
ٚثوو ثٌذٌصمجٌ٩ٚ ٓ١ٌّ ٟذو ثٌْالَ ثٌّْجٚ ٞٚثٌقْ ٓ١دوًٞ
٢٪ِٚال ٌٚ ٌٓ٢ثٌو ّ٠جْ  ٞثٌقْٓ ٚثٌقْٓ ّ٘جهِٛٚ ٞال ٞإدٌثُ٘١
ّ١ٍّٚز ثٌىجًِ ِٚقٕو ٙغ٩ٚ ٌ١ذال دضٖ٪جٓ ٩ٚذو هللا ًٍثن ِج
ٌٙفٛث دٗ أعٕجء ثّضٕ٢جل ُٙثدضوثة١ج .
ٚف١ظ ثّضٕ٢ك ثٌّضِ ّْٛٙؾوهث صف١ٍ١ٚج :
 – 1فجوو ٩ذو هللا ٩ذ١وث ِج  ٌٙؿ دٗ ثدضوثة١ج ٚثْ ثألًِ ٛقً
ثٌَٕث ٧غِ ٌ١مِْٛز ٚثْ ثٌّٖضىٚ ٟثفو ِٓ ثًٌٛعز ٚثْ ثألًٛ
ٌْ١ش مجٙز دٛثٌوٖ .
ٚ – 2ثوو ثٌقذ١خ ٌغَثي

ِج ٌٙ

ؿ دٗ ثدضوثة١ج ِ١ٞفج أْ

ثٌّٖضى ٟإدٌث٘ ُ١ثدٓ أمِ ٗ١قّو ٍ١خ صقف ٤١ثألًِ ٛقً ثٌَٕث٧
وّج ٍ١ذٛث دو ًُ٘ٚصقفٙ٦١ج فض ٌٛ٪دٍ٢ِ ٍٝ٩ ُٙٞ٪خ

ثٌذٜ٪

ث٢مٌ .
ٚ – 3ثوو دوً ٞثٌقْٓ ٢٪ِٚال ٌّ٘ٚ ٌٓ٢جه ٞثٌقْٓ ٚثٌو ّ٠جْ
ثٌقْٓ ٚثٌذٌصمجٌِٛٚ ٓ١ٌّ ٟال ٞإدٌثِ٘ ُ١ذٌٚؿ ٚثٌىجًِ ٍّّ١ز
ٙٚغِ ٌ١قّو ٚدضٖ٪جٓ ٩ذو هللا ًٍٚثن ٩ذو هللا ّٚو ٞثفّو ثٌٖجٌ٩
ِٛٚال ٞثفّو صٛف١ك ِج ٌٙفٛث دٗ أعٕجء ثّضٕ٢جل ُٙثدضوثة١ج .
ٚف١ظ أؽٌ٠ش ِٛثؽٙز عجٔ١ز دضجً٠ل
ٌّٙج ٩ذو هللا ٚثٌغَثي ثٌقذ١خ

 2007/03/07د ٓ١ثٌّٖٛٙه

ثٌّض ٓ١ّٙف ٟثٌم١ٞز ٚثٌّٖضىٟ

إدٌث٘٩ ُ١ذ١وث دق ًٛٞهفج. ُٙ٩

ٞ

فأوو إدٌث٘٩ ُ١ذ١وث ٕىج٠ضٗ ِٝٛقج ِٓ ؽو٠و أْ ثٌّٖٛٙه فٗ١
ٌٌ ِ١ؾوٖ ٚثّٔج ٌ٘ٛ ٛثٌوٖ ٚثْ فؾضٗ ف ٟثٌم١ٞز ثٌّغذضز
ٌضن ٘١ٚثألًِ ٛقً ثٌَٕثٌٛ ٧ثٌوٖ صضّغً فًُّ ٟ
ثٌّٕؾَ ّٕز  1965ثٌّضٍ٪ك دٛثٌوٖ

ثالّضٌّثً

ِقّو دٓ ثٌّٙو١ِٞ ٞفج أْ

٩ ّٗ٩ذ١و ث٩خ ه هللا " ثٌّض ُٙف ٟثٌٕجٌٍز

وجْ ْ٠ىٓ ُِٙ٪

فٟ

ٔفِ ثألًٛ١ ٛي ف١جر ٚثٌوٖ ٚوجْ ٠قٌعٙج دأٌِ ِٓ ٚثٌوٖ وغٌٖ١
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ِٓ ثٌٕجُ ِف١وث أْ ِْجفز ثألًِ ٛقً ثٌَٕث ٧صموً ح

٘ىضجًث ٩ٚمخ ٩ذ١وث ٩ذو هللا ٌٚغَثي ثٌقذ١خ ِؤوو ٓ٠إْ ثألًِ ٛقً
ثٌَٕثٌٛ ٧ثٌوُ٘ ْ١ٌٚش مجٙز دأمّٙ١ج ِقّو ثٌيٚ ٛ٘ ٞثٌو
ثٌّٖضى ٟثٌقجٌ ٟإدٌث٘٩ ُ١ذ١وث .
رؼٍ ً١األِش :
ف١ظ صموَ ثٌّٖضى ْٛثٌٕجةخ  ُٕٙ٩ثٌّّْ٩ ٝذ١وث إدٌثٕ٘ ُ١ىج٠ز
دٛثّ٢ز ِقجِ ُٙ١ىٌ /ذ١ج ٛإٌ ٝثٌْ١و ٚو ً١ثٌٍّه ٌوٜ
ثدضوثة١ز وٍُّ١

ّؾٍش ٌو ٗ٠صقش ٩وه

ْٕٛ٪٢٠ 2004 ٓ 1418
ٙ 133ق١فز

دّمضٞج٘ج دجٌَ ًٚف ًُّ ٟثالّضٌّثً ثٌّ ّٓٞد٪وه

 145وٕجٓ ثألِالن  30دضجً٠ل  2004/10/14صٛع١ك وٍّٚ ُ١ثٌّْؾً
دّيوٌر ثٌقفً 98 ٤لُ

ٙ 16ق١فز

٪ٌٍ 12وي  ٌّ٩ثإلدٌثّٟ٘١

ٚثٌي ٞألجِٗ ّ٩جُ٘ ٩ذ١وث ٩ذو هللا ٌٚغَثي ثٌقذ١خ دٓ ثٌّٙوٞ
ٕٙٚو ٕٛٙهٖ دجْ ثٌٙجٌه ثٌّٙو ٞثٌقذجد ٟدٓ ٩ذو ثٌّ" ٌٝٛ
ؽوُ٘ ؽّ٪١ج " ٌٗ ٚد١وٖ ثٌم٪٢ز ثألً١ٝز ثٌّّْجر " ٍِه هللا "
٠ضٌٚف فٙ١ج ْٔٚذٙج ٌٕفْٗ ٚثٌٕجُ إٌ ٗ١ويٌه ِٕي ّٕز
إٌ ٝأْ

1960

صٛف ٟدضجً٠ل ٚ 1991/09/01صٌوٙج ًٌٛعضٗ .

ٝٚٚقٛث فٕ ٟىج٠ض ُٙأْ ثٌٍّه ثٌّٖٛٙه فٌ ِ١ٌ ٗ١ؾوُ٘ ٚثّٔج
ٌ٘ٛ ٛثٌوُ٘ ِقّو دٓ ثٌّٙو ٞدٕجء  ًُّ ٍٝ٩ثالّضٌّثً ثٌّّٓٞ
د٪وه

ٙ 505ق١فز

 146وٕجٓ ٩وه

 14دضجً٠ل

 11غٖش

ثٌّضٍ٪ك دٛثٌوُ٘ ٚث٩ضذٌٚث ِجٕٙو دٗ ثٌٖٛٙه ف ٟثٌٌُّ

1965

ثٌّ ْٛ٪٢فًٍٚ ٗ١ث
ٚف١ظ ثٔٗ ِٓ ثٌغجدش ِٓ ِقضٍِ ٜٛف ثٌٕجٌٍز د٪و ثإلؽٌثءثس
ثٌّٕؾَر دٕجء  ٍٝ٩ثٌٖىج٠ز ثٌّيوًٛر .
أْ ثٌّض٩ ٓ١ّٙذ١وث ٩ذو هللا ٌٚغَثي ثٌقذ١خ ٌٙفج ف ٟوً ٌِثفً
ثٌذقغ ٓ١ثٌضّ١ٙوٚ ٞثإل٩وثه ٞثدضوثة١ج ٚصف١ٍ١ٚج ِٛٚثؽٙز أْ
ِجٕٙو دٗ ثٌٖٛٙه

ٌو ٜثٌ٪وٌٙ ٓ١ق١ـ ِؤوو ٓ٠أْ ثٌٍّه

ثٌّٖٛٙه فٍِ ٗ١ه ٌٛثٌوّ٘ج صٌٚف ف ٗ١إٌ ٝأْ صٛفٚ ٟصٌوٗ
ًٌٛعضٗ ِٓ

د ُٕٙ١أمّ٘ٛج ِقّو دٓ ثٌّٙو ٞثٌيٚ ٛ٘ ٞثٌو

ثٌّٖضى ٟإدٌث٘ ُ١ثٌي٪٠ ٞضذٌ دو ِٓ ًٖٚثًٌٛعز د٪و ٚفجر
ٚثٌوٖ ٚدجٌضجٌٟ

ٖ٠ضٌن ف ُٙ٪ِ ٗ١ؽّ٪١ج الٔٗ غِ ٌ١مْ َٛدٓ١

ثًٌٛعز ٌقو ثِٝٛ ْ٢ق ٓ١ثٔٗ صٛؽو فِٕ ٗ١جٌٍٚ ُٙثٕؾجًُ٘
٥ٚفجةٌُ٘ .
ٚثْ ثٌّض ُٙثفّو صٛف١ك ٌٙؿ صّ١ٙوث ٚإ٩وثه٠ج دأٔٗ صٍمً ٝفمز
ٍِ ٌّ٩ ٍٗ١ثإلدٌث٘ ٞ ُ١ثٌي ٛ٘ ٞثٌ٪وي ثٌذجٔ ٟثٌٖٙجهر ِٓ
ثٌٖٛٙه وّج

٘ ٟفٍٙ ٟخ ثٌٛع١مز ثٌّ ْٛ٪٢فٙ١ج ٚثوو ثُٔٙ

ٚلٛ٪ث ؽّ٪١ج فِ ٟيوٌر ثٌقف٪ٌٍ ٤وي ثٌذجٔ. ٟ
ٚثْ ثٌّض ُٙثٌذٌصمجٌٌٙ ٓ١ٌّ ٟؿ صّ١ٙو٠ج ٚإ٩وثه٠ج دأٔٗ ٌِ١
ِٓ ثًٌٛعز  ِٓ ِ١ٌٚثٌٖٛٙه ِؤووث ثٔٗ ٌُ  ٍُْ٠أِ ٞذٍغ ِجٌٟ
ٌٍّض ُٙثٌّْج٩ ٞٚذو ثٌْالَ ِٓ ثؽً ثإلهالء دجٌٖٙجهر ٌفجةور
ٌغَثي ثٌقذ١خ .
ٚثْ ثٌّض٩ ُٙذو ثٌْالَ ثٌّّٛجٌٚ ٞٚتٓ ٌُ

ْ٠ضٕ٢ك صف١ٍ١ٚج

ٌ٪وَ ثٌ٪غ ٗ١ٍ٩ ًٛفجٔٗ ٌٙؿ صّ١ٙو٠ج دأٔٗ صٍُْ ِذٍغ ِجةز
هًُ٘ ِٓ ثٌذٌصمجٌٓ١ٌّ ٟ

وٖٙ٠ ٟو ٌو ٜثٌ٪وٌٓ١

فقٕ٩ ٌٞو

٘ي ٓ٠ثألمٚ ٓ٠ٌ١أ٢٩جّ٘ج د٢جلضٗ ثٌ١ٕ١ٛز ه ْٚأْ ٖٙ٠و دأٟٕ ٞء
ٌٙٚؿ ثدضوثة١ج دأٔٗ فٕ٩ ٌٞو ثٌ٪وٌ ٓ١ه ْٚأْ ٖٙ٠و دأٟٕ ٞء
ٚصٍُْ ِذٍغ ِجةز هًُ٘ ِٓ ثٌّض ُٙثٌذٌصمجٌ ٓ١ٌّ ٟوأؽٌر ِٗٛ٠

 ِٓ ِ١ٌٚثؽً ثٌَ. ًٚ
ٚثْ ثٌّض٩ ُٙذو هللا ًٍثن ٌٚتٓ ٌٙؿ صّ١ٙو٠ج دأٔٗ فٕ٩ ٌٞو
ثٌ٪وٌ ِٓ ٓ١ثؽً ثإلهالء دٖٙجهر فٛي ٩وه ًٚعز ثٌٙجٌه ثٌّٙوٞ
ثٌضٌوَ ٞه ْٚأْ ٖٙ٠و دأ١ٕ ٞب فٛي ثألً. ٛ
فجٔٗ ٌٙؿ فٌِ ٟفٍز ثٌضقم١ك ثإل٩وثه ٞثدضوثة١ج ٚصف١ٍ١ٚج دأٔٗ
ٕٙو ٌو ٜثٌ٪وٌ ٓ١دضٌٚف ثٌّٙو ٞف ٟثألً ٛثٌّٖٛٙه فٙ١ج إٌ ٝأْ
صٛفٚ ٟمٍفٙج ًٌٛعضٗ ِٓ د ُٕٙ١ثدٕٗ ِقّو ثٌي ٞصٛف٠ٚ ٟؾًٙ
ثدٕٗ إدٌث٘ ُ١ثٌّٖضى. ٟ
ٚثْ دجل ٟثٌّض : ٓ١ّٙثٌقْ ٓ١دوً٢٪ِ + ٞال ٌ + ٌٓ٢ثٌوّ٠جٟٔ
ثٌقْٓ ّ٘جهِٛ + ٞال ٞإدٌثٌِ٘ٚ ُ١ؿ ّٚ +الِز ثٌىجًِ

ثٌقْٓ +

ِ +قّو ٙغ٩ + ٌ١ذال صٖ٪١جٓ ٚ +ثفّو ثٌٖج ٌ٩أفجه ٚث صّ١ٙو٠ج
ٚإ٩وثه٠ج ِٛٚثؽٙز أْ ثٌّّْ ٝثٌّٙو ٞثٌضٌوَ ٞوجْ ٠ضٌٚف فٟ
دم٪ز أً١ٝز دق ٟصٌ١س إٌ ٝأْ صٛفٚ ٟمٍفٙج ًٌٛعضٗ ِٓ دُٕٙ١
ثدٕٗ ِقّو ثٌيٚ ٛ٘ ٞثٌو ثٌّٖضى ٟثٌقجٌٝٚٚ ٟـ ِٛال ٞإدٌثُ٘١
ٌِٚؿ ثٔٗ ّذك أْ ّج٩وٖ فٙ١ج ف ٟفٚجه ثٌٖ ٌ١٪وّج ٝٚـ ٍّّ١ز
ثٌىجًِ ثٔٗ وجْ ْ٠ج٩وٖ ف ٟثٌضٌٚف فٙ١ج ٌٚوثٖ ٩ذو هللا ِٚقّو
ٚدجٌٞذ ٠صقش ثٌٖجٌٔ١ِٖ ٟ٢ث إٌ ٝأْ فٙ١ج م١جَ ِٕٚجٍي ٝٚٚـ
دوًٖٚ

ِقّو ٙغ ٌ١ثٔٗ ّذك أْ ثلضٕ ِٕٗ ٝثٌقذٛح ٚثًٌَ٧

ٚثٌَ٠ش ف ٟصٍه ثٌذم٪ز ٚدجٌٞذ ٠صقش ثٌٖجٟٔ٢
ٚثٔٗ ٌ ٚتٓ ثمضٍف ثٌّض – ّْٛٙثٌٖٛٙه ٌو ٜثٌ٪وٌ – ٓ١ف ٟثُّ
ٚفوٚه ِْٚجفز

ثالً ٛثٌّٖٛٙه فٙ١ج أ٠ ٌُ ٚيوٌ٘ج ٌو ٜثٌ٪وٌٓ١

دٚفز ٔٙجة١ز فجٔٗ ؽٌس ثٌ٪جهر ٚثٌٌ٪ف ٌو ٜثٌ٪وٚي دجْ ٠ضٍٛث
ِْ ٍٝ٩جِ ٨ثٌٖٛٙه ثُّ ٚفوٚه ِْٚجفز ثٌٍّه ثٌّٖٛٙه ف ٗ١فْخ
ثألفٛثي

دٕجء  ٍٝ٩ثٌٖٛث٘و ثإلهثً٠ز ثٌض ٟدقٍٛص ُٙفٛ١ثفمْٛ

ٙ١ٍ٩ج أٚال

ٛ٠ثفمٚ ْ ٛف٘ ٟيٖ ثٌٕجٌٍز ٠فضٌ ٛأْ ثٌٖٛٙه

ثٌّض ٓ١ّٙف٘ ٟيٖ ثٌٕجٌٍز – ٚثفمٛث  ٍٝ٩ثُّ ٚفوٚه ِْٚجفز

–

ثٌٍّه ثٌّٖٛٙه ف ٗ١دوٌ ً١ثُٔٙ
ثٌذجِٔ١ٌٚ ٟ

ٚلٛ٪ث دّيوٌر ثٌقف٪ٌٍ ٤وي

ِٓ دٕ٠ ِٓ ُٕٙ١ىٌ ثٌضٛلٙ١ٍ٩ ٨١ج .

ٚثْ ثٌّٖضى٩ ٟذ١وث إدٌثٌ٘ٚ ُ١تٓ ثه ٝ٩فٕ ٟىج٠ضٗ أْ ثألًٛ
ِقً ثٌَٕث " ٧ثٌّٖٛٙه فٙ١ج " مجٙز دٛثٌوٖ ِقّو دٓ ثٌّٙوٞ
ْ١ٌٚش ٌؾوٖ ثٌّٙو ٞفجٔٗ ٌٙؿ أعٕجء ث الّضّج ٧إٌ ٗ١وٖج٘و
دضجً٠ل  07/01/16دجْ ؽوٖ ثٌّٙو ٞوجْ ْ٠ىٓ فِ ٟقً ثٌَٕث٧
أٚال ف ٟمّ١ز عُ دٕ ٝف ٗ١هثًث ٌىٕٗ غجهً٘ج ف ٟفوٚه ّٕز 1979
ِضٛؽٙج إٌِ ٝوٕ٠ز وٍّ. ُ١
ٚثْ ثٌّٖضى٩ ٟذ١و ث إدٌثٌ٘ٚ ُ١تٓ ٌٙؿ فِ ٟق ٌٞثٌّٛثؽٙز
دضجً٠ل  2007/01/16دجْ ؽوٖ ٚأّ٩جِٗ ٌُ ٠ضٌٚفٛث فِ ٟقً
ثٌَٕث. ٧
فجٔٗ ٌٙؿ فِ ٟق ٌٞثٌّٛثؽٙز دضجً٠ل  07/03/07دجْ ٩ ّٗ٩ذ١وث
٩ذو هللا " ثٌّض ُٙف ٟثٌٕجٌٍز " وجْ ْ٠ىٓ ِ ُٙ٪فٔ ٟفِ ثألًٛ
ِٕي أْ ٩مً ثٌٌّٚؿ ٛ١ٚي ف١جر ٚثٌو ثٌٌّٚؿ ٚ ،وجْ ٠قٌط ثألًٛ
ِقً ثٌَٕث ٧وغ ِٓ ٌٖ١ثٌٕجُ دجٌِ ِٓ ٚثٌو ثٌٌّٚؿ .
ٚثْ ثٌّٖضى ٟثلٌ ِٓ ؽٙز أمٌ ٜدأٔٗ  ٍُ٩ ٍٝ٩دى ْٛؽوٖ ثٌّٙوٞ
ٚوً ثدٕٗ ِقّو ٚوجٌز ٠ؾِّٙٔٛٞ ًٙج ٠ٚؾّٕ ًٙز ثٌضٛو. ً١
ٚثْ ثٌٙجٌه ثٌّٙو ٞدٓ ٩ذو ثٌّٚ ٌٝٛوً ثدٕٗ ِقّو ثٌيٛ٘ ٞ
ثٌّٖضى ٟثٌقجٌٕٛ١ٌ ٟح ٠ٚ ٕٗ٩مِ َٛمجِٗ ف ٟؽّٕ ٨١ؤٗٔٚ
ٚثِالوٗ أ ٓ٠وجٔش ِ ٍٝ٩ٚج  ِٓ ٗ١ٍ٩ ٛ ٌ٪٠لٛي ٚفِٚ ً٪قجوّز
ِٚنجّٙز ٌو ٜثٌّقجوُ ٚوجٌز ِفٝٛز فْخ ثٌٛوجٌز ثٌّقًٌر فٟ
 1965ٛ١ٔٛ٠ 28ثٌّٛؽٛهر ْٔنز ِٕٙج فٍِ ٟف ثٌٕجٌٍز .
ٚثْ ٚثٌو ثٌّٖضى ٟثٌقجٌ ٟألجَ ًُّ ثّضٌّثً مجٗ دٗ دضجً٠ل
 5غٖش  ِّٓٞ 1965د٪وه ٙ 505ق١فز  146وٕجٓ  14دضجً٠ل  11غٖش
ٕٙ 1965و ٕٛٙهٖ دجٔٗ ٠ضٌٚف ف ٟل٪٢ز أً١ٝز دٕجف١ز صٌ١س
ٌٙٛ١ج ٌٙٝ٩ٚ 1300ج ِ َ 900ور صَ٠و  ٓ٩مِّ ٌٖ٩ر ّٕز ٚٚل٨

ثّضفْجًُ٘ دضجً٠ل  /25غٖش 1965 /فْخ ثٌ٪مو ثٌّّٓٞ

د٪وه

ٙ 621ق١فز  266وٕجٓ ٩ 2وه. 14
ٚثْ ثألٌ١ثف ف ٟثٌَٕث ٧صموِٛث دٍّ٢خ ثٌضقفٚ ٤١ص ٌٛ٪دُٙٞ٪
ٍ٢ِ ٍٝ٩خ ثٌذ ٜ٪ث٢مٌ .
"

ٚف١ظ ثٔٗ ث٩ضذجًث ٌىً ِجىوٌ ث٩الٖ ِٓ ثٌٕ٪جِ ٌٙؾضّ٪ز

ص٠ٌٚقجس ثألٌ١ثف ِٞٚجِٚ ٓ١عجةمٚ ُٙفؾؾ٠ " ُٙضذ ٓ١أْ ثٌَٕث٧
د٠ ُٕٙ١ىضْٙ ٟذغز ِؤ١ز ِقٞز ِٓ ثمضٚجٗ ِقىّز ثٌّ ٧ٛٝٛثٌضٟ
ٌٙج ثٌقك ٚوجًِ ثٌٚالف١ز ف ٟصٌؽ١ـ فؾؼ ثألٌ١ثف دٖأْ ثألًٛ
ثٌّضٕجٍٙ١ٍ٩ ٧ج ٢ِٚجدمضٙج ٙ١ٍ٩ج ثّّج ٚفوٚهث ِْٚجفز ِٚج
إٌ ٝىٌه ٚدجٌضجٌ ٟفجْ ٍِف ثٌٕجٌٍز مجي ِّج ٠ف١و صٛفٌٖ ٍٝ٩
ٕ٩ج ٌٙثٌَٚ ًٚثٌّٖجًوز ف ٗ١أٚ

ثإلهالء دٖٙجهر وجىدز أِجَ

ثٌ٪وٚي دق١ظ أْ وً ٕج٘و ٕٙو ٌو ٜثٌ٪وٌ ٓ١ف٘ ٟيٖ ثٌٕجٌٍز
دّجفٚ ٍّٗ٩ ٟثْ ثمضالف ثٌٖٛٙه ف ٟد ٜ٪ثٌؾَة١جس ال ٠ؤه  ٞإٌٝ
ٍ٠ًٚز ٕٙجهص ُٙفْخ ِج هً ػ  ٗ١ٍ٩ثؽضٙجه ثٌّؾٍِ ثأل ٍٝ٩ف٘ ٟيث
ثٌؾجٔخ ثٌٖٟء ثٌي٠ ٞض ٗ٪ِ ٓ١٪ثٌض٠ٌٚـ د٪وَ ِضجد٪ز ثٌّضٓ١ّٙ
دّج ِٔح إٌ ُٙ١ف ٟثٌّ٢جٌذز دئؽٌثء ثٌضقم١ك .

ٌٙزٖ األسجبة :
ٔ – 1ػشح ثؼذَ ِزبثؼخ اٌّز ٓ١ّٙاٌّسّ: ٓ١
٩ذ١وث ٩ذو هللا دٓ ثٌّٙوٞ

– ٌغَثي ثٌقذ١خ دٓ ثٌّٙوٞ

–

ثٌذٌصمجٌ ٓ١ٌّ ٟدٓ ِقّٛه – ٩ذو ثٌْالَ ثٌّّٛج ٞٚدٓ ٩ذو
ثٌمجهً – ثٌقْ ٓ١دوً ٞدٓ ثفّو

– ِ٢٪ال ٌ ٌٓ٢دٓ دجٟ٘

ثٌوّ٠جٔ ٟثٌقْٓ دٓ ِقّو – ٌقْٓ ّ٘جه ٞدٓ ثٌقْٓ١

–

– ِٛالٞ

إدٌثٌِ٘ٚ ُ١ؿ دٓ ِٛال ٞثفّو – ٍّّ١ز ثٌىجًِ دٓ إدٌثُ٘١

–

ِقّو ٙغ ٌ١دٓ ِذجًن – ٩ذال دضٖ٪جٓ دٓ إدٌث٘٩ – ُ١ذو هللا ًٍثن
دٓ ثٌقْٓ – ّو ٞثفّو ثٌٖجِٛ – ٌ٩ال ٞثفّو صٛف١ك دّج ِٔ

ح

إٌ ُٙ١ف ٟثٌّ٢جٌذز دئؽٌثء ثٌضقم١ك .
ٔ – 2أٌِ وضجدز ثٌٞذ ٠دئٕ٪جً :

ثٌْ١و ثٌٛو ً١ثٌ٪جَ ٌٍٍّه .
ٚثٌّضٚ ٓ١ّٙهفج ُٙ٩دفق٘ ٜٛيث ثألٌِ .
دجالفضفج ٣دْٕنز ِٓ ٘يث ثألٌِ دىضجدز ثٌٞذ. ٠
ٚفًٌ دّىضخ ثٌضقم١ك دضجً٠ل
لج ٟٝثٌضقم١ك
إِٞجء  :ثٌقْٓ ثٌَّٚثًصٟ

المطلب الثانً :األمر باإلحالة على هٌئة الحكم.

األمر باإلحالة ىو األمر الذم يقرر دبوجبو قاضي التحقيق نقل
الدعول من مرحلة التحقيق اإلعدادم إذل مرحلة احملػػاكمة ،أم إحالة اؼبلف على
احملكمة اؼبختصة للبث فيو طبقا للقانوف  .كيفًتض يف ذلك تقدير ق ػ ػػاضي التحقيق
توافر أدلة كػافية على نسبة الفعل إذل اؼبتهم كتوافر أركاف اعبريبة كانعداـ أسباب عدـ
القبوؿ.
كتقدير كفاية األدلة على حصوؿ الواقعة كنسبتها للمتهم ال يعٍت
أهنا كػافية إلدانتو  ،إذ ال اختصاص لقاضي التحقيق يف تقرير اإلدانة  ،فتلك مهمة
احملكمة  ،بل تقدير قاضي التحقيق لرجحاف اإلدانة كاؼ إلحالة اؼبلف كليس يقينو
كجزمو بذلك على كبو ما تفعلو احملكمة  ،إذ قد يقرر قاضي التحقيق احتماؿ براءة
اؼبتهم كمع ذلك وبيل اؼبلف على احملكمة ألنو يرل احتماؿ اإلدانة أرجح}1{.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ أنظر اؼبستشار ايهاب عبد اؼبطلب مرجع سابق الصفحة 68
**ّٔٛرج ٌألِش ثبإلدبٌخ ػٍ ٝاٌّذىّخ :

المملكة المغربٌة
وزارة العدل
محكمة االستئناف بأكادٌر
المحكمة االبتدائٌة بإنزكان

أمر بالمتابعة واإلحالة على المحكمة

ـــــــــــــــــ

باسم جاللة الملك
ملف التحقٌق عدد06/58
نحن اٌك١ع ؼ٠بع ثٛشؼ١ت لبػ ٟاٌزسم١ك ٌع ٜاٌّسىّخ االثزعائ١خ ثبٔؿوبْ.
ٚثٕبء ػٍِ ٝؾــــــاٌجخ اٌك١ع ٚو ً١اٌٍّه اٌّؤؼضخ ف 24 ٟظخٕجؽ 2006الرامٌة إلى فتح تحقٌق
فً حق المسمى:
** ج.ف بن محمد ،مغربً ،مزداد.................................................1984
النائب عنه ذ القنفود المحامً بهٌئة أكادٌر فً إطار المساعدة القضائٌة.
بارتكابه جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف  ،األفعال المنصوص علٌها وعلى عقوبتها فً
الفصل 484من القانون الجنائً.
البحث التمهٌدي:
ٌستفاد من محضر الضابطة القضائٌة المنجز من طرف الدرك الملكً بٌوكرى ............
التحقٌق اإلعدادي:
ــ االستنطاق االبتدائً:
{}................
ــ االستنطاق التفصٌلً:
االستماع إلى المتهم:
صرح بأنه ٌعرف الطفلة القاصرة وأنها تزوره بالغرفة التً ٌكترٌها برفقة أصدقائه...حٌث
تجالسه لكن لم ٌسبق له أن مارس معها الجنس نافٌا أن ٌكون قد غرر بها.
محضر المواجهة بٌن المتهم والقاصرة:
صرحت الطفلة القاصرة بأنها مارست الجنس مع المتهم بسطح المنزل بالغرفة التً ٌكترٌها
بالمنزل الذي تسكنه رفقة والدتها وانها ربطت معه عالقة غرامٌة كما أنها اعتادت مجالسته
بالغرفة المذكورة برفقة أصدقائه.
أنكر المتهم أن ٌكون قد مارس الجنس مع القاصرة أعاله غٌر أنها فقط كانت تجالسه بغرفته
رفقة أصدقائه وكان سبب اللقاء هو تبادل الحدٌث بٌنهما فقط.

وبناء على األمر بانتهاء التحقٌق.
وبناء على ملتمسات النٌابة العامة الرامٌة إلى متابعة المتهم من أجل المنسوب إلٌه.
التعلٌل
حٌث تقدمت المشتكٌة بشكاٌة ضد الضنٌن أعاله بشأن تحرٌض ابنتها القاصر على الفساد.
وحٌث إن المتهم لم ٌنف عنه عالقته بالقاصرة بل اعترف فً جمٌع مراحل التحقٌق بأن هذه
األخٌرة اعتادت مجالسته بغرفته أعاله بسطح نفس المنزل الذي تسكنه المشتكٌة.
وحٌث أنكر أن ٌكون قد مارس الجنس معها أو أنه حاول ذلك.
وحٌث إن إنكــــــــاره هذا تكذبه ظروف القضٌة وخاصة تصرٌحات القاصرة التً أكدت فً
معرض اإلستماع إلٌها اثناء التحقٌق بأن هذا األخٌر كان قد وعدها بالزواج وأنهـــــا مارست
الجنس معه بغرفته المذكورة.
وحٌث إن استفراد المتهم بالقاصرة داخل غرفته واعتراف هذه األخٌرة بالعالقة الجنسٌة معه
ٌشكل دلٌال قاطعا على قٌام هذه العالقة الجنسٌة بٌنهما.
وحٌث ‘ ن ثبوث ذلك فــــــــــً حق المتهم ٌشكل جنحة هتك عرض قاصرة بدون عنف طبقا
لمقتضٌات الفصل 484من القانون الجنائً الشئ الذي ٌتعٌن معه متابعته من أجل ذلك.
لهذه األسباب
نؤمر بمتابعة المتهم:
ج.ف بن محمد .............................................................
من أجل ارتكابه جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف طبقا للفصل484من القانون الجنائً.
ونأمر بإحالته على الغرفة الجنحٌة العادٌة الجماعٌة فً حالة سراح لمحاكمته طبقا للقانون.
ونأمر بوضع حد لقرار الوضع تحت المراقبة القضائٌة المتخذ فً حقه.
و نؤمر كاتب الضبط:
بإشعار السٌد وكٌل الملك بفحوى هذا األمر.
بإشعار المشتكٌة والمتهم ودفاعه بفحوى هذا األمر.
بإشعار الضابطة القضائٌة قٌادة الدرك الملكً بمركز بٌوكرى بقرار وضع حد لتدبٌر المراقبة
القضائٌة المتخذ فً حق المتهم.
باالحتفاظ بنسخة من هذا األمر بكتابة الضبط.
حرر بمكتبنا بتارٌخ  14مارس 2007
قاضً التحقٌق

**ّٔٛرج آخش ٌألِش ثبإلدبٌخ ػٍ ٝاٌّذىّخ غبدس ػٓ
لبض ٟاٌزذم١ك ثّذىّخ االسزئٕبف.

المملكة المغربية

أمر باإلحالة عمى غرفة الجنايات

وزارر السدو
ملكمة اا تتنار

ثبعى جالنخ انًهك

بأزااذ
ر

يكتت انتحميك
ملل دا 08/159 :
الغرفة 1 :

ٔقٓ ثٌقْٓ ثٌَّٚثًص ٟلجٟٝ
ثٌضقم١ك ٌوِ ٜقىّز ثالّضٕجف
دأوجه. ٌ٠
214 ٚ134ٚ 87ٚ 84ٚ 83

دٕجء ِ ٍٝ٩مض١ٞجس ثٌفٛٚي

لجٔ ْٛثٌٌّْ٢ر ثٌؾٕجة١ز.
ِٚجد٪و٘ج ِٓ
ملل
ٚدٕجء ٢ِ ٍٝ٩جٌذز ثٌْ١و ثٌٛو ً١ثٌ٪جَ ٌٍٍّه ثٌّؤًمز
ف2008/05/09 ٟ

ٚثٌٌثِ١ز ثٌ ٝثؽٌثء صقم١ك ٝو ثٌّّْ:ٝ

 .1دّ١ذ اثشثبش ثٓ ػجذ اٌسالَ ثٓ دّبِخ ِضداد ثزبس٠خ
 1989/09/07ثب٠ذ اٚس٠ش
ٔؼّ١خ ثٕذ ِذّذ – ػبصة

الٍ ُ١اٌخّ١سبد ٚاٌذرٗ
– ػبعً

– ٠سىٓ ثشلُ

1

ثٍٛن  1د ٟاٌّس١شح عبٔغبْ.
 .2سضِ ٝغٛاي ثٓ سِ ٟذّذ ثٓ دّبد ِضداد ثزبس٠خ
 1987/05/11ف ٟاثٓ جش٠ش ٚاٌذرٗ رب٠ىخ ثٕذ سدبي –
ػبصة – ػبعً – ٠سىٓ ثشلُ  89ثٍٛن  3د ٟاٌّس١شح
عبٔغبْ .

١ِٕ .3ش اٌذسدث ٟثٓ ِذّذ ثٓ اٌج١الٌِ ٟضداد ثزبس٠خ
 1990/03/01ثغبٔغبْ ٚاٌذرٗ خذ٠جخ

ثٕذ اٌذش٠ض– ٞ

ػبصة – ػبعً – ٠سىٓ ثشلُ  30ثٍٛن  2د ٟاٌّس١شح
عبٔغبْ .

دٛي االفؼبي االر١خ  :صىٚ٩ ٓ٠ٛجدز ثؽٌثِ١ز ٚثٌٌْلز
دجٌٍٚ ً١ثٌض٪وه ٚثٌىٌْ ٚثٌضٍْك .
 ٟ٘ٚثالف٪جي ثٌّٕٙ١ٍ٩ ٗٛٚج ٩ ٍٝ٩ٚمٛدضٙج ف ٟثٌفٛٚي
 ِٓ 509/294/293:ثٌمجٔ ْٛثٌؾٕجةٟ

.

ٚدٕجء  ٍٝ٩ثٌذقظ ثٌّٕؾَ ف ٟثٌٕجٌٍز ٚثٌيٙ ٞوً
ثعٌٖ لٌثً دجال١ال٧

دٖأْ ثٔضٙجء ثٌذقظ دضجً٠ل

2008/06/19:
ٚدٕجء  ٍٝ٩ثٌٍّضِّ ثٌٕٙجة١ٌٍٕ ٟجدز ثٌ٪جِز ثٌّؤًك
فٚ2008/07/10ٟثٌٌثِ ٟثٌِ ٝضجد٪ز ثٌّض ِٓ ٓ١ّٙثؽً
ثالف٪جي ثٌّْٕٛدز ثٌٚ ُٙ١ثفجٌض ٍٝ٩ ُٙغٌفز ثٌؾٕج٠جس
ٌّقجوّض١ ُٙذمج ٌٍمجٔ. ْٛ
ٍِخع اٌٛلبئغ :
ف١ظ ْ٠ضفجه ِٓ ِق ٌٞثٌّٕ٢مز ثاللٍ١ّ١ز ٌالِٓ د٢جٔ٢جْ
ثٌّقًٌ صقش ًلُ  ٓ 215ق ٚصجً٠ل  2008/05/08ثْ ِْضٛه٧
ثٌّالدِ ثٌٌ٠ج١ٝز دجٌٍّ٪خ ثٌذٍو ٞد٢جٔ٢جْ صٌٌٍْ ٌٛ٪لز
ف١ظ ٩جٕ٠ش ثٌٌٖ١ز ثٌمٞجة١ز َٕٔ ٧ذجن فو٠وٌٕ ٞجفور
ثٌّْضٛهٚ ٧وٌْ لفً ثٌذجح ثالٚي ٌٍّْضٛهٚ ٧ثٌقجق مْجةٌ
ِجه٠ز دجٌّٛ٪ه ثالّّٕضٌ ٟال١جً ثٌقو٠وٌٍ ٞذجح ٚوٌْ لفً

عجْ ٌذجح ثٌغٌفز ثٌّنٚٚز ٌٍّ٪وثس ثٌٌ٠ج١ٝز .
ٚثّضّ٪ش ٌٍّّْ ٝثدٌث٘ ُ١دٛفٌ٠ىز ِوًح ثٌٕٞٙز
ثٌٚقٌث٠ٚز ٌىٌر ثٌموَ " ثٔجط " فجفجه ثٔٗ ثٌٕ٪
دضجً٠ل 2008/05/03دجٌٛثل٪ز ٚثٔٗ صٛؽٗ ثٌ ٓ١٩ ٝثٌّىجْ
فضذ ٌٗ ٓ١ثمضفجء  21فيثء 15 ٚديٌز ً٠ج١ٝز –3

وٌثس –

 3وٌثس ثمٌٕ – ٜذجو. ٌٌٍِّٝ ٓ١
ٕ٩ٚو ثالّضّجٌٍّٖ ٧ذ ٖٛف ُٙ١صّ١ٙو٠ج وً  ٍٝ٩فور فٟ
ِقج ٌٝلجٔ١ٔٛز :
 – 1غشح دّ١ذ

اثشثبش  :دجْ ثٌّّْٛ٢ِ ًٝٝ ٝثي ٘ٛ

ثٌي ٞثلضٌؿ ثٌٌْلز ِ ٧ٛٝٛثٌذقظ وّج لجَ ٘يث ثالمٌ١
 ٌ١ِٕٚدجفٞجً

ل١ٞخ فو٠و " ٞثٌذْٕز " ثوضفٛ٘ ٝ

دجٌقٌثّز فضُ وٌْ ثٌذجح ثٌقو٠و ٞثٌنجًؽ ٟعُ ثٌذجح
ثٌغجٔ ٟثٌوثمٌٍٍّْ ٟضٛه ٧ثٌذٍو ٞفٕمٍٛث ثٌٌّْٚلجس
ثٌ ٝف ٍٝ٩ ٓٛثّجُ ثْ ٌ٠ؽ١ٌ ٌ١ِٕ ٨أمو٘ج .
ٚ – 2غشح ِٕ١ش اٌذسدث : ٟدجْ ًٝٝ

ِ٘ ٛمضٌؿ ثٌٌْلز

ٚثٔٗ ثف ٗ٪ِ ٌٞآٌز ثٌذْٕز ِٓ ٌَِٕٗ " ً " ٝٝفىٌْث
ثٌٖذجن ٚثٌذجح ثٌقو٠وٌٍّْ ٞضٛهٚ ٧ثٌذجح ث٢مٌ ِٝٛقج
ثْ فّ١و ثدٌدجٓ وجْ ِىٍفج دجٌقٌثّز ٌِٖ١ث ثٌ ٝثُٔٙ
صٌوٛث ثٌٌّْٚلجس ف ٟفٕ٘ ٓٛجن ف٪جه ٘ ٛفجمي٘ج ثٌٝ
ٌَِٕٗ .
ٚ – 3غشح سضِ ٝغٛاي :

دجٔٗ ثٌضم ٝدجٌّضٌ١ِٕ ٓ١ّٙ

ٚفّ١و فجلضٌؿ ّٙ١ٍ٩ج ٌّلز ثٌّْضٛه ٧ثٌّيوٚ ًٛفٛثٌٟ
ثٌغجٔ١ز ٙذجفج ثف ٌَِٕٗ ِٓ ٌٞثٌذْٕز ًفمز ِِٕ ٌ١ؤووث

ص٠ٌٚقجس ثالٚي
ٚف١ظ

ٚثٌغجٔ. ٟ

ثٔضمٍش ثٌٌٖ١ز ثٌمٞجة١ز ثٌَِٕ ٝي ثٌّضٌ١ِٕ ُٙ

ثٌوًهد ٟف٪غٌس ف ٍٝ٩ ٗ١ثٌٌّْٚلجس .
ٚد١ش

ادٍ١ذ اٌمض١خ ػٍ ٝاٌزذم١ك االػذاد ٞفبسزٕغك
اٌّز ّْٛٙاثزذائ١ب :

 – 1فبفبد دّ١ذ اثشثبش ثٔٗ ٌِ٘ ٛصىخ ثٌٌْلز ِ٧ٛٝٛ
ثٌذقظ دّفٌهٖ ِٝٛقج ثٔٗ لجَ دىٌْ دجح

ثٌّْضٛه ٧فٟ

ثٌٍّ٪خ ثٌذٍو١ٌ ٞال ٚثمي ِٕٗ ثالٕ١جء ثٌّيوًٛر ث٩الٖ
ٍّّٙٚج ف ٟثٌ َٛ١ثٌّٛثٌٌٍّ ٟضٌ ٌ١ِٕ ُٙالفضفج ٣دٙج
فٞذ٢ضٙج ٌو ٗ٠ثٌٞجد٢ز ثٌمٞجة١ز .
ٚ – 2أفبد سضِ ٝغٛاي :

ثٔٗ ٌُ ٌ٠صىخ ثٌٌْلز

ثٌّْٕٛدز ثٌ٠ ٌُٚ ٗ١ضفك ِ ٨ثفو  ٍٝ٩ثًصىجدٙج ِٝٛقج
ثٔٗ الْ٠ىٓ ف١ ٟجٔ٢جْ ٚ ،ثّٔج ؽجء ثٌٙ١ج ٌَ٠جًر
٩جةٍضٗ ٚثٔٗ فٍ١ٌ ٟز ثٌٛثل٪زثص ٝدجٌقٍ١خ ِٓ ثٌووجْ
فٖج٘و ثٌّض ُٙفّ١و فجِال ٙجن دّفٌهٖ فجٌٔٚف ثٌ ٝفجي
ّذ ٍٗ١وّج ًؽ ٨دو ًٖٚثٌَِٕ ٝي ّ٩ضٗ .
ٚ – 3أفبد ِٕ١شاٌذسدثٟ

 :ثٔٗ ٌُ ٌ٠صىخ ثالف٪جي

ثٌّْٕٛدز ثٌ٠ ٌُٚ ٗ١ضفك ِ ٨ثفو  ٍٝ٩ثًصىجدٙج ٌُٚ
ٖ٠جًن فٙ١ج ِٝٛقج ثٔٗ فٙ ٟذجؿ  َٛ٠فٛؽب دجٌّض ُٙفّ١و
ٚدقٍٛصٗ

فجًِ ِغٍك ٚث ٍٝ٩ ٗ٪ٍ١ثٔٗ صنج٩ ٨ِ ُٙجةٍضٗ

دْذخ ثٌْىٌ ٚثْ ٚثٌوٖ ٌ١هٖ ِٓ ثٌَّٕي ٍ١ٚخ ِٕٗ
ثالفضفج ٣ديٌه ثٌقجًِ فضٛ٪٠ ٝه ِٓ ّفٌٖ .
ٚد١ش اسزٕغك اٌّزِ ّْٛٙجذدا رفػ١ٍ١ب :

 – 1فػشح دّ١ذ اثشثبش :

ِؤووث ثلٛثٌٗ ثٌض ٟثهٌ ٝدٙج

ف ٟثالّضٕ٢جق ثالدضوثة٪ِ ٟضٌفج

دم١جِٗ دجٌٌْلز ِ٧ٛٝٛ

ثٌذقظ دّفٌهٖ ٔٚفج٘ج  ٓ٩ثٌّض ٓ١ّٙث٢مٌ. ٓ٠
ٚ-2غشح سضِ ٝغٛائ :جف١ج ِجْٔخ ثٌِ ٗ١ؤووث ِجٌٙؿ دٗ
ثدضوثة١ج .
- 3

ٚغشح ِٕ١ش اٌذسدثِ :ٟؤووث ِجٌٙؿ دٗ ثدضوثة١ج
ٔجف١ج ديٌه ِجْٔخ ثٌ. ٗ١
رؼٍ ً١االِــــش :
ف١ظ ثٔٗ ِٓ ثٌغجدش ِٓ ِقضٍِ ٜٛف ثٌٕجٌٍز :

أ

– ثْ ثٌّض ُٙفّ١و ثدٌدجٓ ث٩ضٌف صّ١ٙو٠ج دم١جِٗ

دٌْلز ثٌّالدِ ثٌٌ٠ج١ٝز ٚثٌىٌثس ف ٟثٌّْضٛه ٧ثٌذٍوٞ
ٌ١ال د٪و وٌْ ثالدٛثح دم١ٞخ فو٠و " ٞثٌذْٕ١ز " دّ١٪ز
ثٌّض ٓ١ّٙثالمٌٓ٠

ٚث٩ضٌف ث٩وثه٠ج دم١جِٗ دضٍه ثٌٌْلز

دّفٌهٖ ٔٚفج٘ج  ٓ٩ثٌّض ٓ١ّٙث٢مٌٓ٠
ة – ٚثْ ثٌّضًٝٝ ٓ١ّٙ

ِٛ٢ثي  ٌ١ِٕٚثٌوًهدٌٚ ٟتٓ

ثٔىٌث وٍ١ز ِجْٔخ ثٌّٙ١جفٌِ ٟفٍز ثٌضقم١ك ثال٩وثهٞ
ثدضوثة١ج ٚصف١ٍ١ٚج :
 فجّٔٙج ث٩ضٌفج صّ١ٙو٠ج دجًصىجح ثٌٌْلز ثٌّْٕٛدزثٌّٙ١ج ًفمز ثٌّض ُٙفّ١و ثدٌدجٓ ٌ١ال ٚدجٌىٌْ .
-

ٚثْ ثٌٌٖ١ز ثٌمٞجة١ز ٝذ٢ش ثٌٌّْٚلجس فَِٕ ٟي
ثٌّض ٌ١ِٕ ُٙثٌوًهد. ٟ

ٚف١ظ ثٔٗ ث٩ضذجًث ٌىً ِجىوٌ ث٩الٖ
ِؾضّ٪ز ٠ضذ ٓ١ثْ ٍِف ثٌٕجٌٍز

ِٓ ثٌٕ٪جٌٙ

ِْضٛف

ٌوالةً ٚلٌثةٓ

ل٠ٛز وجف١ز العجًر ثٌّضجد٪ز ٝو ثٌّض ِٓ ٓ١ّٙثؽً
ثالف٪جي ثٌّْٕٛدز ثٌٚ ُٙ١ثٌض ٟصٖىً ف ٟثٌٚفز ٚثٌَِجْ
ٚثٌّىجْ ثٌؾٌثةُ ثٌّيوًٛر ف٢ِ ٟجٌذز ثٌْ١وثٌٛوً١
ثٌ٪جَ ٌٍٍّه
ٌٙزٖ االسجبة :
ٌٚٔ - 1ؿ دّضجد٪ز ثٌّض ٓ١ّٙثٌّّْ: ٓ١
 دّ١ذ أثشثبش ثٓ ػجذ اٌسالَ ثٓ دّبِخ
 سضِ ٝغٛاي ثٓ سِ ٟذّذ ثٓ دّبد
١ِٕ ش اٌذسدث ٟثٓ ِذّذ ثٓ اٌج١الٌٟ
 ِٓ اجً  :صىٚ٩ ٓ٠ٛجدز ثؽٌثِ١ز ٚثٌٌْلز دجًٌٍ١ٚثٌض٪وه ٚثٌىٌْ ٚثٌضٍْك ١ذك ثٌفٛٚي ِٓ 509/294/293 :
ثٌمجٔ ْٛثٌؾٕجةٟ
 - 2نامر باحالتيـ عمى غرفة الجنايات في حالة اعتقاؿ لمحاكمتيـ طبقا

لمقانوف .

وزبثخ اٌضجظ ثبضؼبس :
ٔ – 3أِش
ثٌْ١و ثٌٛو ً١ثٌ٪جَ ٌٍٍّه
ٚثٌّضٓ١ّٙ
ِٚو ٌ٠ثٌْؾٓ ثٌّؤ ٟدجَٔوجْ دفق٘ ٜٛيث ثالٌِ .دجالفضفج ٣دْٕنز ِٓ ٘يث ثالٌِ دىضجدز ثٌٞذ. ٠
ٚدشس ثّىزت اٌزذم١ك ف: ٟ
لبض ٟاٌزذم١ك  :إِضبء :
اٌذسٓ اٌّضٚاسرٟ

*** إ تااياا ببتبا ااوامر التاارر ي الفا ف التلليق بالملكمة اابتدااية باونزان
بمنا ية اوتفاء التلليق لعنة.2007

نوع القرار بشؤن انتهاء التحقٌق لسنة2007
المتخذ من طرف قاضً التحقٌق بابتدائٌة انزكان
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وضعٌة ملفات التحقٌق لسنة 2007
الغرفة االولى بمحكمة االستئناف بؤكادٌر
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تفيد الرسوـ البيانية أعاله اػبػاصة بقضاء التحقيق باحملكمة االبتدائية بانزكاف
كؿبكمة االستئناؼ بأك ػػادير يف اإلطالع على نوعية األكامر اؼبتخذة دبناسبة انتهاء
التحقيق يف اؼبلفػػات اؼبعركضة كعدد كل نوع من ىذه األكامر كنسبها باؼبقارنة مع بعضها
البعض.
الفصل الثانً :الرقابة القضائٌة على إجراءات التحقٌق ،وإعادة
التحقٌق بسبب ظهور أدلة جدٌدة.
لقد فرض اؼبشرع على قػػاضي التحقيق أف تكوف اإلجراءات اليت يقوـ هبا
كاألكامر اليت يصدرىا مستوفية للشركط الشكلية كاؼبسطرية اؼبتطلبة قػ ػػانونا ،فبا يثَت اغبديث

عن موضوع الرقػابة القانونية على سالمة ىذه اإلجراءات كاعبهة اليت خوؽبا القانوف حق
فبارسة ىذه الرقابة.
فإجراءات التحقيق يبكن أف تكوف مؤسسة على معطيػات غَت صحيحة أك
أف تشوهبا أخط ػ ػ ػػاء أك أف سبارس يف األصل خالفا للمساطر اؼبنصوص عليها يف قانوف
اؼبسطرة اعبن ػ ػ ػػائية ما ينعكس سلبا على حقوؽ الضحية كاؼبتهم كىو خالؼ إرادة اؼبشرع.
فالتحقيق يقوـ على إجراءات مسطرية متعددة كضمن آجاؿ كثَتة تعد من
النظاـ العػػاـ يتوجب على قاضي التحقيق عدـ خرقها  ،كما أف الشكليات اؼبدرجة يف
نصوص ق ػ ػ ػػانوف اؼبسطرة اعبنائية دل ينص عليها عبثا  ،بل هبب التقيد هبا كإفراغ
اإلجراءات كاألكامر يف قالبها.
فما ىي إذف اعبهة اليت منحها القانوف سلطة اؼبراقبة على إجراءات التحقيق
كالتحقق من مدل سالمتها ؟ كىل يبكن إعػ ػ ػ ػػادة التحقيق رغم انتهائو كصدكر أمر بعدـ
اؼبتابعة ؟
المبحث األول :الغرفة الجنحٌة لدى محكمة االستئناف.
أحدثت الغرفة اعبنحية دبقتضى الفصل العاشر من ظهَت اإلجراءات االنتقالية
لسنة  1974حيث حلت ؿبل ما كاف يعرؼ بغرفة االهتاـ  ،مث جاء ق ػ ػػانوف اؼبسطرة
اعبنائية لسنة  2003ليؤكد ىذا اغبلوؿ .
فغرفة االهتاـ كانت جهازا قضائيا أككل إليو اؼبشرع مهمة ؿبددة حصرا يف
مراقبة إجراءات التحقيق اؼبنجزة من طرؼ قػػاضي التحقيق  ،أما الغرفة اعبنحية فإف اؼبشرع
باإلضافة إذل مراقبة أعماؿ قاضي التحقيق كالطابع اؼبشركع إلجراءات التحقيق حيث تعد
درجة ثانية الستئناؼ قرارات قػاضي التحقيق  ،فقد أككل إليها اختصاص البث يف

االستئنافات اليت ترفع ضد األحكػػاـ الصادرة عن احملاكم االبتدائية يف ؾباؿ اعبنح
كاؼبخالفات.
كقد كانت غرفة االهتاـ ىي اؼبختصة بتوجيو االهتاـ ال قػػاضي التحقيق  ،حيث
كاف ىذا األخَت يوجو ك ػػافة اإلجراءات اليت يقوـ هبا كاألدلة كاغبجج بعد انتهاء التحريات
إذل غرفة االهتاـ اليت تقوـ بعد دراسة تلك اإلجراءات بتوجيو االهتاـ إذل اؼبتهم كإحالة
اؼبلف على احملكمة ،فغرفة االهتاـ ىي اليت تصدر األمر باؼبتابعة كاإلحالة  ،كىو
االختصاص الذم دل يبنح للغرفة اعبنحية بعد تعويضها لغرفة االهتػػاـ كإمبا منح لقاضي
التحقيق .
إذا فالغرفة اعبنحية زبتص فيما يتعلق جبػانب مسطرة التحقيق اإلعدادم ،
دبراقبة مدل صحة اإلجراءات اؼبرفوعة إليها بطريق الطعن باالستئناؼ كما إذا كػانت قد
أقبزت طبقا للقانوف كمت صبها يف القػالب الشكلي الصحيح ،كما زبتص يف حالة إلغائها
لألمر بعدـ اؼبتابعة بالتصريح باإلحالة على احملكمة اؼبختصة .
المطلب األول :استئناف قرارات قاضً التحقٌق و بطالن إجراءات
التحقًق.
فقرة أولى:استئناف قرارات قاضً التحقٌق.

بالرجوع إذل اؼبواد  223، 222ك 224من قانوف اؼبسطرة اعبنائية قبد
أف أكامر قػػاضي التحقيق تقبل االستئناؼ أماـ الغرفة اعبنحة من طرؼ النيابة العامة
كاؼبتهم كالطرؼ اؼبدين .
كيبكن التمييز بُت أكامر كقرارات ذات طبيعة قضػ ػ ػػائية تقبل الطعن
باالستئناؼ ،كأكامر ذات طبيعة إدارية ال يبكن أف تك ػػوف ؿبل طعن فيها ،من قبيل القرار

القػاضي باالنتقاؿ كإجراء مواجهة بُت اؼبتهم كالشهود كتفتيش مكاف أك منزؿ كالقرار
القاضي ببيع مادة ؿبجوزة كالقرار القاضي بتوجيو إنابة قضائية.
فهذه األكامر كالقرارات ال يكوف اؽبدؼ منها الفصل بُت اػبصػوـ يف
نزاعػاهتم بل هتدؼ إذل إدارة إجراءات التحقيق كصبع األدلة كاغبجج على ارتكػاب اؼبتهم
لألفعاؿ اؼبنسوبة إليو أك عدـ ارتكابو ؽبا.
كسنبسط يف ىذا اؼبطلب الستئناؼ اؼبتهم كاؼبطػالب باغبق اؼبدين يف فقرة
أكذل ،كالستئناؼ النيابة العامة يف فقرة ثانية .
أوال:استئناف المتهم والمطالب بالحق المدني:

منح قانوف اؼبسطرة اعبنائية لكل من اؼبتهم كاؼبطالب باغبق اؼبدين اغبق يف
استئناؼ األكامر كالقرارات الص ػ ػػادرة عن قػػاضي التحقيق ،كحدد أكامر بعينها كشكليات
لقبوؿ الطعن فيها.
***: 1استئنبف المتهم ألوامر قبضي التحقيق:

لقد حدد اؼبشرع على سبيل اغبصر األكامر الصادرة عن قاضي التحقيق
كاليت يبكن للمتهم أف يطعن فيها باالستئناؼ لدل الغرفة اعبنحية ،حيث أكػد أنو وبق لو
استئناؼ األمر البػػات يف االختصاص كاألكامر اؼبشار إليها يف اؼبواد 176، 152، 94
 194 ،179 ،177،يف فقرهتا األخَتة ، 208،ك 216يف فقراهتا  ،6 ،3 ،2ك7
من قػانوف اؼبسطرة اعبنائية.
فاألكامر كالقرارات القابلة لالستئناؼ من طرؼ اؼبتهم ىي:
ػ األمر القاضي بقبوؿ طلبات كتنصب الطرؼ اؼبدين(ـ 94ؽ ـ ج)
ػ األمر باإليداع يف السجن (ـ 152ؽ ـ ج)

ػ األمر بتمديد فًتة االعتقػ ػ ػ ػػاؿ االحتياطي يف اعبنح كاعبنايات(ـ176ك177
ؽ ـ ج)
ػ األمر برفض السراح (ـ 179ؽ ـ ج)
ػ القرار برفض إجراء خربة (ـ /194ؼ 3ؽ ـ ج)
ػ القرار برفض طلب إجراء خربة تكميلية أك مضادة (ـ 208ؽ ـ ج)
ػ القرار البات يف رد احملجوز (ـ/216ؼ 2ؽ ـ ج)
ػ القرار البات يف تصفية اؼبصاريف (ـ  216ؽ ـ ج)
ػ القرار الق ػ ػػاضي بنشر قرار عدـ اؼبتػ ػػابعة كؿبتول ما ينشر(ـ/216ؼ6ك7
ؽ ـ ج)
ػ األمر القاضي بعدـ اختصاص قاضي التحقيق (ـ223ك 97ؽ ـ ج)
كليتمكن اؼبتهم من استئناؼ القرارات الصػػادرة عن قاضي التحقيق  ،فإنو
هبب على ىذا األخَت أف يقوـ بتبليغها لو أك لدف ػػاعو داخل أجل  24ساعة بواسطة
رسػ ػػالة مضمونة إذا كاف اؼبتهم يف حالة سراح{}1أك بواسطة رئيس
ػ

ػ

تنص اؼبادة  220من قانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو ":رٛخٗ إٌِ ٝسبِ ٟاٌّزِٚ ُٙسبِ ٟاٌطؽف اٌّعٔ ٟضالي األؼثغ
ٚاٌؼشؽ ٓ٠قبػخ اٌّٛاٌ١خ ٌظعٚؼ وً أِؽ لؼبئ ٟؼقبٌخ ِؼّٔٛخ إلشؼبؼّ٘ب ثبألِؽ اٌظبظؼ ػٓ لبػ ٟاٌزسم١ك.
٠شؼؽ اٌّزٚ ُٙاٌطؽف اٌّعٔ ٟؽجمب ٌٕفف اٌى١ف١بد ٚػّٓ ٔفف ا٢خبي ثبألٚاِؽ اٌمؼبئ١خ ثبٔزٙبء اٌزسم١ك ،
ٚثبألٚاِؽ اٌزّ٠ ٟىٓ اقزئٕبفٙب.
إغا وبْ اٌّزِ ُٙؼزمال ٠طجؽٖ ثػٌه ؼئ١ف اٌّؤقكخ اٌكدٕ١خ
ٌشعر كاتب الضبط النٌابة العامة بكل أمر قضائً فً نفس ٌوم صدوره".

اؼبؤسسة السجنية إذا كاف يف حػػالة اعتقاؿ ،كيتعُت عليو أف يطعن فيها داخل أجل ثالثة
أياـ من تاريخ التبليغ ك دبركر األجل يسقط حقو كيعد دبثابة تنازؿ عن ذلك.
كهبب أف يقدـ الطعن باالستئناؼ من طرؼ اؼبتهم أك دفػػاعو يف شكل
تصريح لدل كتػابة ضبط احملكمة اليت يوجد هبا قاضي التحقيق اؼبصدر لألمر اؼبطعوف فيو
 ،أما إذا كاف اؼبتهم معتقال فإنو يقدـ الطعن يف شكل تصريح أماـ كتػػابة ضبط اؼبؤسسة

السجنية اليت تقوـ بتوجيهو إذل كتابة ضبط احملكمة داخل أجل أربع كعشرين ساعة
}1{.
***:2استئنبف المطبلب ببلحق المدني ألوامر قبضي التحقيق:

لقد كسع اؼبشرع نط ػػاؽ استئناؼ اؼبطالب باغبق اؼبدين حيث نصت اؼبادة
224من ق ػ ػ ػػانوف اؼبسطرة اعبنائية على أنو هبوز للطرؼ اؼبدين أف يتوذل الطعن
باالستئناؼ لدل الغرفة اعبنحية األكامر الص ػػادرة بعدـ إجراء ربقيق كاألكامر القاضية بعدـ
اؼبتابعة ككذا كافة األكامر اليت سبس دبصاغبو.
كهبوز للمطالب باغبق اؼبدين أف يستأنف األمر البات يف االختصاص ،لكنو
ال يبكنو مطلقا استئناؼ األمر القاضي باعتقاؿ اؼبتهم أك يتعلق بو كتمديده مثال.
كلصحة اإلجراء هبب على اؼبطػالب باغبق اؼبدين أف يقدـ استئنافو خالؿ
الثالثة أياـ اؼبوالية لتبليغ األمر القضائي إليو إم ػػا يف موطنو اؼبختار أك اغبقيقي كأف يقدمو
كفق نفس الشركط اؼبتطلبة لقبوؿ استئناؼ اؼبتهم كاليت عرضنا ؽبا آنفا .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ تنص اؼبادة  223من قانوف اؼبسطرة اعبنائية يف فقرهتا الرابعة ":إغا وبْ اٌّزِ ُٙؼزمال  ،فئْ ٘ػا اٌزظؽ٠ر ٠ىْٛ
طس١سب إغا رٍمزٗ وزبثخ اٌؼجؾ ٌٍّؤقكخ اٌكدٕ١خ اٌز٠ ٟدت ػٍٙ١ب أْ رم١عٖ زبال ف ٟقدً ضبص ٚ ،ػٍ ٝؼئ١ف
اٌّؤقكخ أْ ٠م َٛثزٛخ٘ ٗ١ػا اٌزظؽ٠ر ٌىزبثخ اٌؼجؾ ٌٍّسىّخ ف ٟظؽف أؼثغ ٚػشؽ ٓ٠قبػخ ٚإال رؼؽع ٌؼمٛثبد
رأظ٠ج١خ.

ثانيا:استئناف النيابة العامة .
لقد كرست اؼبادة  222من قانوف اؼبسطرة اعبنائية حق النيابة العامة يف
استئناؼ صبيع قرارات ك أكامر قاضي التحقيق باستثناء األكامر بإجراء خربة إذ نصت على
أنو **يح ــق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قـ ــاضي
التحقيق باستثناء األوامر الصادرة بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة  196من قانون

المسطرة الجنائية**

إال أنو يف الواقع العملي فإف النيابة الع ػػامة ال تستأنف إال األكامر اليت تأيت
ـبالفة ؼبا التمستو قبال يف ملتمساهتا اؼبوجهة إذل قػػاضي التحقيق ،كبالرغم من كوف اؼبشرع
نص يف اؼبادة أعاله على جواز استئناؼ النيابة العامة لكل األكامر ما عدا القاضية بإجراء
خربة فإنو يبكن استنتاج عدـ جواز استئنافها لألمر الق ػػاضي باإلحالة كذلك من اؼبادتُت
 217ك 218من قانوف اؼبسطرة اعبنائية.
كلتبياف رغبة النيػػابة العامة باستئناؼ أمر من أكامر قػاضي التحقيق فإنو يتعُت
ملء تصريح باالستئناؼ تقدمو إذل كتابة الضبط يف اليوـ اؼبوارل إلشعارىا بصدكر األمر
اؼبذكور ،كتقوـ بتحرير تقرير استئنايف تبُت فيو كجهة نظرىا كما تعيبو على األمر اؼبطعوف
فيو.
ّٔٛىػ صمٌٌ٠ثٌٕ١جدز ثٌ٪جِز
ثالّضتٕجف:ٟ
ثٌٍّّىز ثٌّغٌد١ز
ٍٚثًر ثٌ٪وي
ِقىّز ثالّضتٕجف دجوجهٌ٠
ثٌّقىّز ثالدضوثة١ز دجَٔوجْ

رمش٠ش إٌ١بثخ اٌؼبِخ
االسزئٕبف ٟألِش اٌس١ذ لبضٟ
اٌزذم١ك اٌمبض ٟثؼذَ اٌّزبثؼخ.
ٍِف ثٌضقم١ك ٩وه 05/69

إْ ثٌْ١و ٚو ً١ثٌٍّه ٌو ٜثٌّقىّز ثالدضوثة١ز
دئَٔوجْ.
ٚدٕجء  ٍٝ٩ثٌّ٢جٌذز دجؽٌثء صقم١ك ثٌّؤًمز ف2005/12/07 ٟ
ٍِٚضِّ صٛؽ ٗ١ثإلصٙجَ دضجً٠ل  2007/02/22ف ٟفك ثٌّّْٝ
أٔ ٛ١ٔٛ٢أوجٔج ٘ ٚ ُٛ٠ٛأٔ ٛ١ٔٛ٢ث ٚوجٔ١ج ِ ُٛ١ٔٛثالٚي ِٓ
ثؽً ثٌٕٚخ  ٚثالفض١جي  ٚثٌّٖجًوز فّ ٟقخ ٕ١ه دوِ ْٚؤٔٚز
 ٚإ٢٩جء ٕ١ه ّ ٍٝ٩ذ ً١ثٌّٞجْٚ ،ثٌغجٔ ِٓ ٟثؽً ثٙوثً ٕ١ه
دوِ ْٚؤٔٚز ١ذمج ٌٍفٛٚي  ِٓ 544،129،540ثٌمجٔ ْٛثٌؾٕجةٟ

ٚثٌفِ ِٓ 317ٚ316 ٓ١ٍٚؤٚز ثٌضؾجًر.
ٚدٕجء ِ ٍٝ٩ق ٌٞهًن دٍفج٩ ٧وه  1904دضــجً٠ل 2005/11/23
 ٚثٌّضٌٛ ّٓٞلجة ٨ثٌٕجٌٍز
ٚدٕجء  ٍٝ٩ثؽٌثءثس ثٌضقم١ك ثٌّٕؾَر ف ٟثٌٍّف
ٚدٕجء ٍِ ٍٝ٩ضِّ ثٌٕ١جدز ثٌ٪جِز دٖأْ ثٔضٙجء ثٌضقم١ك
دضجً٠ل .2008/04/07
ٚدٕجء  ٍٝ٩ثألٌِ ثٌٚجهً  ٓ٩ثٌْ١و لج ٟٝثٌضقم١ك دضجً٠ل
ٚ 08/07/29ثٌمج ٟٝد٪وَ ِضجد٪ز ثٌ ٓ١ٕ٦ثٔٛ١ٔٛ٢
أوجٔج٘ ِٓ ُٛ٠ٛأؽً ثٌٕٚخ  ٚثالفض١جي ٚثٌّٖجًوز فّٚ ٗ١قخ
ٕ١ه دوِ ْٚؤٔٚز ٚث٢٩جء ٕ١ه ّ ٍٝ٩ذ ً١ثٌّٞجْٚ ،دّضجد٪ز
ثٌّّْ ٝثٔ ٛ١ٔٛ٢ثٚوجٔ١ج ِ ِٓ ُٛ١ٔٛثؽً إٙوثً ٕ١ه دوْٚ
ِؤٔٚز  ٚإفجٌضٗ  ٍٝ٩ثٌغٌفز ثٌؾٕق١ز ٌّقجوّضٗ ١ذمج
ٌٍمجْٔٛ
ٚدٕجء  ٍٝ٩ثّضتٕجف ثٌٕ١جدز ثٌ٪جِز ٌالٌِ ثٌّيو ًٛدضجً٠ل
 2008/07/31فْخ ٙه ثالّضتٕجف ٩وه .18
ٔظش٠خ إٌ١بثخ اٌؼبِخ
ف ٟثٌٖىً :ف١ظ إْ ثالّضتٕجف لو ٚل ٨هثمً ثألؽً ثٌمجٟٔٔٛ
ِْٚضٛف١ج ٌٌٍٖ ٟٚثٌّضٍ٢ذز لجٔٔٛج ٚدجٌضجٌ ٟفِ ٛٙمذٛي
ٕىال.
ف ٟثٌّ :٧ٛٝٛف١ظ إْ ثٌْ١و لج ٟٝثٌضقم١ك أٙوً أٌِٖ
ثٌمج ٟٝد٪وَ ِضجد٪ز ثٌ ٓ١ٕ٦أٔ ٛ١ٔٛ٢أوجٔج ٘ ِٓ ُٛ٠ٛأؽً
ثألف٪جي ثٌّْٕٛدز إٌٚ ٗ١دّضجد٪ز ثٌ ٓ١ٕ٦أٔ ٛ١ٔٛ٢ثٚوجٔ١ج
ِ ِٓ ُٛ١ٔٛأؽً ثٌّْٕٛح إٌ ٚ ٗ١إفجٌضٗ  ٍٝ٩ثٌغٌفز
ثٌؾٕق١ز ٌّقجوّضٗ ١ذمج ٌٍمجٔ.ْٛ
ٚف١ظ إْ لٌثًثٌْ١و لج ٟٝثٌضقم١ك ؽجء ِؾجٔذج ٌٍٛٚثح فٟ
ٕمٗ ثٌمج ٟٝد٪وَ ِضجد٪ز ثٌ ٓ١ٕ٦ثألٚي ٚؽجء ِنجٌفج ٌٍّضِّ
ثٌٕ١جدز ثٌ٪جِز ثٌٕٙجة ٟثٌٌثِِ ٍٝ٩ ٟضجد٪ضٗ  ٚإفجٌضٗ
 ٍٝ٩ثٌغٌفز ثٌؾٕق١ز ٌّقجوّضٗ ١ذمج ٌٍمجٔ.ْٛ
ٚف١ظ إٔٗ دجٌٌؽ ٧ٛإٌٚ ٝعجةك ثٌٍّف  ٚإؽٌثءثس ثٌضقم١ك
٠ضٞـ ٚؽٛه لٌثةٓ وجف١ز ٍٝ٩ثلضٌثف ثٌ ٓ١ٕ٦ثٔ ٛ١ٔٛ٢أوجٔج
ٌ٘ ُٛ٠ٛالف٪جي ثٌّْٕٛدز إٌٚ ،ٗ١ال ٠ف١و ف ٟىٌه إٔىجًٖ
ثٌي ٞال ٪٠ضذٌ إال ٍ١ّٚز ٌٍضٍّ٘ ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز  ٚثإلفالس ِٓ
ثٌ٪مجح صىيدٗ ٌٚ٥ف ِٚالدْجس ثٌم١ٞز.

ألجٍٗ:
فئْ ثٌٕ١ــــجدز ثٌ٪جِز صٍضِّ ِٓ ِقىّز ثإلّضتٕجف
ثٌّٛلٌر ِج:ٍٟ٠
1

ف ٟثٌٖىً :لذٛي ثٌٍّضِّ

 2ف ٟثٌّ :٧ٛٝٛإٌغجء أٌِ ثٌْ١و لج ٟٝثٌضقم١ك فٕ ٟمز
ثٌمج ٟٝد٪وَ ِضجد٪ز ثٌ ٓ١ٕ٦ثألٚي ثٔ ٛ١ٔٛ٢ثوجٕ٠ج ُ٘ٛ٠ٛ
ِٓ ثؽً ثٌٕٚخ  ٚثالفض١جي ٚثٌّٖجًوز فّٚ ٗ١قخ ٕ١ه دوْٚ
ِؤٔٚز  ٚإ٢٩جء ٕ١ه ّ ٍٝ٩ذ ً١ثٌّٞجْٚ ،د٪و ثٌضٚو ٞثالٌِ
دّضجد٪ضٗ ِٓ ثؽً ِج ْٔخ إٌ ٚ ٗ١إفجٌضٗ  ٍٝ٩ثٌ١ٙتز
ثٌمٞجة١ز ثٌّنضٚز ٌّقجوّضٗ ١ذمج ٌٍمجٔ.ْٛ
إِٞجء ٔجةخ ٚوً١
ثٌٍّه
إٌ١ ِٓ ٗ١ٍ٩ ٨ٍ١ف
ثٌْ١و ٚو ً١ثٌٍّه

***إدػبء ػذد اٌٍّفبد اٌّسزأٔفخ ٌسٕخ2007
غشفخ اٌزذم١ك األ ٌٝٚثذىّخ االسزئٕبف ثأوبد٠ش.
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ّٔٛرج لشاس اٌغشفخ اٌجٕذ١خ ٌٍجش فٟ
اسزئٕبف إٌ١بثخ اٌؼبِخ ٌمشاس لبض ٟاٌزذم١ك
ثؼذَ ا٠ذاع ِز ُٙف ٟاٌسجٓ:
اٌٍّّىخ اٌّغؽث١خ
ٚؾاؼح اٌؼعي
ِسىّخ اإلقزئٕبف
ثأوبظ٠ؽ

ثبعى جالنخ انًهك

أطعؼد اٌغؽفخ اٌدٕس١خ ثّسىّخ االقزئٕبف ثأوبظ٠ؽ  ٟ٘ٚرؼمع
خٍكزٙب
اٌكؽ٠خ ٌٍٕظؽ ف ٟاالقزئٕبفبد اٌّٛخٙخ ػع أٚاِؽ اٌكبظح

لؼبح
اٌزسم١ك ث١ٙئخ ِؤٌفخ ِٓ اٌكبظح :
ثٛشؼ١ت ش١ج ٟؼئ١كب
ِسّع ػؿاَ اٌؽزبٌِ ٟكزشبؼا ِمؽؼا
ػجع اٌؽؾاق اٌسعاِ ٞٚكزشبؼا
ثسؼٛؼ اٌك١ع ِسّع اٌغبٌِّ ٟثال ٌٍك١ع اٌٛو ً١اٌؼبَ
ٚثّكبػعح اٌك١ع ػجع اٌؽز ُ١شٛل ٟوبرجب ٌٍؼجؾ
اٌمؽاؼ االرٔ ٟظٗ
ث ٓ١اٌك١ع اٌٛو ً١اٌؼبَ ٌٍٍّه ثٙػٖ اٌّسىّخ ِٓ خٙخ
ٚث ٓ١اٌّكّ ٝزّع ٓ١ٕٙ٠ ٞثبٌسك ٓ١ثٓ ِسّع ِغؽثِ ٟؿظاظ ثزبؼ٠ص  1979/10/13ثفؽٔكب ِٓ اٌجبرٛي ثٕذ اٌسبج
ػبؾة ثعِٕٙ ْٚخ قىٕبٖ شبؼع اٌسٕظبٌ ٟؼلُ  165ثٛؼوبْ أوبظ٠ؽ اٌسبًِ ٌجطبلخ اٌزؼؽ٠ف اٌٛؽٕ١خ ػعظ ج
348923
ِٓ خٙخ أضؽٜ
انٕلبئغ
762
ثٕبء ػٍ ٝاالقزئٕبف اٌّمعَ ِٓ ؽؽف اٌك١ع اٌٛو ً١اٌؼبَ ٌٍٍّه ثٙػٖ اٌّسىّخ زكت اٌظه ػعظ
ثزبؼ٠ص  08/07/11ػع اٌمؽاؼ اٌظبظؼ ػٓ لبػ ٟاٌزسم١ك ثٕفف اٌّسىّخ ف ٟاٌٍّف ػعظ  08/243اٌمبػ ٟثؼعَ
إ٠عاع اٌّز ُٙثبٌكدٓ.
ٚثٕبء ػٍ ٝاٌزمؽ٠ؽ االقزئٕبفٌٍ ٟك١ع اٌٛو ً١اٌؼبَ اٌّؤؼش ف ٚ 08/07/14 ٟاٌؽاِ ٟاٌ ٝإ٠عاع اٌّز ُٙفٟ
اٌكدٓ ٔظؽا ٌططٛؼح االفؼبي.
ٚثٕبء ػٍ ٝاظؼاج اٌٍّف ثدٍكخ  08/07/21أوع فٙ١ب اٌك١ع اٌٛو ً١اٌؼبَ رمؽ٠ؽٖ االقزئٕبف ٟفزمؽؼ زدؿ
اٌٍّف ٌٍّعاٌٚخ ٚإٌطك ثبٌمؽاؼ ثدٍكخ .ِٗٛ٠
ٔثؼذ انًذأنخ
ف ٟاٌشىً :ز١ث اْ االقزئٕبف لعَ ٚفك اٌشؽٚؽ اٌشىٍ١خ إٌّظٛص ػٍٙ١ب لبٔٔٛب أخال ٚفِٛ ٟاخٙخ
لؽاؼ لبثً ٌالقزئٕبف ِٓ ؽؽف إٌ١بثخ اٌؼبِخ ِّب ٠زؼ ٓ١اٌزظؽ٠ر ثمج.ٌٗٛ
ف ٟاٌّٛػٛع :ز١ث اْ االػزمبي االزز١بؽ ٛ٘ ٟرعث١ؽ اقززٕبئ ٟال ٍ٠دأ إٌ ٗ١إال ػٕع اٌؼؽٚؼح اٌمظٜٛ
 ٚاٌّز٠ ُٙزٛفؽ ػٍ ٝاٌؼّبٔبد اٌىبف١خ ٌٍسؼٛؼ اٌّزّثٍخ ف ٟقىٓ لبؼ فؼال ػٍ ٝأٔٗ أِ ِٓ ًٙؽؽف اٌك١ع لبػٟ
اٌزسم١ك إلثؽاَ ػمع إٌىبذ ِ ٛ٘ٚب ٠زطٍت رٛاخعٖ ف ٟزبٌخ قؽاذ إلٔدبؾ ِدّٛػخ ِٓ اٌٛثبئك  ٛ٘ٚاالخؽاء اٌكٍُ١
٠ٚزؼ ٓ١ثبٌزبٌ ٟاٌزظؽ٠ر ثزأ١٠عٖ.
ٚرطج١مب ٌٍمبْٔٛ
نٓزِ االعجبة
أطعؼد اٌغؽفخ ػٍٕ١ب أزٙبئ١ب
في انشكم :ثمجٛي االقزئٕبف
في انًٕضٕع :رأ١٠ع اٌمؽاؼ اٌّكزأٔف
ثٙػا طعؼ اٌمؽاؼ ف ٟاٌ ٚ َٛ١اٌشٙؽ  ٚاٌكٕخ أػالٖ ظ ْٚاْ رزغ١ؽ اٌ١ٙئخ

ّٔٛرج ٌمشاس اٌغشفخ اٌجٕذ١خ ثزأ١٠ذ لشاس
لبض ٟاٌزذم١ك ثؼذَ اٌّزبثؼخ.

اٌٍّّىخ اٌّغؽث١خ
ٚؾاؼح اٌؼعي
ِسىّخ اإلقزئٕبف
خٍكزٙب
ثأوبظ٠ؽ اٌكؽ٠خ ٌٍٕظؽ ف ٟاالقزئٕبفبد اٌّٛخٙخ ػع أٚاِؽ
اٌكبظح لؼبح
اٌزسم١ك ث١ٙئخ ِؤٌفخ ِٓ اٌكبظح :
اٌغؽفخ اٌدٕس١خ
ٍِف ػعظ 08/04/192 :ثٛشؼ١ت ش١ج ٟؼئ١كب
لؽاؼ ػعظ ِ 5843سّع ػؿاَ اٌؽزبٌِ ٟكزشبؼا ِمؽؼا
ثزبؼ٠ص  08/07/28ػجع اٌؽؾاق اٌسعاِ ٞٚكزشبؼا
ثسؼٛؼ اٌك١ع ِسّع اٌغبٌِّ ٟثال ٌٍك١ع اٌٛو ً١اٌؼبَ
ٚثّكبػعح اٌك١ع ػجع اٌؽز ُ١شٛل ٟوبرجب ٌٍؼجؾ
اٌمؽاؼ االرٔ ٟظٗ
ث ٓ١اٌك١ع اٌٛو ً١اٌؼبَ ٌٍٍّه ثٙػٖ اٌّسىّخ ِٓ خٙخ
ٚث ٓ١اٌّكِّ ٝبوٛؼ ف١ظً ثٓ زّبظ ِغؽثِ ٟؿظاظ ثزبؼ٠ص  1989ثعٚاؼ اؾٚوبؼ خّبػخ ٚل١بظح ٚاظ ٞاٌؼفب ظائؽح
ثٛ١وؽ ٜالٍ ُ١اشزٛوخ ا٠ذ ثب٘ب ِٓ ٚاٌعرٗ فبػّخ ثٕذ ػّؽ ػبؾة
ِٓ خٙخ أضؽٜ
ثبعى جالنخ انًهك
أطعؼد اٌغؽفخ اٌدٕس١خ ثّسىّخ االقزئٕبف ثأوبظ٠ؽ  ٟ٘ٚرؼمع

انٕلبئغ
 658ثزبؼ٠ص  08/06/06ػع
ثٕبء ػٍ ٝاالقزئٕبف اٌّمعَ ِٓ ؽؽف إٌ١بثخ اٌؼبِخ زكت اٌظه ػعظ
لؽاؼ اٌك١ع لبػ ٟاٌزسم١ك ٘ػٖ اٌّسىّخ ف ٟاٌٍّف ػعظ  05/49ثزبؼ٠ص  ٚ 2008/06/05اٌمبػ ٟثؼعَ ِزبثؼخ
اٌّز ُٙأػالٖ
ٚز١ث رزٍطض ٚلبئغ إٌبؾٌخ زكت ِسؼؽ اٌؼبثطخ اٌمؼبئ١خ ػعظ  583 ٚ 509 ٚ 504ثزبؼ٠ص 10ـ
20ـ ِ 25ب 2005 ٞإٌّدؿ ِٓ ٓ٠ؽؽف اٌّؽوؿ اٌمؼبئ ٟثجٛوؽ ٜأْ اٌّكّ ٝقؼ١ع زبف١ع ٞرمعؼ ثشىب٠خ ِفبظ٘ب
 2005/05/09ػٍٝ
أٔٗ ؼئ١ف ِىزت خّؼ١خ اٌٛفبق ٌٍزّٕ١خ اٌز ٟرزٛاخع ثعٚاؼ اؾٚوبؼ الٍ ُ١اشزٛوخ ٚأٗ َٛ٠
اٌكبػخ اٌزبِٕخ ِكبءا وبْ ٠زٛاخع ثّىزت اٌدّؼ١خ لظع ارّبَ ثؼغ االػّبي ؼفمخ اٌّكّ ٝػجع هللا لبثغ اٌّبي
ثّىزت اٌدّؼ١خ لظع ٚزٛاٌ ٟاٌكبػخ اٌزبِٕخ ٚإٌظف ٌ١ال ضؽج ِٓ اٌّىزت ف ٟاردبٖ اٌدّؼ١خ ٚالزع ٚخٛظ
اٌّكّ ٝأدبؼ اٌّؼطٚ ٟض١بل خبِغ ِٚىٛؼ ف١ظً اٌّؼؽٚف ْٛثؼعَ اإلٔؼجبؽ ٚػٕع ضؽٚخٗ ِٓ اٌّكدع شب٘عُ٘
ِزىئ ٓ١ػٍ ٝزبئؾ اٌدّؼ١خ ٚاردٗ إٌِ ٝؿٌٗ ٚف 05/05/10 َٛ٠ ٟػٍ ٝاٌكبػخ اٌزبِٕخ  ٚإٌظف طجبزب وبْ
ِزٛاخعا ثّٕؿٌٗ ٚلعَ ػٕعٖ اٌّكّ ٝػجع هللا ٚاضجؽٖ ثأْ ِىزت اٌدّؼ١خ لع وكؽ ثٛاقطخ لطؼخ زع٠ع٠خ ٚأضجؽٖ ثأْ
اٌظٕعٚق اٌسع٠ع ٞاٌػ٠ ٞزٛاخع ثٗ إٌمٛظ لع رُ االقز١الء ػٍِ ٝجٍغ  1700وبٔذ ثعاضٍٗ.
ٚػٕع االقزّبع إٌِ ٝبوٛؼ ػجع هللا اٌمبثغ اٌّبٌٌٍ ٟدّؼ١خ أوع ِب طؽذ ثٗ اٌّشزىٟ
ٚوػا االقزّبع اٌ ٝاٌّشزى ٟاؾؼو ٟزف١ع طؽذ ٌٍؼبثطخ اٌمؼبئ١خ أٔٗ ثزبؼ٠ص  2005/05/19ػٍ ٝاٌكبػخ اٌثبٔ١خ
ثؼع اٌؿٚاي ٘برفزٗ أضزٗ طف١خ اٌز ٟركىٓ ِؼٗ ثٕفف اٌغؽفخ ٚاضجؽرٗ ثبٔ ُٙرؼؽػٛا ٌٍكؽلخ ٚػٕع رٛخ ٗٙاٌٝ
إٌّؿي اوزشف قؽلخ ِجٍغ  6100ظؼُ٘ اٌػ ٞوبْ ثِ ٓ١الثكٗ ف ٟاٌطؿأخ.
ٚػٕع االقزّبع اٌ ٝاٌّكّ ٝاٌؼ١ع زكٓ رّ١ٙع٠ب اوع أٗ لبَ ثكؽلخ ِٕؿي اٌّشزى ٟؼفمخ ضجبل خبِغ ٚالزكّب اٌّجٍغ
اٌّكؽٚق
ٚػٕع االقزّبع اٌ ٝاٌّز ُٙضجبل خبِغ رّ١ٙع٠ب طؽذ أٗ ٌُ ٠كؽق اٌزؼب١ٔٚخ ٚأٗ وبْ ثزبؼ٠ص  05/05/19ؼفمخ
اٌّكٌّ ٝسكٓ ثأزع لبػبد اٌٍؼت ثّؽوؿ ثٛ١وؽٚ ٜطؽذ ٌٗ أٗ ٠زٛفؽ ػٍِ ٝفزبذ ث١ذ ازع االشطبص فطٍت ِٕٗ
اٌّز ُٙاٌم١بَ ثكؽلزٗ ٚغ٘ت ؼفمزٗ اٌ ٝإٌّؿي اٌػٛ٠ ٞخع ثعؼة ِٛق ٝز١ث لبَ ِؽافمٗ ثفزر ثبة إٌّؿي
اٌطبؼخ ٟثّٕ١ب لبَ ٘ ٛثؽوً ثبة اٌغؽفخ ثؽخٍٗ فعضال اٌ ٝاٌغؽفخ  ٚأضػا ِجٍغب ِبٌ١ب وبْ ثبٌطؿأخ الزكّبٖ فّ١ب
ثّٕٙ١ب ثس١ث أضػ ِ٘ ٛجٍغ  3000ظؼُ٘ ثّٕ١ب أضػ ِؽافمٗ ِجٍغ . 3100
ٚػٕع االقزّبع اٌ ٝاٌّزِ ُٙبوٛؼ ف١ظً رّ١ٙع٠ب طؽذ أٔٗ ٌُ ٠مُ ثكؽلخ خّؼ١خ اٌٛفبق ٌٍزّٕ١خ .
ٚثٕبء ػٍ ٝاالقزٕطبق اٌزّ١ٙع ٚ ٞاٌزفظ ٍٟ١أطعؼ اٌك١ع لبػ ٟاٌزسم١ك لؽاؼٖ اٌّطؼ ْٛف.ٗ١
 08/07/21أوع فٙ١ب اٌك١ع اٌٛو ً١اٌؼبَ اٌزمؽ٠ؽ االقزئٕبف ٟفزمؽؼ زدؿ
ٚثٕبء ػٍ ٝإظؼاج اٌٍّف ثدٍكخ
اٌٍّف ٌٍّعاٌٚخ ٌدٍكخ .08/07/28

ٔثؼذ انًذأنخ
ف ٟاٌشىً :ز١ث اْ االقزئٕبف لعَ ٚفك اٌشؽٚؽ إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف ٟاٌفظً  ِٓ 222لبٔ ْٛاٌّكطؽح
اٌدٕبئ١خ ٚفِٛ ٟاخٙخ لؽاؼ لبثً ٌالقزئٕبف ِٓ ؽؽف إٌ١بثخ اٌؼبِخ ِّب ٠زؼ ٓ١اٌزظؽ٠ر ثمج.ٌٗٛ
ف ٟاٌّٛػٛع :ز١ث أْ أىبؼ اٌّز ُٙخبء ِزٛارؽا ف ٟخّ١غ ِؽازً اٌّكطؽح  ٚاٌجسث ٠ ٌُٚكفؽ ػٓ أٞ
ظٌ٠ ً١ؤوع إلزؽاف اٌّزٌٍّٕ ُٙكٛة إٌٚ ٗ١ثبٌزبٌ ٟفبْ لؽاؼ ػعَ ِزبثؼزٗ ٚخِٚ ٗ١ؽرىؿ ػٍ ٝأقف لبٔ١ٔٛخ ٚٚالؼ١خ
خع٠ؽح ثبٌزأ١٠ع .
ٚز١ث أْ اٌطؽف اٌّكزأٔف ٌُ ٠عي ضالي ٘ػٖ اٌّؽزٍخ ثأ ٞخع٠ع ِٓ شأٔٗ رفٕ١ع اٌسدح اٌز ٟاػزّع ػٍٙ١ب

اٌك١ع لبػ ٟاٌزسم١ك ٌٍمٛي ثؼعَ اٌّزبثؼخ ِّب ٠زؼِ ٓ١ؼٗ رأ١٠ع اٌمؽاؼ اٌّطؼ ْٛفٌّ ٗ١ظبظفزٗ اٌظٛاة
ٚرطج١مب ٌٍمبْٔٛ
نٓزِ االعجبة
أطعؼد اٌغؽفخ ػٍٕ١ب أزٙبئ١ب
في انشكم :ثمجٛي االقزئٕبف
في انًٕضٕع :رأ١٠ع اٌمؽاؼ اٌّكزأٔف
ثٙػا اطعؼ اٌمؽاؼ ف ٟاٌ ٚ َٛ١اٌشٙؽ  ٚاٌكٕخ أػالٖ ظ ْٚاْ رزغ١ؽ اٌ١ٙئخ

فقرة ثانٌة :بطالن إجراءات التحقٌق .

لقد كرس قانوف اؼبسطرة اعبنائية مسطرة بطالف إجراءات التحقيق
كضمانة لعدـ اؼبسػػاس حبقوؽ الدفاع كعدـ الشطط يف استعماؿ السلطة اؼبمنوحة لقاضي
التحقيق  ،فقد نصت اؼبادة  210على أنو هبب مراعاة اؼبادتُت  134ك 135من ىذا
القػانوف اؼبنظمتُت لالستنطاؽ االبتدائي كحضور اؼبتهم ألكؿ مرة أماـ قاضي التحقيق ،
كاؼبػ ػ ػ ػ ػػادة  139اؼبتعلقة حبضور احملامي أثناء التحقيق ،كاؼبواد،62،60،59
ك101اؼبتعلقة بالتفتيش ربت طػػائلة بطالف اإلجراء اؼبعيب كاإلجراءات اؼبوالية لو  ،مع
مراعاة اؼبادة  211لتقدير ىذا البطالف.
المطلب الثانً :سلطات رئٌس الغرفة الجنحٌة.
تتوزع سلطات رئيس الغرفة اعبنحية بُت مراقبة مدل تنفيذ اجراءات التحقيق
كبُت متابعتو لوضعية اؼبعتقلُت االحتياطيُت.
فقرة أولى :من حٌث مراقبته لتنفٌذ إجراءات التحقٌق.

أعطت اؼبادة  248من قانوف اؼبسطرة اعبنائية لرئيس الغرفة اعبنحية
دبحكمة االستئناؼ حق اإلشراؼ على حسن سَت مكػػاتب التحقيق التابعة لنفوذ ؿبكمة
االستئناؼ  ،كىذا النوع من الرق ػػابة ال يعدك أف يكوف إداريا إذ أف الرقابة القضائية تعود

للغرفة اعبنحية برمتها .كتتجلى ىذه الرقابة اإلدارية يف التحقق من حسن سَت مك ػػاتب
التحقيق حيث يتأكد رئيس الغرفة اعبنحية من حسن سَت إجراءات التحقيق اؼبنجزة كعدـ
تأخَت إقبازىا بدكف مربر.
كما يقوـ قضػػاة التحقيق بتوجيو الئحة جبميع قضايا التحقيق الرائجة ك
اإلجراءات اؼبنجزة فيها كتاريخ إقبػازىا على رأس كل ثالثة أشهر إذل رئيس الغرفة اعبنحية
الذم يعمل على إقباز تقرير سنوم عن سَت أعمػػاؿ غرؼ التحقيق التابعة لنفوذ ؿبكمة
االستئناؼ يوجو نسخة منو إذل الوكيل العاـ للملك}1{.
فقرة ثانٌة :من حٌث متابعته لوضعٌة المعتقلٌن االحتٌاطٌٌن.

إضػػافة إذل ما سبق ذكره فقد منح اؼبشرع لرئيس الغرفة اعبنحية لدل ؿبكمة
االستئناؼ حق الرقابة على صحة إجراءات االعتقاؿ االحتيػ ػػاطي كاليت تتجلى يف لوائح
اؼبعتقلُت االحتياطيُت اليت يرفعها قض ػػاة التحقيق كل ثالثة أشهر إذل رئيس الغرفة اعبنحية
ؼبعرفة كضعية اؼبعتقلُت احتياطيا.
كما يقوـ رئيس الغرفة اعبنحية أك من ينوب عنو بزيػ ػػارة اؼبؤسسات السجنية
التابعة لنفػ ػ ػػوذ ؿبكمة االستئناؼ مرة كل ثالثة أشهر على األقل قصد التحقق من كضعية
اؼبعتقلُت احتياطيا كؽبذا الغرض يبكنو أف يطلب من قػاضي التحقيق كافة البيانات اؼبتعلقة
هبم}2{.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1ػ أنظر ؿبمد أحذاؼ مرجع سابق الصفحة 522
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كما يبكن لرئيس الغرفة اعبنحية أف يوجو لقاضي التحقيق التوصيات الالزمة إذا
تبُت لو أف االعتقاؿ االحتياطي ال مربر لو .

المبحث الثانً:إعادة التحقٌق بسبب ظهور أدلة جدٌدة.
يعد األمر الصادر عن قاضي التحقيق بعدـ اؼبتابعة مانعا من متابعة اؼبتهم
من أجل نفس األفعاؿ مرة أخرل  ،لكن ليس إذل درجة اكتسابو قوة الشيء اؼبقضي بو
اليت للحكم القضائي البات  ،حيث تسمح اؼبػػادة  228من قانوف اؼبسطرة اعبنائية
بإعادة التحقيق من أجل نفس األفعػاؿ اليت صدر فيها أمر بعدـ اؼبتابعة يف حالة ظهور
أدلة جديدة .
فاألمر بعدـ اؼبتابعة ليست لو صفة مستقرة كما ىي للحكم البػات ،بل
يبكن إلغاؤه من طرؼ الغرفة اعبنحية كبالتػارل إحالة اؼبتهم على احملاكمة .فالفرؽ بُت
اغبكم البات كاألمر بعدـ اؼبتابعة من حيث القوة ىو أف قوة األكؿ هن ػػائية كدائمة بينما قوة
الثاين مؤقتة كمعلقة على شرط عدـ اإللغاء كعدـ ظهور دالئل جديدة.
فما ىي إذف شركط إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة ؟ {}1
المطلب األول:شروط إعـــــــــــادة التحقٌق بعد صدور األمر بعدم
المتابعة.
يبكن إعادة التحقيق بعد صدكر أمر بعدـ اؼبتابعة إذا اجتمعت لذلك شركط ثالثة:
الشرط األول:ظهور أدلة جديدة.
تعد دالئل جديدة شهادة الشهود كاؼبستندات كاحملػػاضر اليت دل يكن يف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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اإلمكاف عرضها على ق ػ ػػاضي التحقيق لدراستها  ،كىذه الدالئل ليست على سبيل
اغبصر بل تأخذ حكمها صبيع الدالئل األخرل كاليت يتعُت أف تتوافر فيها خاصية اعبدة ،
كأف يكوف من شأهنا تقوية األدلة اليت اعتربىا التحقيق غَت ك ػػافية إلحالة اؼبتهم على
احملاكمة.

ىذه الدالئل اليت يبتغيها اؼبشرع ىي دالئل على كقوع اعبريبة كعلى نسبتها
للمتهم كيكفي أف تكوف دالئل مرجحة لإلدانة  ،كمعيار كوف الدالئل جديدة يتمثل يف
كوهنا كجدت أك اكتشفت بعد صدكر األمر بعدـ اؼبتػػابعة كأف تكوف موجودة قبل صدكر
األمر لكنها دل تعرض على قػاضي التحقيق ،أما إذا كاف الدليل قد سبق عرضو على
قاضي التحقيق الذم دل يعطو القيمة أثناء فحصو فال يبكن اعتباره دليال جديدا كال يبكن
معو إلغاء األمر بعدـ اؼبتابعة.
الشرط الثاني:ظهورىا قبل تقادم األفعال.
إذا انقضت األفعاؿ اؼبنسوبة بسبب التقادـ فإنو دل يعد متصورا أف تتحرؾ
الدعول مهما ظهر من أدلة جديدة  ،فمن شركط إعػ ػ ػػادة التحقيق بسبب ظهور أدلة
جديدة ىو أف تظهر ىذه األدلة قبل انتهاء اؼبدة اؼبقررة ق ػػانونا لسقوط الدعول اعبنائية.
الشرط الثالث:أن تطلب النيابة العامة إعادة التحقيق.
ال هبوز إلغاء أمر قاضي التحقيق بعدـ اؼبتابعة بسبب ظهور دالئل جديدة
إال بناء على طلب النيابة العامة ،ذلك أف العودة يف التحقيق ىو ربريك للدعول كىو ما
زبتص بو النيابة العامة ،كال هبوز للمطػالب باغبق اؼبدين استعماؿ ىذا اغبق مباشرة بل
يقدـ طلب إعادة التحقيق معززا بالدالئل اعبديدة إذل النيابة العامة اليت ؽبا كحدىا اغبق
يف تقرير ما إذا كاف ىناؾ موجب اللتماس إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة أـ
ال ،كيف حالة اإلهباب فإهنا تقدـ ملتمسا بذلك إذل قاضي التحقيق.
المطلب الثانً:نماذج لملتمسات النٌابة العامة بإعادة التحقٌق
بسبب ظهور دالئل جدٌدة.

اٌٍّّىخ اٌّغشث١خ
ٚصاسح اٌؼذي

ٍِزّس إلػبدح

ِذىّخ االسزئٕبف ثّشاوص
اٌّذىّخ االثزذائ١خ ثإِٕزبٔٛد

رذم١ك ثسجت ظٛٙس أدٌخ
جذ٠ذح
ٍِف اٌزذم١ك 04.2005

إٌ١بثخ اٌؼبِخ

دٕجء  ٍٝ٩و٘ ْٛيٖ ثٌٕ١جدز ثٌ٪جِز لو
ّذك ٌٙج أْ ١جٌذش دفضـ صقم١ك
فٟ

ٝو ِؾٛٙي ِؤًمز

 ِٓ 2004 /11 /21أؽً ثٌضَ ٌ٠ٚفِ ٟقًٌ ٌ٩فٟ
 ِٓ 359 ٚ 358ق ػ .

ٚثّضّ٪جٌٗ ١ذمج ٌٍّجهصٓ١

 ٚدٕجء  ٍٝ٩إؽٌثءثس ثٌضقم١ك ف ٟثٌٕجٌٍز.
 ٚدٕجء  ٍٝ٩أٌِ ثٌْ١و ق
 ٚإفجٌز ثٌٍّف ً٩

ٜ

ـــــــ ث ٟٝثٌضقم١ك دجٔضٙجةٗ

٘يٖ ثٌٕ١جدز ثٌ٨

ٍِضّْٙج ثٌٕٙجة ٟثٌي ٞثٌضّْش ف ِٓ ٗ١ثٌْ١و
ثٌضقم١ك ثٌمٛي دغذٛس

ؽٕقز

ـــــ ثِز ٌضموُ٠
ق ـــــــــ ثٟٝ

ثٌضَ ٌ٠ٚفٚ ٟع١مز ٌ٩ف١ز

ٚثّضّ٪جٌٙج ف ٟفك ثٌّّْ ٝفْٓ ٍ٘١و١ذمج ٌٍف ٓ١ٍٚثٌّيوٓ٠ًٛ
أ٩الٖ ٚ ،دئفجٌضٗ  ٍٝ٩ثٌغٌفزثٌؾٕق١ز ٌّقجوّضٗ ١ذمج ٌفٛٚي
ٚ

ثٌّضجد٪ز .
دٕجء  ٍٝ٩لٌثً د٪وَ ثٌّضجد٪ز ثٌ٘
فمٗ ٌىِ ْٛق ٌٞثٌوًٚرثالّضغٕجة١ز الٔضل
ؽّج٩ز

صجٌٛٚوٍش دضجً٠ل

ــــــــــــــ

ثهً فٟ

ــــــ ثدجس ِؾٍِ

٠ ٌُ 2003 /09 /22ض ّٓٞأ٠ز إٓ

ـــ ثًر

ٌٍٖٛث٘و ثٌّوًّ١ز ثٌّوٌ ٝدٙج ِٓ ٌ١ف ثٌّضٌٕقٌٌ ٓ١ةجّز
ثٌؾّج٩ز.

 ٚدٕجء  ٍٝ٩و ْٛثٌفًٚ

ِ ٚ 575ج  ِٓ ٗ١ٍ٠ق َ ػ ٖ٠ضٌٟ

ٚؽٛه ثٌٛعجةك ثأل١ٍٙز أ١ّْٕ ًٛٙ ٚز ِٖٛٙه دّ٢جدمضٙج ٌألًٙ
 ٚدٕجء  ٍٝ٩و ْٛأ ًٙثٌٛع١مز ثٌّو ٝ٩فٙ١ج ثًٌَٚ
غِٛ ٌ١ؽٛهر فْخ إفجهر وش

ــ ثح ثٌْ١و ٩جًِ ٕٖ١جٚر  ٚثٌٌّفك

دىضجح ثٌْ١و لجةو ل١جهر صٌٛٛوٍش

 ٚدٕجء  ٍٝ٩و ْٛثٌٖٛٙه ٌِٕٙ ِٓ ُٙؿ دأْ فْٓ
ٍ٘ ٌ١لو أهٌ ٝدٖٗ

ــــــ ثهر ِوًّ١ز ٙجهًر ِ ٓ٩وًّز ثٌضقوٞ

دجٌوثً ثٌذٞ١جءٌٙ ِٓ ُِٕٙ ٚ ،ؿ دأْ ثٌّض ُٙأهٌٝ
دٖٗ ــــــ ثهر ٙجهًر ثٌَث٠ٚز ثٌٕقٍ١ز.

 ٚدٓ
إٌ٩ ٝوَ ثاللضٕج

ـ ثء  ٍٝ٩و٘ ْٛيث ثٌضٕجل ٚ ٜثالٔمْجَ ٠ؤهٞ
ٚ ٧ثالّ١تٕجْ فٛي عذٛس ثٌٛثل٪ز ثٌّجه٠ز ِٓ

٩وِٙج فجٔض ٝٙدمٌثًٖ ثٌّٖجً إٌ ٗ١أ٩الٖ إٌ ٝف ًٛٙ٥ ٓ١أهٌز
ؽو٠ور.

 ٚدٕجء ٕ ٍٝ٩ىج٠ز ِٛؽٙز إٌ٘ ٝيٖ ثٌٕ١جدز ثٌ٪جِز ِٓ
ٌ١ف ثألّضجى

٩ذو ثٌٌف ُ١ثٌ٠

ــ ثِ١ٔ ٨جدز  ٓ٩ثٌّّْ ٝثووثٓ

٩ذو ثٌّٚو  ٚ ،ثٌض ٟؽجء فٙ١ج دأْ
ثٌم١ٞز  ٚأٔٗ  ٚ ٍُ٩ ٍٝ٩إ١ال ٧س

ٕ٘جن ٓ ـــ ث٘وث ؽو٠وث فٟ
ـــــ ثِ ٓ١دٌٚ٦ف ِٚالدْجس

٘يٖ ثٌم١ٞز  ٚالّّ١جأٔٗ ف ٌٞثٌٛثل٪ز ِٕي ثٌٍ٘ٛز ثأل.ٌٝٚ

ألجٍٗ
فئْ ثٌٕ١جدز ثٌ٪جِز صٍضِّ ثالّضّج ٧إٌٗ١
دج٩ضذجًٖ هٌ١ال ؽو٠وث فٟ
ثٌض ًٙٛإٌٓ٩ ٝ

ثٌٕجٌٍز ّ٠ٚىٓ ِٓ مالي ىٌه

ــ ث ٌٙؽو٠ور صف١و ف ٟثٌذقظ.

ٔحشس ثبنُيبثخ انؼبيخ في  28دجُجش 2005

ٔكيم انًهك

انًًهكخ انًغشثيخ
ٔصاسح انؼذل

يهتًظ ثئػبدح انتحميك
ثغجت ظٕٓس دنيم جذيذ

يحكًخ االعتئُبف ثطُجخ
انًحكًخ االثتذائيخ ثطُجخ

انُيبثخ انؼبيخ
****
إْ ٚو ً١ثٌٍّه ٌو ٜثٌّقىّز ثالدضوثة١ز
ٚدٕجء  ٍٝ٩ثٌّ٢جٌذز

دٕ٢ؾز

دئؽٌثء صقم١ك ثٌٚجهًر  ٓ٩ثٌْ١و ٚو ً١ثٌٍّه ٌو ٜثٌّقىّز
ثالدضوثة١ز دٕ٢ؾز دضجً٠ل

 2006/02/27فٍِ ٟف ثٌضقم١ك ًلُ

ٚ 2006/27ثٌضّٕٙٝ ٟج ٍِضّْجصٗ ثٌٌثِ١ز إٌ ٝإؽٌثء صقم١ك ِ٨
ثٌِّّْ ٓ١١قّو ثٌضمٖ٘ ، ٌٟٛجَ أ ، ٌ١ْ٠إهًِ٠

ثٌّٙوثن ،

د١٪ٕٛخ أ ، ٌ١ْ٠دوً ثٌو ٓ٠أ٢ِٚٚ ٌ١ْ٠ف ٝثٌّٙوثن  ،دْذخ
ثًصىجدٌ ُٙألف٪جي ثٌؾٌِ١ز ثٌّذٕ١ز دٕفِ ثٌّ٢جٌذز (أٌٔ٦
ثٌّ٢جٌذز) .
ٚدٕجء  ٍٝ٩لٌثً ثٌْ١و لج ٟٝثٌضقم١ك دجٌّقىّز ثالدضوثة١ز
دٕ٢ؾز ثٌٚجهً دضجً٠ل  2006/04/13فٍِ ٟف ثٌضقم١ك ًلُ

2006/27

ٚثٌمج ٟٝفٕ ٟمٗ ثٌّضٍ٪ك دجٌّّْٖ٘ ٝجَ أ ٌ١ْ٠د٪وَ عذٛس ؽٕـ
ثٌّٖجًوز ف ٟثالصؾجً ف ٟثٌّنوًثس ٚإِْجوٙج غ ٌ١ثٌٌّٖٔٚ ٧ٚمٍٙج
ٚصْ ً١ٙثّضّ٪جٌٙج ٌٍغٚ ٌ١ثٌق١جٍر غ ٌ١ثٌّذًٌر ٌٍّنوًثس ٚمٌق
ثألفىجَ ثٌّضٍ٪مز دق١جٍر ثٌّنوًثس هثمً هثةٌر ثٌؾّجًن ف ٟفك
٘يث ثألمٚ ٌ١د٪وَ ِضجد٪ضٗ ِٓ أؽٍٙج ٚدغذٛس ؽٕـ ثٌّْج٩ور ٍٝ٩
ثٌٙؾٌر ثٌٌْ٠ز ف ٟفمٗ ِٚضجد٪ضٗ ِٓ أؽٍٙج ٚإفجٌضٗ  ٍٝ٩ثٌّقىّز
ف ٟفجٌز ٌّثؿ ٌّقجوّضٗ ١ذمج ٌٍمجٔ. ْٛ
ٚدٕجء  ٍٝ٩ثّضتٕجف ثٌٕ١جدز ثٌ٪جِز دجٌقىّز ثالدضوثة١ز
دٕ٢ؾز ٌٍمٌثً ثٌّيو ًٛفٕ ٟمٗ ثٌمج ٟٝد٪وَ ثٌّضجد٪ز ثّضٕجهث
إٌ ٝثألّذجح ٚثألِّ ثٌّذٕ١ز دجٌضمٌ ٌ٠ثالّضتٕجف ٟثٌّؤًك فٟ
. 2006/04/25

ٚدٕجء  ٍٝ٩ثٌمٌثً ثالّضتٕجفً ٟلُ
 2006/05/09ف ٟثٌٍّف ثٌؾٕقً ٟلُ

 464ثٌٚجهً دضجً٠ل

ٚ 18/06-398ثٌمج ٟٝدضأ١٠و

لٌثً ثٌْ١و لج ٟٝثٌضقم١ك ثٌّٖجً إٌ ٗ١أ٩الٖ .
ٚدٕجء ِ ٍٝ٩ج ٌٙؿ دٗ ثٌّضِ ُٙقّو ثٌضم ٌٟٛأِجَ ثٌّقىّز
ثالدضوثة١ز دٕ٢ؾز دؾٍْضٙج ثٌّٕ٪مور دضجً٠ل
ف ٟثٌم١ٞز ِ ٧ٛٝٛثٌٍّف ثٌؾٕق ٟثٌضٍذْ٩ ٟوه

ٌٍ 2006/06/08ذش
23/06-856

ِٓ و " ْٛثٌّنوًثس ثٌّقؾٍٛر ٍِ٘ ٟه ٌٍّضٖ٘ ُٙجَ أٌٖٚ ٌ١ْ٠ن٘
آمٌ ثّّٗ دٓ ّ٪و ْٚثٌَدٚ ... ٌ١أْ ثٌْ١جًر ٌٖٙ ٟ٘ 190جَ وجْ
ْٛ٠لٙج دٛوجٌز ٚلو أمي٘ج ٖ٘جَ ٕ٩وِج ٕ١ ًٙٚؾز ٚلو ثصفك ِٗ٪
ٖ٘جَ ٔ ٍٝ٩مٍٙج دّذٍغ

 2.000أٚ ... ًٚٚثصفك ِٖ٘ ٗ٪جَ ٍٝ٩

ثٌٍمجء دئّذجٔ١ج ٚ ...أْ صٌثؽ ٓ٩ ٗ٪ص٠ٌٚقجصٗ أِجَ ثٌٞجد٢ز
ثٌمٞجة١ز ٚأِجَ ثٌْ١و لج ٟٝثٌضقم١ك ٌٍٛ٩ٛه ثٌض٩ٚ ٟوٖ دٙج
ثٌّضٖ٘ ُٙجَ ٘ٚ ...يٖ ٘ ٟثٌقم١مز ٚأْ ثٌْ١جًر وجٔش ِ٪ور
ٌٙيٖ ثٌ١ٍّ٪ز ٌ١ّٚؽٙ٪ج ٌٗ دّوٕ٠ز ثٌؾٌَ٠ر ثٌنٌٞثء " .
ٚف١ظ  ٕ٘٠ثٌف ِٓ 228 ًٚلجٔ ْٛثٌٌّْ٢ر ثٌؾٕجة١ز  ٍٝ٩أٔٗ
" إىث ٙوً أٌِ د٪وَ ِضجد٪ز ثٌّض ُٙفال ّ٠ىٓ ِضجد٪ضٗ ِٓ أؽً
ٔفِ ثٌف ً٪إال إىث ٌٙ٥س أهٌز ؽو٠ور " ٚ " ،ص٪و أهٌز ؽو٠ور
ٕٙجهر ثٌٖٛٙه ٚثٌّْضٕوثس ٚثٌّقج ٌٝثٌض٠ ٌُ ٟىٓ ف ٟثإلِىجْ
ٙٞ٩ج  ٍٝ٩لج ٟٝثٌضقم١ك ٌوًثّضٙج ٚثٌض١ ِٓ ٟذ٪١ضٙج إِج أْ
ص ٍَ٪ثألهٌز ثٌض ٟصذ ٓ١أٔٙج ؽو ١٪ٝفز ٚإِج أْ صٌ ٟ٢٪ألف٪جي
صًٛ٢ثس ِف١ور إلٙ٥جً ثٌقم١مز " (ثٌف 229 ًٚق.َ.ػ. ).
ٚف١ظ أْ ص١ٚـ ثٌّضِ ُٙقّو ثٌضم ٌٟٛأِجَ ثٌّقىّز دؾٍْز
 2006/06/08ثٌّيو ًٛأ٩الٖ ٪٠ضخ هٌ١ال ؽو٠وث ٌُ ٠ضُ ٍٝ٩ ٌٗٝ٩
ثٌْ١و لج ٟٝثٌضقم١ك ٌوًثّضٗ ِٛٚثؽٙز ثٌّضٖ٘ ُٙجَ أ ٌ١ْ٠دٗ
ٌضقو٠و ِٛلفٗ ِٕٗ ٚصٌص١خ ث٢عجً ثٌمجٔ١ٔٛز  ٍٝ٩ىٌه  ،ثٌٖٟء
ثٌي٠ ٞقك ِ١ٌٍٕ ٗ٪جدز ثٌ٪جِز أْ صٍضِّ إ٩جهر ثٌضقم١ك فٟ

ثٌم١ٞز ٛٝ ٍٝ٩ء ٘يث ثٌّْضؾو ّ٩ال دجٌف ِٓ 230 ًٚلجٔ ْٛثٌٌّْ٢ر
ثٌؾٕجا٠ز
ٌزٌه  ِٓٚأجٍٗ
ٍ٠ضِّ ِٓ ثٌْ١و لج ٟٝثٌضقم١ك دجٌّقىّز ثالدضوثة١ز دٕ٢ؾز
إ٩جهر ثٌضقم١ك ف ٟثٌٛلجةٚ ٨ثألف٪جي ثٌؾٌِ١ز
.1
ثٌّْٕٛدز ٌٍّضٖ٘ ُٙجَ أٚ ٌ١ْ٠ثٌّضّغٍز ف ٟؽٕـ ثٌّٖجًوز
ف ٟثالصؾجً ف ٟثٌّنوًثس ٚإِْجوٙج غ ٌ١ثٌٌّٖٔٚ ٧ٚمٍٙج
ٚصْ ً١ٙثّضّ٪جٌٙج ٌٍغٚ ٌ١ثٌق١جٍر غ ٌ١ثٌّذًٌر ٌٍّنوًثس
ٚمٌق ثألفىجَ ثٌّضٍ٪مز دق١جٍر ثٌّنوًثس هثمً هثةٌر
ثٌؾّجًن ٚ ،ثٌ ٍٝ٩ ًّ٪ثّضٕ٢جلٗ دنٙٙٛٚج ِٛٚثؽٙضٗ
دض٠ٌٚقجس ثٌِّّْ ٝقّو ثٌضم ٌٟٛثٌّذٕ١ز أ٩الٖ ٚ ،ثالّضّج٧
ٌٙيث ثألمٚ ٌ١إؽٌثء ثٌّٛثؽٙجس ثٌالٍِز دّٕٙ١ج .
 .2إمٞج ٧ثٌّضٖ٘ ُٙجَ أٌ ٌ١ْ٠ضوثد ٌ١ثٌٌّثلذز ثٌمٞجة١ز ٚىٌه
دْقخ ؽٛثٍ ثٌْفٌ ٚإغالق ثٌقوٚه فٚ ٟؽ. ٗٙ
 .3ثٌذقظ ِ ٨وً ِٓ ّ١ىٖف ثٌضقم١ك  ٓ٩ص ٗ١ًٛف ٟثٌم١ٞز ٚثصنجى
ؽّ ٨١ثإلؽٌثءثس ثٌىفٍ١ز دئٙ٥جً ثٌقم١مز .
زؽؼ ثبٌٕ١بثخ اٌؼبِخ ؽٕدخ  ،فٛ١ٌٛ٠ 12 ٟؾ 2006
ٔبئت ٚو ً١اٌٍّه

خبتًخ

ال ىبتلف اثناف على كوف مؤسسة التحقيق اإلعدادم من األعمدة اؽبامة يف صرح
احملاكمة العادلة ،إذ تعد مرحلة ىامة بالنظر إذل ما توفره من الضمانات لفائدة اؼبتهم خاصة
بعد مركره من مرحلة البحث التمهيدم كما يبكن أف يشوهبا من ذباكزات كمن ىذه الضمانات
استنطاقو من طرؼ قاضي التحقيق ك سبتعيو دبؤازرة الدفاع.
فمسطرة التحقيق اإلعدادم تأيت بُت مرحلتُت:
اؼبرحلة األكذل :كىي مرحلة البحث التمهيدم كاليت يقوـ هبا عناصر الشرطة القضائية
ربت إشراؼ النيابة العامة ،ىذه اؼبرحلة رغم أنبيتها فإهنا بالنظر إذل مدة اغبراسة النظرية ككثرة
األعباء على الضابطة القضائية كانعداـ التكوين القانوين ألفرادىا يبكن أف تشوهبا الكثَت من
اػبركقات كالتجاكزات كيف النهاية تكوف ؿباضر البحث التمهيدم ـ تسرعة كقد ال تتوصل إذل
اغبقيقة باؼبرة.
اؼبرحلة الثانية :كىي مرحلة احملاكمة ،ىذه اؼبرحلة هبب أف تتوفر فيها صبيع مواصفات
احملاكمة العادلة كتنبٍت على ربقيق مثمر من أجل الوصوؿ إذل اغبقيقة ك إصدار أحكاـ قضائية
تكوف عنواف ؽبا.
فبُت ىاتُت اؼبرحلتُت تتضح أنبية التحقيق اإلعدادم كمرحلة كسطى يلعب فيها قاضي
التحقيق دكرا ىاما يف استجالء اغبقيقة دبا مكنو القانوف من سلطات كاسعة دل يبنحها حىت
للنيابة العامة أك ىيئة اغبكم.
فالقانوف منح قاضي اغبقيق سلطات كاسعة من استنطاؽ اؼبتهمُت ،كاالستماع إذل
الشهود ،ك إجراء اؼبواجهة ،ك التنقل كاغبجز ك التفتيش كذبميد األمواؿ اليت ؽبا عالقة بتمويل
اإلرىاب ،كاالعتقاؿ االحتياطي ،كالوضع ربت اؼبراقبة القضائية  ،ك االستعانة باػبرباء ،كالتقاط
اؼبكاؼبات كاالتصاالت اؼبنجزة بوسائل االتصاؿ عن بعد ،كغَت ذلك من السلطات األمر الذم
يجعل كل الوسائل متاحة أمامو من أجل الوصوؿ إذل اغبقيقة لتفادم إحالة أم متهم على
جلسة اغبكم دكف أف تتوفر دالئل كافية على ارتكابو األفعاؿ اؼبنسوبة إليو.

إف ىذه السلطات اؼبمنوحة لقاضي التحقيق بالرغم من أنبيتها إال أف ىناؾ إشكاالت
عملية تقف حجر عثرة أماـ إقباز قاضي التحقيق ؼبهمتو على الوجو اؼبطلوب كاألمثل.
فمركرا من عالقتو بالنيابة العامة إذل كثرة ملفات التحقيق احملالة عليو من طرؼ ىذه
األخَتة إذل عدـ تفرغو للتحقيق كصوال إذل انعداـ الوسائل الضركرية للقياـ دبهمتو كغَتىا من
اإلشكاالت ذبعل مهمتو صعبة جدا تتطلب منو الكثَت من الصرب ك اإليثار.
فعالقة قاضي التحقيق بالنيابة العامة تتقاطع يف العديد من احملاكر فهو بصفتو ضابطا
ساميا للشرطة القضائية بالرغم فبا منحو اؼبشرع لو من أكلوية يف االستئثار بالبحث إال أنو
عند فبارستو ىذه اؼبهاـ يبقى ربت اإلشراؼ كاؼبتابعة من طرؼ النيابة العامة ما يتعارض مع
استقالليتو كقاض للتحقيق.
قد يقوؿ قائل أف فبارستو ؼبهاـ الضابطة القضائية منفصلة عن مهامو كقاض للتحقيق
لكن بالرغم من أف ىذا القوؿ صحيح إذل حد ما إال أف العلة تكمن يف أف الشخص كاحد ،
كأنو بالرغم من ؿباكلة الفصل بُت الدكرين فإف الواقع يقوؿ غَت ذلك.
كمن اإلشكاالت أيضا يف فبارسة قاض التحقيق ؼبهامو كضابط ساـ للشرطة القضائية
كالذم منحو اؼبشرع حق األكلوية يف االستئثار بالبحث التمهيدم يف حالة التلبس  ،ىو أف
ىذه اغباالت ال تصل إذل علمو كال يضع يده عليها إال دبحض الصدفة ،ذلك أف اؼبشرع
منحو ىذه اؼبيزة دكف أف يبنحو آلياهتا.
فكيف يبكن لقاض التحقيق أف يباشر عملو كضابط ساـ للشرطة القضائية يف مرحلة
البحث التمهيدم كىو ال يعلم بارتكاب اعبرائم على عكس النيابة العامة اليت تصل إذل
علمها صبيع اعبرائم اؼبرتكبة عن طريق الضابطة القضائية.
من اإلشكاالت أيضا كثرة ملفات التحقيق احملالة من طرؼ النيابة العامة على قاضي
التحقيق كاليت يف أغلبها ػ عندما يكوف التحقيق اختياريا ػ تكوف جاىزة تتضمن صبيع كسائل
اإلثبات ال ربتاج سول قرارا باإلحالة اؼبباشرة على احملكمة أك بالعكس قرارا باغبفظ لكوف
النزاع ال يتضمن أية عناصر جرمية.

م التحقيق ك اإلشكاالت اليت تحكـ حوؽبا يف
أيضا تتجلى عالقة النيابة العامة بقاض
حالة تعدد قضاة التحقيق ك تعيُت النيابة العامة لقاضي التحقيق اليت ترغب ىي يف توليو
التحقيق األمر الذم يثَت يف العديد من اغباالت الكثَت من التساؤالت اليت كبن يف غٌت عنها
خاصة عندما فرل كثرة اؼبلفات اليت عُت فيها قاضي التحقيق بعينو دكف غَته.
ىناؾ أيضا إشكالية توضح جبالء العالقة بُت النيابة العامة كقاضي التحقيق يف كجهها
السيئ يف أياـ الديبومة ،حيث يبدأ قاض التحقيق دكامو كيبقى يف مكتبو بانتظار ملفات
التحقيق اليت يبكن أف رباؿ عليو من طرؼ النيابة العامة ،بينما ىذه اؼبساطر ال يتم تقديبها
إال يف كقت متأخر للنيابة العامة اليت تقوـ بدراستها ك ربيلها على قاضي التحقيق يف أخر
كقت العمل فيضطر ىذا األخَت إذل اقباز إجراءات التحقيق بعد كقت العمل األصلي إذل
كقت متأخر.
ىناؾ أيضا حالة عدـ تفرغ قضاة التحقيق ؼبهمتهم األساسية كىي مسطرة التحقيق ،إذ
قبد أف الكثَت منهم كنظرا لتوزيع اؼبهاـ باحملاكم يًتأسوف جلسات اغبكم أك يكونوف أعضاء
فيها باإلضافة إذل مهاـ التحقيق ،ما يؤثر بشكل كبَت على جلسات التحقيق كملفا تو اليت
تًتاكم بشكل كاضح.
كما أف من بُت ما يؤثر على التحقيق انعداـ اإلمكانات ك الوسائل الضركرية للعمل،
فقاضم التحقيق عندما يقرر االنتقاؿ إذل عُت اؼبكاف قصد إجراء تفتيش أك حجز يصطدـ
بانعداـ الوسيلة ؽبذا التنقل كيضطر يف األخَت إذل التنقل على حسابو اػباص أك إذل صرؼ
النظر عن اإلجراء  ،ىذا باإلضافة إذل ؿبدكدية رصيد اؽباتف التابث كالذم تفوقو االتصاالت
اليت يقوـ هبا مع الضابطة القضائية ؼبتابعة اإلجراءات ،كانعداـ جهاز الفاكس كقبلو آلة النسخ
رغم أف القانوف يفرض عليو ذبهيز نظَت لكل ملف للتحقيق.
رغم كل ىذه العراقيل ك اإلشكاالت العملية اليت ذكرناىا ك تلك اليت غابت عنا ك
ىي كثَتة يبقى قاضي التحقيق قائما دبهمتو النبيلة دبا يتمتع بو من الصرب ك اإليثار ألنو يؤمن
بأف مهمتو أظبى من أف ربوؿ بينو ك بُت ىا العقبات كمن ىنا يستحق منا قاضي التحقيق أف

ننحٍت لو إجالال ك إكبارا للمهمة اليت أنيطت بو  ،ك إيبانا بأنو دل يكن لو أف يقوـ هبا أحسن
قياـ لوال إيبانو بسمو الغاية كنبل الوسيلة ك إيثاره من أجل الوصوؿ إذل اغبقيقة براحتو ككقتو.
 ،نتساءؿ يف األخَت إذل أم حد كصل اؼبشرع دبستجدات قانوف
من كل ما سلف
اؼبسطرة اعبنائية يف ؾباؿ التحقيق دبؤسسة قضاء التحقيق إذل الغاية اليت يريدىا؟ ك إذل أم حد
استفاد قضاة التحقيق من ىذه اآلليات ك اؼبستجدات من أجل الرقي هبذه اؼبؤسسة ك القياـ
دبهاـىم أحسن قياـ؟ مث ىل أض ا فت مؤسسة التحقيق لدل احملكمة االبتدائية جديدا على
مستول تصريف القضايا أـ أهنا بالعكس كرست بطء التصريف أكثر من ذم قبل؟
اوتفل بلبو اهلل والبرت




النتبا:
قانون المسطرة الجنائية عدد 22/01المؤرخ في 2002/10/03

الملفااا:
مقال "قاضي التحقيق وعالقته بالنيابة العامة وباقي اآلليات القانونية على ضوء
المحاكمة العادلة" مصطفى مديان  /أشغال الندوة الوطنية حول موضوع المسطرة
الجنائية تشريعا وممارسة  /إعداد هيئة المحامين بآسفي.
مقال " قضاء التحقيق في ظل قانون المسطرة الجنائية الجديد" أحمد النويضي /
أشغال الندوة الوطنية حول موضوع المسطرة الجنائية تشريعا وممارسة  /إعداد
هيئة المحامين بآسفي.
مقال" مسطرة التلبس إلى أين؟ " محمد عياط  /مجلة اإلشعاع عدد 3سنة 1990
مقال" حول مسطرة المحاكمة في حالة التلبس في القانون المغربي " محمد عياط
مجلة القانون واالقتصاد العدد الرابع سنة .1988
مقال " سرية التحقيق اإلعدادي" بوشعيب عسال  /مجلة الملحق القضائي العدد
 40يناير 2007
مقال "قضاء التحقيق أية فعالية " عبد هللا القروشي رئيس غرفة بمحكمة االستئناف
بفاس .
مقال "الوضع تحت المراقبة القضائية كآلية جديدة في ميدان التحقيق" البشير بوجبة
 /المجلة المغربية للمنازعات القضائية  /العدد الثاني .2004



اليلبث والر ااج وااارو اا:

" سلطات قاضي التحقيق  /دراسة ميدانية على ضوء العمل القضائي وأحكام الفقه
والقضاء والقانون المقارن" رسالة نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء من إنجاز
الملحقين القضائيين محمد مسعودي وسمير ستاوي الفوج 33السنة 2005/2003
" التحقيق االبتدائي" زهير كاظم عبود  /األكاديمية المفتوحة بالدنمارك بحث منشور
على شبكة االنترنيت.
" استجواب المتهم " سامي النبراوي  /أطروحة دكتوراه دار النهضة العربية القاهرة
.1969

الكتس والمؤلصفاا:
"شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد" الحبيب بيهي  /الجزء األول  /منشورات
المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية  /الطبعة األولى .2004
" الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون اإلجراءات الجنائية" المستشار إيهاب
عبد المطلب  /المركز القومي لإلصدارات القانونية  /المجلد األول طبعة .2007
" الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون اإلجراءات الجنائية" المستشار إيهاب
عبد المطلب  /المركز القومي لإلصدارات القانونية  /المجلد الثاني طبعة .2007
" شرح قانون المسطرة الجنائية " الجزء األول وزارة العدل  /سلسلة الشروح
والدالئل عدد  2الطبعة الثانية .
"مبادئ قانون اإلجراءات الجنائية" الدكتور محمد السعيد رمضان  /الجزء األول
1993
"سرية التحقيق االبتدائي" شريف سيد كامل  /الطبعة األولى

 1996دار النهضة

العربية.
" شرح قانون المسطرة الجنائية" أحمد الخمليشي  /الجزء األول  /دار نشر المعرفة
الطبعة السادسة ,1999
"شرح قانون المسطرة الجنائية  .مسطرة التحقيق اإلعدادي" محمد أحداف الجزء
الثاني الطبعة األولى 2005
" تشريعات قضاء التحقيق بالدول العربية " أحمد الخمليشي /المركز العربي للبحوث
القانونية والقضائية مطبعة النجاح الجديدة .1989
"التعليق على قانون المسطرة الجنائية المغربي في ضوء الفقه والقضاء " حسن
الفكهاني  /الجزء األول .1983
"الوجيز في قانون اإلجراءات الجنائية " أحمد فتحي سرور  /دار النهضة العربية
طبعة

.1983/1982

 الباااق واإل تااياا:
نماذج من ملتمسات النيابة العامة لدى المحكمة االبتدائية بإنزكان.
نماذج من ملتمسات النيابة العامة لدى محكمة االستئناف بأكادير.
نماذج من أوامر وقرارات قاضي التحقيق لدى المحكمة االبتدائية بانزكان .
نماذج من أوامر وقرارات قاضي التحقيق لدى محكمة االستئناف بأكادير.
إحصائيات بخصوص غرف التحقيق بالمحكمة االبتدائية بانزكان ومحكمة االستئناف
بأكادير.
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