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  .مبدأ الشرعّیةى العموما  الجزائي القانونیخضع  -

  .ال تجریم بدون نص                                                            

  .عقوبة بدون نص ال                                                            

 .قواعد القانون الجزائي           حمایة المصالح االجتماعیة -

  
  .      تجسیدھا في الواقعضرورة                               

   .رتكاب الفعل اإلجرامياألعمال الالحقة ال                                             
  .التحقق من وجود الفعل اإلجرامي                                                     

  .التعّرف على مرتكبیھ                                                      
  .تنظیم محاكمتھ                                                      

  .تحدید إجراءات صدور الحكم                                                       
  .تحدید وسائل الطعن                                                       
  .تحدید كیفیة تنفیذ الحكم                                                       

  
  .كلي اإلجرائيلمبدأ الشرعّیة في جانبھ الشالخضوع                                  

  
  :اإلجراءات الجزائیة                                         

  :منذ لحظة ارتكاب الجریمةد، جملة من القواعد التي تحّدھي 
  .وسائل البحث عنھا                   
  وسائل إثباتھا            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السلطات واألجھزة المختصة بتتبع 
مرتكبیھا ومحاكمتھم والتحقیق معھم 

وتسلیط العقاب علیھم، وتنفیذ 
 .العقوبة
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  :خصائص اإلجراءات الجزائیة: القسم األّول
خصائص اإلجراءات الجزائیة مقارنة مع القواعد الموضوعیة : رة األولىالفق

  :للقانون الجزائي

  القواعد الموضوعیة للقانون الجزائي       القواعد التي یقوم علیھا      -

  .ائي العامزالقانون الج                               .تختلف عن القواعد اإلجرائیة            

  .الخاص ائيزالجالقانون                                                                          

  .تباین في مجاالت تطبیق مبدأ الشرعیة          

  .القواعد اإلجرائیة       خاصّیات ممیزة لھا في تطبیق مبدأ الشرعیة في بعض المجاالت  

  :قواعد التأويل  -  أ
  .قیة           اعتماد التأویل المضّیالقواعد الموضوع-

  .قاعدة منع القیاس                                           

  .إال إذا كانت مصلحة المّتھم تتطلب التوسع                             
  

           السماح بالتوسع في التأویلالقواعد اإلجرائیة             
  .سبب تاریخي

  :في مرحلة الثورة الفرنسیة -                                                         
  إخضاع جمیع القواعد                  

  .الجزائیة للتأویل الحرفي
  الحّد من سلطات القاضي في

  .تطبیق قواعد القانون الجزائي 
  بعد الثورة       السماح بالتوسع بالنسبة -

  .جرائیة دون الموضوعیةللقواعد اإل 
  تمكین القاضي من مالئمة النصوص
  .مع الغایات التي ترمي إلیھا

  :غایة القواعد اإلجرائیة
  .حسن سیر القضاء الجزائي -
  .في الدفاعالمّتھم  حمایة حقوق -
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  .السماح باستعمال القیاس                               

  .سیر القضاء نالمساس          بحس عدم: شرطب                       

  .في الدفاعالمّتھم  بحقوق                                                         
 

 :القواعد اإلجرائية في الزمان نسريا  -  ب
  .عدم رجعیة النصوص الجزائیة: المبدأالقواعد الموضوعیة          
  .نص األرفق بالمتھمقاعدة ال: استثناء                       

  :تشكیل المحاكم واختصاصاتھا:        القواعد اإلجرائیة
  .ري إذا لم یصدر حكم باّتفوتطبیق األثر ال                     

نوفمبر  22المؤرخ في  1992لسنة  114القانون عدد : مثال[                      
  :ج.إ.المتعلق بتنقیح وإتمام بعض فصول م 1992

  المحكمة االبتدائیة أصبحت تتألف     ج.إ.م)جدید(205الفصل -
  .جرائم الشیك بدون رصید         من قاضي منفرد للبت في
  .جرائم البناء بدون رخصة                                      
  .جرائم المنافسة واألسعار                                      
  .].على الوضعیات الحاریة ريفوتطبیقیة بأثر 

  ال تخضع للقانون القدیم إال الدعاوى التي: طرق الطعن                   
  .صدرت فیھا أحكام                                    

           :تعدیل آجال الطعن            
  .القانون الجدید         إطالة آجال الطعن-               

  .تطبیقھ من تاریخ نفاذه                                              
  .آجال الطعن رتقصی                                       

  .تطبیق القانون القدیم                                               
  

  :خصائص اإلجراءات الجزائیة مقارنة باإلجراءات المدنیة: الفقرة الثانیة
   المادة لنفس الوسیلة الفنّیة لتطبیق القواعد الموضوعیةالقواعد اإلجرائیة      -

  .من طرف القاضي
  .نزاعالقانون المدني والتجاري         یطّبق بقطع النظر عن وجود 

  
  .یتطلب تطبیق قواعد إجرائیة
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حمایة المصلحة الخاصة  -
  .للمتضّرر

  

  
  .حمایة المصلحة العامة للمجتمع -

  تنوع العناصر القانونیة-
  والواقعیة وحجج األطراف
  .بقطع النظر عن األشخاص

أخذ ظروف ومالبسات القضیة، وشخصیة  -
عند تسلیط  االعتبارمرتكب الجریمة بعین 

 .العقوبة على المتھم
  ملف الشخصیةالمشّرع       إعداد          
)Dossier de personnalité( 

في بعض الجرائم الخطیرة واألضرار التي یرتكبھا 
  .األطفال

اعتماد ظروف التخفیف والتشدید بحسب  -
  .طبیعة الجریمة وشخصیة المتھم

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .حیاد القاضي: المبدأ -
  

  التقلیص من دور القاضي     
  

حصر الوسائل المعتمدة القانون       
  في اإلثبات

  
  

  
  

 الھدف

األسلوب 
 الفني

 القواعد المتعلقة باإلثبات

اإلثبات ءعب  

  ".البّینة على من یّدعي"-

كّل إنسان یعتبر بریئًا                            : "9الفصل -:اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان-
  ".إلى أن تثبت إدانتھ

كّل متھم بجریمة یعتبر بریئًا إلى أن تثبت : "من الدستور التونسي 12الفصل  -
  ".إدانتھ في محاكمة تكفل لھ فیھا الضمانات الضروریة للدفاع عن نفسھ

بعض الّنصوص  -:استثناء
 .إعطاء مجال تدخل كبیر للقاضي

  .حرّیة التقدیر اضي الق

 .یقضي حسب قناعتھ ووجدانھ     

 

 دور القاضي
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  .ر  سیّد األدلةاإلقرا -
  
  
  
  
  .الیمین           الحاسمة -

  .اإلستیفائیة                   
  
  

  .في المادة االجرائیة المبدأ العامقانون اإلجراءات المدنّیة یعتبر یمثابة        الفقھ-

  .اإلجراءات الجزائیةمجلة الرجوع إلیھ عند سكوت یجب  :الرأي األول

ة المدنیة في اإلجراءات الجزائیة االعتماد على القواعد اإلجرائی :الرأي السائد              
غیر ممكن إال حین تكون نصوص اإلجراءات المدنیة ذات صبغة عامة تتماشى مع 

  .لھانصوص قانون اإلجراءات الجزائیة وتكّم

  المصري:       فقھ القضاء

  الفرنسي                     

  .1986سبتمبر  1المؤرخ في  1986لسنة  87القانون عدد : التونسي                     

  .1ت.م.م.م 192تنقیح الفصل                                        

الخطأ نظر الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقیب في                                               
  .ن إحدى دوائر محكمة التعقیبفي قرار صادر ع نّیالب

  ھل یمكن تطبیق ھذا التنقیح على اإلجراءات الجزائیة؟
                                                        

   :تنظر الدوائر المجتمعة أیضا :"على )1986سبتمبر  1المؤرخ في  1986لسنة  87نقح بالقانون عدد (م م م ت  192ینص الفصل  -  1
  .القانونیة بین الدوائر إذا كان األمر یدعو إلى توحید اآلراء) 1
  :عند وجود خطأ بین في قرار صادر عن إحدى الدوائر في أول الفقرة ویعتبر الخطأ بینا ) 2
  . إذا بني قرار الرفض شكال على غلط واضح) 1
  .إذا اعتمد القرار نصا قانونیا سبق نسخھ أو تنقیحھ بما صیره غیر منطبق) 2
  .ظر في الموضوعمتى شارك في القرار من سبق منھ الن) 3

یمكن إثبات : "ج.إ.م 150الفصل  -
ائم بأّیة وسیلة من وسائل اإلثبات، ما الجر

  .لم ینّص القانون على خالف ذلك

  ".ویقضي الحاكم حسب وجدانھ الخاص

  .للقاضي               اعتماد اإلقرار 

  .إزاحتھ

  .تجزئتھ

فالمتھم . الیمین ال یعتّد بھا في اإلثبات -
 .ال یحلف إطالقا

استبعاد تطبیقھا عند عدم تماشي قواعد 
  .المرافعات المدنیة مع طبیعة الّدعوى الجزائیة

 

 وسائل اإلثبات
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  بموقف المعقّّ  موقف محكمة التعقیب
  .نعدم تنظیم الطعن بالخطأ البّی      ج .إ.م

  .ت.م.م.م  خالفا لـ                        
  

  : ج.إ.م 266الفصل                  
كم لیس لھ أن یطعن فیھ من رفض طعنھ في ح"

مرة ثانیة، ولو أّن أجل الطعن ما زال جاریًا أو أّن 
  ".الطعن قد رفض شكلّیا

  ت.م.م.م 192إزاحة الفصل     
  .القانون اإلجرائي العام =ت  .م.م.م-

  الّرجوع إلیھ                          
                                         

  
  
  
  
  
  
   

             ستعارة منھ ممكنة إذا تعلق األمر      اال
عاّمة                                                                            .قاعدةب 

  .غیر استثنائیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         ج .إ.م -
  السكوت عن الطعن

  .بالخطأ البّین
  

  الّنّص العامالرجوع إلى 
  ت.م.م.م= 

  ).جدید(192صل الف 
  

  

  

بإحالة 
صریحة 

.ج.إ.ممن   

مع
جت

الم
ر 

وائ
الد

ر 
قرا

دد 
 ع

یب
تعق

 ال
مة

حك
 م

دى
ة ل

14
09

7
 

ن 
جوا

ّرة 
 غ

في
خ 

ؤر
الم

20
00

:
 

أو عند خلّو 
من  ج.إ.م

.قاعدة عامة  

ال تتعلق 
باختصاص 

  .المحاكم

  .تحقق االنسجام 

ال تتناقض مع 
  .اإلجراء الجزائي
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  :تطّور اإلجراءات الجزائیة: القسم الثاني
  :أنظمة اإلجراءات الجزائیة: الفقرة األولى

  :النظام اإلّتھامي
-Le système accusatoire 

 :النظام التحقیقي
-Le système acquisitoire  

  ظھر في الحضارات القدیمة -
  

  .الحضارة الیونانیة              
  .رومانیةالحضارة ال

  
  .أقدم نظام

  .فرنسا      في العصر اإلقطاعي -
  
  
  
  

  القانون الروماني -           
  طبقة األحرار                              

  .النظام اإلّتھامي
  

  .العبیدطبقة                 
  .النظام التحقیقي                      

  :13خالل القرن       في فرنسا-
  .لمحاكم الكنسّیةا

  الجرائم المرتكبة 
  .من رجال الدین

  
  توسیع مجال تطبیقھ
  .على بقیة الجرائم

  ).1354(األمر الملكيالتقنین    
  ).1370(األمر األكبر

  
  القانون الجزائي

  .الفرنسیة ورةثللنظام السابق لل 
  عدم إمكانیة قیام الّدعوى العمومیة -
  .إال على االتھام 

  .إّدعاء             
  

  ضرورة اإلثبات
  

  ویسمى أیضا الّنظام التحقیقي -        
  .النظام التنقیبي=                 
  .نظام التحّري=                 
  .على المجتمع بأكملھ اعتداءالجریمة       -

وفّعال  سریع اإلجراءات    تجریم      
  .مصلحة المجتمع االعتباریأخذ بعین 

  
  .المتضرر مباشرة من الجریمة یمر

  
  .إمكانیة اّتھام مرتكب الجریمة والمطالبة بتتبعھ

  تماشي ھذا النظام مع
  .األنظمة الدیمقراطیة

  
تسییر الشؤون العامة  المواطن في إسھام
  .للبالد

  
  
  .عمل ما یمكن للوصول إلى الحقیقةفعل  -

  .التنكیل بالمّتھم وتعذیبھ            
  .دم اھتمام ھذا النظام بالحریات الفردیةع

  .فكر مطلق

 تاریخ البروز:

 المضمون:

 النظام السیاسي المناسب:
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  .ّتھام صادر عن أحد األطرافا      التتبع-
  

  .إمكانیة اللجوء إلى االتھام الشعبي
                          

  إمكانیة انتصاب     
  كل مواطن كمّدع
  .وتحّمل عبئ اإلثبات

  
  .لیزي الحاليڤـالنظام اإلن -
  

  .االعتراف بمؤسسة النیابة العمومیةعدم 
  

  في بعض الجرائم            إمكانیة 
  

  
  دون تمییزه عن تكلیف موظف بالتتّبع،

  .بقیة األطراف
سوء تقدیر خطورة       المتضّرر      

  .األفعال المرتكبة
  
الخوف من رّد 
  .فعل مرتكب الجریمة

  
  قد تمنعھ اعتبار مصلحة ما

  .وىمن إثارة الدع 
  إفالت العدید من مرتكبي

  .الجرائم من العقاب 
  .جرالفقھ      الّز

            
  مسألة تھم المجتمع       

  .بأكملھ، ال شخص المتضرر فقط
  

  .ال یجوز حصره في شخص واحد

  
  
  
  
  .الدعوى العمومیة -

  
  .رلم تعد حكرًا على المتضّر

  .یمّثل المجتمع  القاضي    
  
  إمكانیة إثارتھ للدعوى

  العمومیة من تلقاء نفسھ، 
  ودون تلقي شكایة في 
  .الغرض من المتضرر 

  
  "كل قاضي ھو مّدع عام"

  
  .وظیفة النیابة العمومیة       14القرن  -

  
  

ھیكل قضائي مختص بإثارة الدعوى 
  .العمومیة

  
  .تقّلص المساواة بین األطراف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نظام التتبع
ة الدعوىإثار  

 نظام التتبع
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التتبع الجزائي       خصومة عادّیة بین  -
  .طرفین متكافئین في مواقفھما القانونیة

                      
 رفع الدعوى مباشرة أمام                   

  .القاضي ودون أن تسبق بإجراءات تحقیق
  

  .تشبھ إلى حٍد بعید اإلجراءات المدنیة
  

  .اإلجراءات        شفاھیة -
  .سطةمب                      

  .علنّیة      الجلسات والمرافعات  -
  .األطراف رحضو                             

  أشخاص من نفس     المّتھم  محاكمة -
  .الطبقة التي ینتمي إلیھا                      

  إلى في حالة سراحالمّتھم  بقاء -
  .حین صدور الحكم ضّده

  
  تمكینھ من جمع األدلة 

  .في الدفاع التي تساعده
  

  
  

  برئاسة شعبییناألحكام    قضاة  -
  .محترف قاضي 

  .إدارة الجلسات                        
  تسییر اإلجراءات
  .الحّد من التجاوزات

  
  .غیر قابلة للطعن                  

  
  عدم إدراكتقلیص دور القاضي          

  .الحقیقة                                    
  

  
  
  

  .قبل المحاكمةالمّتھم  القیام بالتحقیق مع -
التحقیق        وسائل قاسیة للوصول إلى  -

  ).تعذیب المتھم(الحقیقة
  
  
  
  
  
  

  .اإلجراءات      مكتوبة -
  
  
  
  
  
  
  

أثناء فترة التحقیق المّتھم  إمكانیة إیقاف -
  .معھ
  
  
  

ھیكل قضائي مختص :     النیابة العمومیة -
  .دعوىبإثارة ال

  
بقیة القضاة       التعھد مباشرة بالحكم في  -

  .الجریمة

 إجراءات التتبع

 دور القاضي
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  :الجزء األّول  

  الدعاوى الناشئة عن الجريمة
یترتب على كل جریمة دعوى عمومّیة تھدف إلى تطبیق : "ج.إ.م 1الفصل  - 

ویترتب علیھا أیضًا، في صورة وقوع ضرر، دعوى مدنّیة لجبر ذلك . العقوبات
  ".الضرر

  :الدعوى العمومیة: لالمبحث األو

یترتب على كل جریمة دعوى عمومیة تھدف إلى تطبیق : "ج.إ.م) 1§(1الفصل -
  ".العقوبات

  .تعریف الدعوى العمومیة استنادًا إلى غایتھا                        

  .الدعوى العمومیة      دعوى ذات مصلحة عاّمة - 

  .یةتباشرھا الدولة بواسطة جھاز النیابة العموم

  جھاز قضائي عھد لھ المشّرع بالّسھر

  .على الدفاع عن مصلحة المجتمع قضائیًا عند ارتكاب عمل إجرامي 

  : القسم األّول

  :الحق في الدعوى العمومیة

 الحكام والموظفینمن خصائص  إثارة الدعوى العمومیة وممارستھا": ج.إ.م 2الفصل  -
  .الذین أناطھا القانون بعھدتھم

  النیابة العمومیة:"ج.إ.م 20الفصل [

  "]2)...(تثیر الدعوى العمومیة وتمارسھا 

                                          ".حسب القواعد المبّینة بھذا القانون طرف المتضررالمذكورة من  إثارة الدعوىویمكن 

  حفظ القضیة من : "ج.إ.م 36الفصل[
                                                        

ل  - 2 ذ      :" م ا ج 20الفص ولى تنفی انون، وتت ق الق ب تطبی ا تطل ھا كم ة وتمارس دعوى العمومی ر ال ة تثی ة العمومی النیاب
  ".األحكام

1 2 

3 
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  طرف وكیل الجمھوریة ال یمنع المتضرر

  ."]ن إثارة الدعوى العمومیة على مسؤولیتھ الشخصیةم 

أمام القضاء للفصل فیھا وإصدار                                           طرحھا  :                     یعنيإثارة الدعوى العمومیة 
  أو. أحكام في الجریمة موضوع التتبع

 .یقة عند ارتكاب جریمةطلب إجراء األبحاث الھادفة إلى الوصول إلى الحق

  مجموعة األعمال اإلجرائیة التي تقوم بھا النیابة          ھو ممارسة الدعوى العمومیة*

  .العمومیة أو اإلدارة بعد إثارة الدعوى العمومیة                                       

  :عمومیةإثارة الدعوى العمومیة وممارستھا من طرف النیابة ال: الفقرة األولى

 :وخصائص النیابة العمومیة تنظیم -1

  .المجلس األعلى للقضاءأعضاء النیابة العمومیة      قضاة یعّینھم  -

  .للقضاة يالقانون األساس                    

        3وقع إلغاؤھا .للجمھوریة    كانت تمثل أعلى ھرم في ھذا الجھاز العامخطة الوكیل  -

  .م النیابة العمومیة نسبیا بالتنظیم القضائيتنظیارتباط       

  :ج.إ.م 25الفصل:االبتدائیةالمحكمة                                          

  

  

  

  ج.إ.م 24الفصل : االستئنافمحاكم                                                

  

  

                                                        
كذلك على    القانونوینص ھذا  1987دیسمبر  29المؤرخ في  1987لسنة  80عدد  القانونحذفت خطة الوكیل العام للجمھوریة بمقتضى  - 3
حذفت خطة وكیل عام للجمھوریة وأسندت اختصاصاتھا القضائیة للوكالء العامین لدى محاكم االستثناف الذین یمارسونھا : فصل األول ال:"أنھ

ولوزیر الدولة المكلف بالعدل أن یبلغ إلى الوكیل العام ذي النظر الجرائم . كل في حدود منطقتھ تحت سلطة وزیر الدولة المكلف بالعدل مباشرة
ة                  التي ی دم إلى المحكم أن یق ام وب اء الع م االدع ن أعضاء قل ھ م ن یكلف ات سواء بنفسھ أو بواسطة م إجراء التتبع ھ ب حصل لھ العلم بھا وأن یأذن

 ألغیت جمیع األحكام السابقة المخالفة لھذا:" 2الفصل ".  المختصة الملحوظات الكتابیة التي یرى وزیر الدولة المكلف بالعدل من المناسب تقدیمھا
  ".المتعلق بإحداث خطة وكیل عام للجمھوریة 1986أوت  18المؤرخ في  1986لسنة  1وخاصة المرسوم عدد  القانون

یمثل وكیل الجمھوریة بنفسھ أو بواسطة أحد "
 ".مساعدیھ النیابة العمومیة لدى المحكمة االبتدائیة

یمثل المدعي العمومي بنفسھ أو بواسطة مساعدیھ النیابة "
  ".العمومیة لدى محكمة االستئناف

.تمثیل النیابة العمومیة لدى محكمة االستئناف  

 تمثیل النیابة العمومیة لدى محكمة التعقیب

الوكیل العام : محكمة التعقیب 
  .لدى محكمة التعقیب

حیات ممارسة الدعوى ال یتمتع بصال
العمومیة إال في حاالت استثنائیة 

الطعن بالتعقیب لمصلحة  : مثل[
 .].القانون
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  خصائص النیابة العمومیة

  :اإلداریة التبعیة: الخاصیة األولى

  الدستور -

  القانون األساسي للقضاة

الوكالء العاّمون لدى محكمة االستئناف : "1الفصل : 1987لسنة  80القانون عدد        

ولھذا األخیر أن  تحت سلطة وزیر العدل مباشرةقتھ، یمارسون اختصاصاتھم كل في منط

لھ بإجراءات التتبعات  ویأذنالعلم بھا، یبّلغ للوكیل العام ذي النظر الجرائم التي یحصل لھ 

سواء بنفسھ أو بواسطة من یكلفھ من أعضاء قلم اإلدعاء العمومي أن یقّدم إلى المحكمة 

  .".المختصة الملحوظات الكتابیة التي یرى وزیر العدل من المناسب تقدیمھا

  

ة طبقًا للتعلیمات التي طلبات كتابیالنیابة العمومیة أن تقّدم  على: "ج.إ.م 21الفصل         

وتتولى بسط المالحظات الشفاھیة بما تراه ، 23حسب الشروط الواردة بالفصل  تعطى لھا

  .4"مع مصلحة القضاء متماشیا

المتعلق بنظام القضاء  1967جویلیة  14المؤرخ في  1967لسنة  29القانون عدد  *

لسنة  81تضى القانون عدد منّقح بمق[والمجلس األعلى للقضاء والقانون األساسي للقضاة

خاضعون أعضاء النیابة العمومیة : "15الفصل ]: 2005أوت  4المؤرخ في  2005

حرّیة أّما أثناء الجلسة، فلھم . إلدارة ومراقبة رؤسائھم المباشرین وسلطة وزیر العدل

  .4"الكالم

  .أي جزاءعدم ترتیب           عدم تنفیذ عضو النیابة العمومیة للطلبات الكتابیة -

  .عدم بطالن اإلجراءات                                                                

  .للعضو المخالف يترتیب جزاء تأدیب: عملّیًا             

                                                        
تقدم طلباتھ الكتابیة وفق ولكنھ  ترافع وفق ما تراه مناسباأي أن النیابة العمومیة ". القلم مقید واللسان طلیق:"یكرس ھذین الفصلین قاعدة -  4

  .التعلیمات

جلسمبدأ استقالل القضاء خاص بقضاة الم  

  التبعیة اإلداریة تقتضي إذن خضوع أعضاء النیابة العمومیة لسلطة رؤسائھم
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  :استقالل النیابة العمومیة: الخاصیة الثانیة

  
  

علمھ بھ م وتلقي ما ُیوكیل الجمھوریة مكّلف بمعاینة سائر الجرائ: "ج.إ.م 26الفصل  -
  .ى علیھمالموظفون العمومیون أو أفراد الناس من الجرائم وقبول شكایات المتعَد

  .بھا أن یجري أعمال تحقیقفیما عدا الجنایات أو الجنح الملتبس  ولیس لھ

  (...)".لجمع أدلة الجریمة االسترشادیمكنھ أن یجري بحثًا أّولیًا على سبیل  نلك   

 17المؤرخ في  2000لسنة  43منّقح بالقانون عدد [ج.إ.م) فقرة أولى(295صل الف -

جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد الجلسة، فإّن قاضي الناحیة أو إذا ارتكبت ]: "2000أفریل 

رئیس المحكمة الجناحیة أو الدائرة الجنائیة االبتدائیة أو الدائرة الجناحیة االستئنافیة أو 

ر محضرًا في الواقعة ویباشر سماع المظنون فیھ والشھود االستئنافیة یحّر الدائرة الجنائیة

بالقانون بحكم قابل للتنفیذ بقطع النظر عن  ثم تسّلط المحكمة العقوبات المنصوص علیھا

".االستئناف

  .استثناء لمبدأ عدم جواز إثارة محاكم القضاء الجالس للدعوى العمومیة

  .م تكن الجریمة من اختصاص قاضي الناحیةإذا ل      

  .یحّرر محضرًا ویحیلھ على وكیل الجمھوریة                                                  

  .إذا كانت الجریمة جنایة   

  .القاضي      تحریر محضر لوكیل الجمھوریة                   

الحق كذلك في اإلذن بإجراء تتبع  )دائرة االتھام(ولھا: "ج.إ.م) فقرة أخیرة(116الفصل  -
جدید أو في البحث بنفسھا أو بواسطة عن أمور لم یقع إجراء تحقیق في شأنھا، وذلك بعد 

  ".ممثل النیابة العمومیةسماع 

  .رأي استشاري فقط                    

  .ي في طلباتھالنیابة العمومیة        غیر مطالبة بمسایرة القائم بالحق الشخص -

  .الحكمالتحقیق وقضاء  عن     استقالل تام      لھا  النیابة العمومیة  -

استثناء

فعضو النیابة العمومیة ال یمكن لھ مباشرة عمل : ال یجوز الجمع بین وظیفتین من قبل شخص واحد
  التحقیق ولقضاة الحكم سلطة إصدار األحكام
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  :عدم تجزئة النیابة العمومیة: الخاصیة الثالثة

  

  

  .دالنیابة العمومیة       ھیكل موّح -

  .د بقواعد االختصاص الترابيالتقّی          

  یختص بھ الوكیل العام لدى محكمة التعقیب : انونالطعن بالتعقیب لمصلحة الق            

  .وحده دون سواه                                                               

ال یمثل النیابة العمومیة بجلسات المحاكم : الوكیل العام لدى محكمة االستئناف         
  .االبتدائیة

  :العمومیة عدم مسؤولیة النیابة: الخاصیة الرابعة

  

  

  

وكیل الجمھوریة یجتھد في تقریر مآل الشكایات واإلعالمات التي : "ج.إ.م 30الفصل  -

  ".یتلقاھا أو التي تنھى إلیھ

  .النیابة العمومیة         بمثابة الخصم الشكلي الھادف لتحقیق المصلحة العامة -

       .النیابة العمومیة عن أعمالھا ئلةعدم مسا      

إمكانیة مسائلة جمیع أعضاء السلطة القضائیة في حاالت : ت.م.م.م: ثناءإست 

  .5 ...]تغریر، تدلیس، سوء نیة: مثال[معینة

  

                                                        
مكن مؤاخذة الحاكم في صورة الغرر أو االحتیال أو االرتشاء أو إذا توجھت علیھ مسؤولیة ی :"م م م ت 199الفصل )  5

  ".بمقتضى القانون توجب علیھ غرم الضرر مدنیا وتختص محكمة التعقیب بالنظر في مطالب مؤاخذة الحكام

مومیة ال تنسب إلیھ بصفة منفردة، وإنما تنسب لجھاز النیابة األعمال التي یقوم بھا أحد أعضاء النیابة الع
العمومیة ككل، وھو ما یخول إمكانیة تعویض عضو من أعضاء النیابة العمومیة لعضو آخر في مراحل 

  التتبع، وإتمام اإلجراءات التي شرع فیھا عضو آخر

ا، دون إمكانیة مساءلتھا عن أعطى القانون النیابة العمومیة حق إثارة الدعوى العمومیة وممارستھ
اإلفراط أو التعسف في استعمال حق التقاضي، أو االدعاءات أو التھم التي قد ال ینتج عنھا حكم 

 مثل القائم بالحق الشخصي باإلدانة، وذلك خالفا  لبقیة األطراف
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  :شروط ممارسة الدعوى العمومیة من طرف النیابة العمومیة  - 2

  :مبدأ شرعیة الدعوى العمومیة وممارستھا - 1

وتمارس الدعوى العمومیة في كل یجب على النیابة العمومیة أن تثیر  الفقھ        -
  .الحاالت التي ُیرتكب فیھا جرائم

  .من المجلة الجزائیة األلمانیة 2الفصل           

  .أغلب التشریعات        منح حّریة تقدیر إثارة التتبع من عدمھ للنیابة العمومیة 

  .مبدأ مالئمة التتبع                                             

  :مبدأ مالئمة التتبع - 2

:محتوى المبدأ  -  أ

لنیابة العمومیة        حّریة تقدیر ما إذا كانت المصلحة العامة تقتضي التتبع أم ل -
  .6ال، بغّض النظر عن توفر أركان الجریمة

  :حدود مبدأ مالئمة التتبع -ب
  
  

  :حدود حّریة عدم التتبع -ًالأّو

  
  
  

  ج.إ.م 36حالة الفصل: 
حفظ القضیة من طرف وكیل الجمھوریة ال یمنع المتضرر : "ج.إ.م 36الفصل  -

وفي ھذه الصورة یمكنھ عن . من إثارة الدعوى العمومیة على مسؤولیتھ الشخصیة

طریق القیام بالحق الشخصي إّما طلب إحالة القضیة على التحقیق أو القیام مباشرة 

  ".لدى المحكمة

إلى القائم بالحق  باالنضمامرة الّدعوى النیابة العمومیة        مجبرة على إثا
  .الشخصي

                                                        
  ".عالمات التي یتلقاھا أو التي تنھى إلیھوكیل الجمھوریة یجتھد في تقریر مآل الشكایات واإل:"م ا ج 30الفصل  - 6

 تتفادیا لما قد یحصل من تعسف في أعمال ھذا المبدأ، أورد المشرع مجموعة من االستثناءا

وتحدید حریة عدم . إذن، مبدأ المالئمة یعني إعطاء حریة للنیابة العمومیة في عدم التتبع
  .التتبع یعني أن النیابة العمومیة تفقد، أحیانا، حریتھا وتصبح مجبرة على التتبع
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 حالة التبعیة اإلداریة: 

  .التبعیة اإلداریة        وجوب امتثال عضو النیابة العمومیة ألوامر رؤسائھ -

  ج.إ.م) فقرة أخیرة(116حالة الفصل: 

ء تتبع الحق كذلك في اإلذن بإجرا] االتھامدائرة [ولھا : "ج.إ.م) فقرة أخیرة(116الفصل  -

جدید أو في البحث بنفسھا أو بواسطة عن أمور لم یقع إجراء تحقیق في شأنھا، وذلك بعد 

  .".سماع ممثل النیابة العمومیة

  .رأي استشاري فقط         
  

  :حدود حّریة التتبع: ثانیا
  
  

  
  

 حالة إثارة الدعوى العمومیة وممارستھا بناء على شكایة من المتضرر: 

  فیما عدا الضرر التي نّص علیھا القانون، ال تتوقف إثارة الدعوى": ج.إ.م 3الفصل  -

  (...).".وجود التشكيالعمومیة على 

  .اعتبار الشكایة قید الحرّیة التتبع: استثناء

مصلحة األسرة واالرتباط العائلي : مثال[مؤسس على بعض االعتبارات الشخصیة     

وال یسوغ التتبع إال بطلب من ]: "جریمة الّزنا[ج.م) فقرة ثانیة(236والعادة      الفصل 

  "].الحق في إیقاف التتبع أو إیقاف تنفیذ العقاب اللذین لھما وحدھما الزوج أو الزوجة

  

  .القانون الروماني: األصل التاریخي

  .الجرائم       الخاّصة                           

  .العامة                                            

  

یعني أن النیابة العمومیة ال تثیر الدعوى : وھي الحاالت التي یكون فیھا التتبع مقیدا بشروط
  .ومیة اال إذا ما توفر بعض الشروطالعم
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 حالة وجوب الحصول على إذن: 

  اإلذن         -

  

                             

  .الدبلوماسیة                                           

 .أعضاء السلطة القضائیة                                                         

 

                                                                    

  

  

  

  

  

  

 

 

 المسائل األّولیة: 
ائي لفعل معین أو توّفر أركانھ على زتوّقف الوصف الجیفي بعض الحاالت       

  .)إلخ... ثبوت الملكیة... مثل صحة عقد الزواج،( مسألة تھّم القانون الخاص

  

  .اال یمكن إثارة الدعوى العمومیة إال بعد فصلھ

  

  

  

إجراء تعبر بمقتضاه السلطة أو الھیأة التي ینتمي إلیھا بعض األشخاص 

عن  عدم اعتراضھا على إثارة الدعوى العمومیة أو على تتبع أو محاكمة 

 ھؤالء األشخاص.[مثال:الحصانة             أعضاء السلطة التشریعیة.

إجراء شخصي یقتصر 
الحصانة على صاحب 

دون غیره من المتھمین 
 .في صورة تعددھم

 

:1967لسنة  29القانون عدد   

، المتعلق بنظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء والقانون 1967جویلیة  14

أوت  4: 2005لسنة  81منّقح بمقتضى القانون األساسي عدد [ 22الفصل : األساسي للقضاة

من اجل  االعلى للقضاء تتبع اي قاض سال یمكن بدون اذن من المجل ]: "2005

بالجریمة یجوز القاء القبض علیھ  لكن في صورة التلبسجنایة او جنحة او سجنھ 

  ". فورا ویعلم عندئذ المجلس االعلى للقضاء
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 :طرق ممارسة الدعوى العمومیة -2

  

  

 :اإلحالة المباشرة -1

  .اإلحالة المباشرة       قرار صادر عن النیابة العمومیة -

  

  

  ال تحصل إال في الجنح والمخالفات          

        X    بـ   X     على المحكمة    فالن بن فالنیحال "ر اإلحالة المباشرة       قرا -
  ".فرار/ایقاف/سراح، وذلك بحالة  ؟؟؟من   00طبق الفصل    جریمة؟  من أجل مقاضاتھل

  .ال یجب أن یكون مجھول الھوّیة      المّتھم      

  .یتّم إعالمھ بقرار اإلحالة واستدعاؤه بطلب من النیابة العمومیة            

  .للموجود بالخارج 30وأیام للمقیم  3 جلسةاألجل الفاصل بینھ وبین تاریخ الاالستدعاء         -

  .الوصف القانوني لألفعال        7تنصیصات وجوبیة                   
  .المحكمة المتعھدة بالنظر                                                
  .مكان وتاریخ وساعة الجلسة                                                

  .صفة المستدعى                                                 
  .یتّم مّرة واحدة      :في المادة الجزائیة           

  في صورة تأخیر القضیة      حضور المتھم                                            
  . بالجلسة الالحقة                                                                            

  .یقع إعالمھ بھا بالجلسة السابقة                                                                  
  .حضوري        من یوم النطق بالحكم       الحكم                          

  .بالحكمالمّتھم  من تاریخ إعالم       باالعتبارحضوري                                       
  .بھالمّتھم  إعالم دعن باالعتراضالطعن       غیابي                                       

                                                        
لھا قانونا  إدارةیوجھ االستدعاء بطلب من ممثل النیابة العمومیة أو القائم بالحق الشخصي أو كل :"م ا ج135الفصل  -7

  .الحق في ذلك
  .ویتضمن االستدعاء بیان الفعل الواقع من أجلھ التتبع والنص القانوني المنطبق علیھ

  .وصفة المستدعى متھما كان أو مسؤوال مدنیا أو شاھدا الجلسةن المحكمة المتعھدة ومكان وساعة وتاریخ كما یتضمن بیا
ھذا األخیر ولقبھ وحرفتھ ومقره األصلي أو   اسموإذا كان توجیھ االستدعاء بطلب من القائم بالحق الشخصي فیضمن بھ 

  .المختار
ـص ف    ـد یجـب أن ین ن أداء          واالستدعاء الموجـھ إلـى الشاھ اع م ـور أو االمتن ى أن عدم الحضــ ك عل ى ذل ھ عالوة عل ی

  ."أو تزویرھا یعاقب علیھ قانونا الشھادة

تكلیف المحكمة المختّصة بالّنظر في التھمة 
  .مّتھم وإصدار حكم في شأنھاالمنسوبة لل

  : طریقتین
  .اإلحالة المباشرة

 أو قرار فتح البحث

اإلحالة المباشرة غیر 
ممكنة إذا كان المتھم 
مجھوال، وذلك خالفا لقرار 
فتح البحث الذي یمكن من 
إثارة الدعوى بقصد 
 التعرف على مرتكب الفعل
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 :قرار فتح البحث -2
  .النیابة العمومیة      قرار فتح البحث  -

  .بإجراء بحث في جریمة معینة تكلیف حاكم التحقیق                                
  .وجوبيفي الجنایات                      

  .اختیاريفي الجنح والمخالفات                 
  وكّل من عسى أن یكشف عنھ البحث،  فالن بن فالنضّد یفتح بحث : "معروفاالمّتھم  إذا كان    

  )".طلب إصدار البطاقات القضائیة الالزمةمع (، جریمة؟   من أجل                           
  

یفتح بحث : "في صورة عدم إثارة دعوى عمومیة وفتح بحث قبل التعّرف على المتھم   
مع طلب إصدار (، جریمة؟   من أجل ضّد مجھول أو كّل من عسى أن یكشف عنھ البحث، 

  )".البطاقات القضائیة الالزمة
  

  :ومیة وممارستھا من طرف بعض الموظفینإثارة الّدعوى العم: الفقرة الثانیة

  .الساھرین علیھابعض المصالح        تتطّلب حمایتھا من طرف  -

  .إثارة الدعوى العمومیة وممارستھا                                                             

ام والموظفین إثارة الدعوى العمومیة وممارستھا من خصائص الحك: "ج.إ.م 2الفصل  -

  (...).".الذین أناطھا القانون بعھدتھم

  .ضرورة وجود نص خاص یخّول للموظفین إثارة الدعوى العمومیة        

  .اإلدارة         إثارة الدعوى العمومیة        
  .ممارسة الدعوى العمومیة                       
  .صادرة بشأنھاالطعن في األحكام ال                       
  .مع المتھم الصلححق إبرام                        

  .من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة                                        
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  :انقضاء الدعوى العمومیة: القسم الثاني
  :تنقضي الدعوى العمومیة: "ج.إ.م 4الفصل  - 

  بموت المتھم، :أوال
  زمن،بمرور ال:ثانیا
  بالعفو العام،:ثالثا
  نسخ النص الجزائي، :رابعا

  باتصال القضاء، :خامسا
  بالصلح إذا نّص القانون على ذلك صراحة، :سادسًا
  . للتتّبع بالّرجوع في الشكایة إذا كانت شرطًا الزمًا: سابعًا

  ."بالنسبة ألحد المتھمین یعّد رجوعًا بالنسبة للباقینوالرجوع 
  

  :األسباب العامة النقضاء الدعوى العمومیة: الفقرة األولى
 :موت المتھم -1

مبدأ شخصیة العقوبة        عدم جواز تتبع ورثة الھالك من أجل ما ارتكبھ من جرائم في  -

  .قائم حیاتھ

  .جواز تتبع الورثة: في الدعاوى المدنیة    

  .ةحفظ القضی          .ارةثفي مرحلة اإل         المّتھم  وفاة -

  .إیقاف المحاكمة.         في مرحلة الممارسة                      
  

  :التقادم - 2
 :من حیث الدعوى الناشئة عن الجریمة -1

  
 

 

  

  
  

ارتكاب 
 الجریمة

األسباب العامة النقضاء 
 .الدعوى العمومیة

  األسباب

 .االستثنائیة

 

 

 سنوات 10 =جنایة

   
 سنوات 3 =جنحة

 سنة =مخالفة
 اتخاذ القرار

تفصل بین ارتكاب الجریمة واتخذ قرار في شانھا  إن مرور مدة زمنیة یحددھا القانون
  یسقط بإنقضائھا حق الدولة في تتبع الجریمة
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 :تنفیذ العقوبةمن حیث  -2

 
 
 

  
  
  
  
  

 :مّدة التقادم  -  أ
علیھا  فیما عدى الصور الخاصة التي ینّصتسقط الدعوى العمومیة، : "ج.إ.م 5الفصل  -

، بمرور عشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنایة، وبمرور ثالثة أعوام كاملة القانون

ابتداء من إذا كانت ناتجة عن جنحة، وبمرور عام كامل إذا كانت ناتجة عن مخالفة، وذلك 

  (...)".یوم وقوع الجریمة، على شرط أن ال یقع في بحر تلك المّدة أي عمل تحقیق أو تتبع

  :مبدأ عام                                 
الجنح " 140الفصل : قانون الغابات: مثال[الصور الخاصة التي نّص علیھا القانون -

  "].والمخالفات في المادة الغابیة تسقط بمرور أجل عام من تاریخ إجراء المعاینة

             نفیذ ركنھا المادي وینتھيالجرائم التي یبدأ ت: الجرائم الحینیةیوم وقوع الجریمة        -

  .في لحظة معینة، فتكتمل أبحاث الجریمة في تلك اللحظة                                     

  احتساب التقادم     من یوم وقوع الفعل المادي            

  .الذي تتكون بھ الجریمة                                              

  .رض استمرار الحالة الجزائیة وقتًا من الزمنتالجرائم التي تف: رائم المستمرةالج

  .من الیوم الذي انتھت فیھ حالة استمرار الجریمة:     احتساب التقادم

  .احتساب التقادم: االعتیادیةالجرائم            

  .االعتیادمن آخر فعل یتكون بھ 

ط یعلقھا كل مانع قانوني أو مادي یحول دون مّدة السقو]: "2فقرة [ج.إ.م 5الفصل  -

  ".ممارسة الدعوى العمومیة، ما عدى الموانع المترتبة عن إرادة المتھم

 

 سنة 20: جنایة

  

 سنوات 5: جنحة

تنفیذ  سنتان: مخالفة
 الحكم

صدور 
 الحكم

مدة زمنیة فاصلة بین تاریخ صدور الحكم وتاریخ تنفیذه فحدد المشرع المدة التي 
  .العقوبة المحكوم بھا بما یحول دون تنفیذھا تتقادم بانقضائھا
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  التقادم) تعلیق(توقف: 
  التشریع       المصري  -

  اللیبي                  

  .ال توقف التقادم سوى الموانع القانونیة      التشریع اإلیطالي  -

  .غیاب نص صریح: التشریع ون الفرنسي      القان -

  .مادّیة       أسباب توقف التقادم : فقھ القضاء                           

  .قانونیة                                                                      

ني أو مادي یحول دون مّدة السقوط یعلقھا كل مانع قانو: "ج.إ.م) فقرة ثانیة( 5الفصل  -
  ".ممارسة الدعوى العمومیة ما عدى الموانع المترتبة عن إرادة المتھم

  ...].إجراءات رفع الحصانة.. النظر في مسألة أّولیة: مثال[الموانع القانونیة  -

  ..].البالد اجتیاح.. الكوارث الطبیعیة: مثال[الموانع المادیة -

  تقادمانقطاع ال         التقادم إیقاف -

  :سنوات 10مّدة الدعوى في الجنایات      : مثال توضیحي[

  :في حالة توقف التقادم -
  

  
، عندھا 2010ثم سبع سنوات حتى  2000ثم توقف بثالث سنوات منذ  1997ھناك ثالث سنوات منذ 

  ".الجریمة" ال تحسب مدة التوقف وتضم المادة السابقة لالحقة والمجموع عشر سنوات تسقط الدعوى

  :في حالة انقطاع التقادم -
  

  

  
یبقى فال تحسب المدة السابقة و 2000ثم انقطاع بثالث سنوات منذ  1997ھناك ثالث سنوات منذ 

تضم المادة السابقة لالحقة الال تحسب وفمدة التعلیق  2010ولیس حتى  ،2013حتى  واتعشر سن

  ".الجریمة"تسقط الدعوى حتى  من وقت زوال سبب التعلیق عشر سنواتال بحساب نبدأ من جدیدو

 .ال یمكن للدعوى العمومیة أن تتوقف ألي سبب من األسباب

  2010جانفي  1           2003جانفي  1                 2000جانفي  1ارتكاب الجنایة  

  .سقوط الدعوى                                   سنوات 3لمدة تعلیق التقادم           1997جانفي  1

  2010جانفي  1        2003جانفي  1              2000جانفي  1             1997جانفي  1

  .سقوط الدعوى                                        انقطاع التقادمارتكاب الجنایة                 

2013 

+ 
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إذا حصل في غضون آجال السقوط التي سبق تعدادھا بالفصل المتقدم : "ج.إ.م 6الفصل  -

أعمال تحقیق أو تتبع ولم یصدر عقبھا حكم، فإّن الدعوى العمومیة الواقع قطعھا ال تبتدئ 

عمل، ویجري ذلك ولو في حّق من لم یشملھ عمل التحقیق مّدة سقوطھا إال من تاریخ آخر 

  ".أو التتبع

  .محاكمةاألعمال التي تنطلق بھا الدعوى العمومیة وال: أعمال التتّبع

  ...].قرار اإلحالة، قرار فتح البحث: مثال[

التحقیق أو أعوان الضابطة العدلیة بھدف قاضي  األعمال التي یقوم بھا: أعمال التحقیق

  .عن الحقیقة، وذلك بجمع األدلة التي تمكن من اكتشاف الجریمة أو مرتكبیھاالكشف 

قاضي  بھا عمال التحقیقیة التي یمكن أن یقومتعداد األ      ج .إ.وما بعده م 59الفصل  -

  .التحقیق أو أعوان الضابطة العدلیة

 إذا حصل في غضون: "1975جوان  18المؤرخ في  11597القرار التعقیبي عدد  -

أجل سقوط الدعوى بمرور الزمن عمل تحقیق أو تتبع، فإّن ذلك األجل یقطع ویلغى ما 

  ".مضى منھ، ویبتدئ أجل السقوط من تاریخ ذلك العمل

  ].65؛ ص I؛ ق ج؛ ج1975ن [

إّن األعمال التتبعیة من شأنھا : "1981مارس  25المؤرخ في  5964القرار التعقیبي عدد  - 
وھاتھ األعمال تتعلق بسقوط . تسقط الدعوى العمومیة بمرور الزمنقطع المّدة التي بموجبھا 

  ].39؛ ق ج؛ ص 1981ن "[الدعوى ال بسقوط العقاب
  

  .التقادم انتفاء       االنقطاعتكرار  -

ضرورة وقوع العمل القاطع للتقادم خالل المّدة المقّررة قانونًا حتى یتم قطع مّدة         

  .التقادم بالفعل

وضع حّد أقصى للتقادم في صورة        التشریع اإلیطالي+ التشریع السویسري      

  .االنقطاعتكرار 

  .عدم جواز امتداد مّدة التقادم أكثر من نصف المّدة المقّررة قانونًا:     التشریع اإلیطالي

  .مفھوم عیني للتقادمعمومیة النفي      -

  .ة     شمولیة العمل القاطع لجمیع المتھمینوحدة الجریم                          
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إذا تعدد المجرمون، فإّن انقطاع المّدة بالنسبة ألحدھم : "ج المصریة.إ.م 18الفصل        

  ".یترتب عنھ انقطاعھا بالنسبة للباقین ولو لم تكن اُتخذت ضدھم إجراءات قاطعة للمّدة

  

 :التقادمأثار   - ب
  أثر التقادم  لعمومیةالمرحلة التي وصلت إلیھا الدعوى ا

  .عدم إثارة الدعوى العمومیة  .ما قبل إثارة الدعوى العمومیة -

إثارة الدعوى العمومیة دون القیام بأي  -

تعھد     +عمل من أعمال التحقیق أو التتبع

  .المحكمة بالنظر في ھذه الدعوى

المحكمة المتعھدة بالنظر في ھذه الدعوى 

  .ئھاالعمومیة ھي التي تقضي بانقضا

التحقیق ھو الذي ُیصدر قرارا  قاضي  .غیاب العمل القاطع +مرحلة التحقیق 

  .بانقضاء الدعوى العمومیة

  

إّن عدم الّرد على : "1997أفریل  10المؤرخ في  83703القرار التعقیبي عدد  -

وھو الّدفع الجوھري المتمثل في إثارة آجال سقوط الدعوى العمومیة بمرور الزمن، 

كما كان  .النظام العام وكان على المحكمة أن تتفطن لھ من تلقاء نفسھا عنصر یھّم

  ].83؛ق ج؛ ص 1997ن ." [علیھا أن تعّلل رأیھا في ھذا الصدد

سقوط الدعوى بمرور        2001المؤرخ في غّرة نوفمبر  14498القرار عدد  -

  ].86؛ ق ج؛ ص 2001: ن[ .وعلى المحكمة أن تثیره من تلقاء نفسھاالزمن یھّم النظام العام، 

 :العفو العام - 3
العفو العام یمنح بقانون وتمحى بھ الجریمة مع العقاب : "ج.إ.م 376الفصل  - 

  .".المحكوم بھ

  .ما وقع العفو فیھ یعتبر كأن لم یكن: "ج.إ.م 377الفصل  - 

والعفو . نیغیر أّنھ یمكن تعلیق منح العفو على إتمام المحكوم علیھ لشرط مع

 حبیضّر بحقوق الغیر ال سّیما حقوق القائم بالحق الشخصي وال ینس العام ال

26 مكتبة الفؤاد العلمية والقانونية الحديثة عدد 38 مركب عليسة التجاري

مكتبة الفؤاد العلمية والقانونية الحديثة عدد 38 مركب عليسة التجاري



الفؤاد 38 عليسة

ALF
OUAD  3

8

 

 

على المصاریف القضائیة ولو التي لم تستخلص وال على مصادرة المكاسب أو 

  ".الحجز إذا تّم تنفیذھما وال على الخطّیة التي تّم استخالصھا
  اآلثار المترتبة عن العفو  تاریخ صدور العفو العام

  عدم إمكانیة إثارة الدعوى العمومیة  .ى العمومیةقبل إثارة الدعو -

  .منع مواصلة النظر في الدعوى العمومیة -  .قبل صدور الحكم -

  .محو الحكم تماما -  .بعد صدور الحكم -

  .عدم تنفیذ العقوبة ومحوھا من سوابق المتھم -  .أثناء أو بعد تنفیذ العقوبة -

  

  الخاص العفو العفو العام  - 

العقاب المحكوم بھ أو  إسقاطالعفو الخاص ھو : "ج.إ.م 371الفصل                       

  ".تھ أو إبدالھ بعقاب آخر أخف منھ نّص علیھ القانوندالحّط من م

 :نسخ النص الجزائي - 4
  .الشرعي للجریمة كننسخ النص الجزائي       زوال الر -

  .]مرجعیة النص األرفق بالمتھ[ ذو مفعول رجعي        

  .یقتصر أثره على الدعوى العمومیة دون الدعوى المدنیة        

 :القضاء اتصال -5
حكم بات من أجل جریمة معینة، بما ال تجوز معھ مؤاخذة  صدور      القضاء  اتصال -

  .ذلك الشخص جزائیًا مّرة ثانیة من أجل نفس األفعال

         شروط اتصال القضاء -

  :سبق أن نظرت بالبت في الدعوى العمومیةضائیة صدور الحكم عن ھیأة ق -1

أن ال وجھ لتتبع  االّتھامالتحقیق أو دائرة قاضي  إذا قرر: "ج.إ.م 121الفصل  

  .متھم، فال یمكن إعادة تتبعھ من أجل نفس الفعل إال إذا ظھرت أدلة جدیدة

ن وتعّد من األدلة الجدیدة تصریحات الشھود واألوراق والمحاضر التي لم یتس

، وال یكون من شأنھا إّما تقویة األدلة ھاماالّتالتحقیق أو دائرة قاضي  عرضھا على

 

بعد إثارة 
الدعوى 
 العمومیة
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تطّورات جدیدة على األفعال بما یساعد  التي سبق اعتبارھا غیر كافیة وإّما إدخال

  .على كشف الحقیقة

وطلب استئناف التحقیق لظھور أدلة جدیدة من خصائص وكیل الجمھوریة أو  

  .".دون سواھماالمّدعي العمومي 

  .ّیةقانونألسباب       الحفظ -

  .اتصال القضاء                        

  .ألسباب واقعیة                          
إمكانیة إعادة الّنظر في الدعوى في صورة ظھور أدلة                       

  .جدیدة
ال یمنع  حفظ القضیة من طرف وكیل الجمھوریة: "ج.إ.م 36الفصل  -

وفي ھذه . المتضّرر من إثارة الدعوى العمومیة على مسؤولیتھ الشخصیة

عن طریق القیام بالحق الشخصي إّما طلب إحالة القضیة  الصورة یمكنھ

  ".على التحقیق أو القیام مباشرة لدى المحكمة

  :صدور حكم على ذات الوقائع موضوع التتّبع - )2    
  :2004جانفي  18المؤرخ في  44751القرار التعقیبي عدد  -

ذلك ولئن كان المبدأ أال یعاقب أحد من أجل فعل واحد مرتین، فإّن تطبیق "

، فإّن تطبیق ذلك المبدأ جل فعل واحد مرتینأالمبدأ اال یعاقب احد من 

یفترض التمعن في الوقائع من تطابقھا ومدى تسلط التتبعات الجدیدة علیھا 

  ].26: ج؛ ص.؛ ق2004: ن[".ة للنقضبذاتھا، وإّال كان الحكم عرض

  

  :صدور حكم بات -)3
  .1997أكتوبر  9المؤرخ في  77572القرار التعقیبي عدد 

انقضاء الدعوى العمومیة بموجب اتصال القضاء    مبدأ یتعلق بحسن 

  ].11؛ ص 1997: ن[ .تطبیق القانون، ویھّم النظام العام
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  :نقضاء الدعوى العمومیةیة الئناثاألسباب االست: الفقرة الثانیة

  :الصلح - )1
  :(...)تنقضي الدعوة العمومیة: "ج.إ.م 4الفصل  -

  ".بالصلح إذا نّص القانون على ذلك صراحة: سادسا

  إمكانیة إبرام اإلدارة لصلح : )2008( دیوانةمن مجلة ال وما بعده 322الفصل : مثال[

  .یةدیوانخالفات الفي خصوص المالمّتھم                               

  .الدیوانةإدارة دفع مبلغ مالي إلى      
  .في مواصلة التتبع حقھاسقوط                                          

  ...].عن البیع؛ الترفیع في األسعار االمتناعالبناء بدون رخصة؛ : جرائم *

  .عن التتبع إّال مقابل الصلحعدم جواز التنازل      اإلدارة  -

  .النیابة العمومیة     عدم جواز     التنازل عن الدعوى -

  .إبرام صلح في شأنھا                                         

إذا قّدمت الطاعنة وثیقة : "2000أكتوبر  3المؤرخ في  1213القرار التعقیبي عدد  -

ب على ذلك وجوب اعتبار الصلح والقضیة ال تزال منشورة لدى محكمة التعقیب، فإّنھ یترت

طالما أّن الجریمة  یمحومؤثرًا على مجرى التتبع، ومن شأنھ أن  قدرالصلح المبرم، كیفما 

  ".القضاء في شأنھا لم یصبح باتا

  .2002أكتوبر  29المؤرخ في  2002لسنة  93القانون عدد  -

  .ج.إ.الباب التاسع للكتاب الرابع من مإضافة      

  ].سابعًا 335     )مكّرر(335الفصول [طة في المادة الجزائیةالصلح بالوسا  

الصلح بالوساطة في المادة الجزائیة یھدف إلى ضمان جبر :" ج.إ.م) مكّرر(335الفصل  -

الشعور لدیھ  ءاألضرار الحاصلة للمتضّرر من األفعال المنسوبة إلى المشتكى بھ، مع إذكا

  ".االجتماعیةة والحفاظ على إدماجھ في الحیا بالمسؤولیة
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  .جبر الّضرر: بالنسبة للمتضّررغایة الصلح بوساطة      

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .طابع استثنائي     الصلح بوساطة  -

  المخالفاتكل  

  الجنح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یتولى وكیل الجمھوریة : "ج.إ.م)خامسا(335بالفصل 
(...) مراعاة حقوق الطرفین عند انتدابھما للصلح

ویحّدد لھما أجًال لتنفیذ جمیع االلتزامات الناتجة عن 
الصلح ال یمكن أن یتجاوز في كل الحاالت مّدة ستة 

  .اریخ إمضائھأشھر من ت

ولوكیل الجمھوریة بصفة استثنائیة وعند الضرورة 
القصوى التمدید في األجل المذكور مرة واحدة لمدة 

 .[...].".ثالثة أشھر بقرار معّلل

  .تفادي تسلیط العقوبة علیھ: بالنسبة للمشتكى بھ

 .انقضاء الدعوى العمومیة          

  .ج.إ.م)ثالثا(335الفصل 

  

 .حصرا تعدادھا      
جرائم العنف، فیما  -1

  .عدى الجنایات

  .اإلّدعاء بالباطل -2

  .إفتكاك حوز بقّوة -3

  .استخالص دین مرتین -4

  .الخیانة المجّردة -5

  .شبھ التحّیل -6

  .اإلضرار بملك الغیر -7

جریمة عدم إحضار  -8
 .محضون

ل  ل:"ثالثا م ا ج 335ینص الفصل  ة وكی  الجمھوری
ى    عرض الصلح بالوساطة  ة عل ادة الجزائی في الم

ـن  ة  الطرفیـ دعوى العمومی ارة ال ل إث ن  قب ا م ، إم
ن        ھ أو م تكى ب ن المش ب م ھ أو بطل اء نفس تلق
ادة    ي م ك ف دھما وذل امي أح ن مح المتضرر أو م

ات ي  المخالف ا وف وص علیھ نح المنص الفقرة  الج ب
ن الفصل    ى م  225و 220والفصول  218األول

 280و 277و 256و 255و 248و 247و
ن الفصل     293و 286و 282و ى م والفقرة األول

ول  297 ة   309و 304و 298والفص ن المجل م
دد    انون ع المؤرخ   1962لسنة   22الجنائیة وبالق

المتعلق بجریمة عدم إحضار  1962ماي  24في 
  ".المحضون
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  .ج.إ.م 4صلح الفصل  ] ج.إ.م 4من الكتاب  9الباب [الصلح بوساطة -

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  :رجوع في الشكایةال - 2
  :(...).تنقضي الدعوى العمومیة: "ج.إ.م 4الفصل  -

  (...)".بالّرجوع في الشكایة إذا كانت شرطًا للتتبع: سابعًا

فیما عدا الصور التي نّص علیھا القانون، ال تتوقف إثارة الدعوى : "ج.إ.م 3الفصل  -

وع في الشكایة أو في القیام العمومیة على وجود التشكي، كما ال یوقفھا وال یعلقھا الّرج

  ".بالحق الشخصي

  .حق شخصي للمتضّرر      سحب الشكایة -

  .في صورة تعداد المتھمین     الّرجوع بالنسبة ألحدھم یعّد رجوعًا بالنسبة للبقیة        

  :جریمة الّزنا: مثال[

  

  

  

  

  

  

: ج.إ.م) ثالثًا(335الفصل 

ھوریة عرض لوكیل الجم"

الصلح بالوساطة في المادة 

الجزائیة على الطرفین، قبل 

إثارة الدعوى العمومیة، إّما من 

تلقاء نفسھ، أو بطلب من 

الُمشتكى بھ أو من المتضرر أو 

  .".من محامي أحدھما
 

یمكن أن یتم في أي 
مرحلة من مراحل 

 .الدعوى العمومیة

استفادة الشریك من       ج.م 236الفصل 

الّرجوع في الشكایة المرفوعة ضّد الزوج أو 

  .الزوجة
: من القانون الجنائي المغربي 498لفصل ا 
ال یستفید مشارك الزوجة وال مشاركة "

الزوج من التنازل عن الشكایة المرفوعة في 
الزنا، ویبقى التتّبع قائمًا ضّد الطرف الذي لم 

  ".یشملھ التنازل
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  :الدعوى المدنیة: المبحث الثاني
ر المشروعة التي تنشئ للدولة حقًا في تسلیط العقاب على الجریمة      الواقعة غی -

  .مرتكبیھا

، دعوى عمومیة تھدف إلى تطبیق العقوباتیترتب عن كّل جریمة : "ج.إ.م1الفصل  -

  ".دعوى مدنیة لجبر ذلك الضّرروتترّتب علیھا أیضًا في صورة وقوع ضرر 

  .یةالدعوى المدن      اختالفالدعوى العمومیة         -

  .ضرورة أن یكون الضرر متأتیًا مباشرة من الجریمة.               تترتب آلیا       

  

  الدعوى المدنیة  الدعوى العمومیة

  .غایة زجریة -

  

  .جبر الضرر الحاصل من الجریمة

  .النیابة العمومیة -

  .المّتھم-

  .المتضّرر -

  .المتھم -

  ).أحیانًا(المسؤول المدني -

  .لعامةالمصالح ا -

  

  .المصالح الشخصیة -

  

  :شروط ممارسة الدعوى المدنیة المترتبة عن الجریمة: القسم األول
  :الضرر الموجب للتعویض: الفقرة األولى

  . األذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقھ أو في مصلحة مشروعة لھ      الضرر -

  .ركن من أركان المسؤولیة المدنیة        

  ويمادي أو معن

یجب أن یكون محققا وشخصیا، و ناشئا مباشرة عن الجریمة       یشترط قیام عالقة 

  سببیة مباشرة بین الفعل اإلجرامي والضرر المطلوب تعویضھ

 الموضوع

 األطراف

المصالح المرتبطة 
 باألطراف
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ضرر نشأ  شخصیًاالدعوى المدنیة من حق كّل من لحقھ : "ج.إ.م) فقرة أولى(7الفصل  -

  .".عن الجریمة مباشرة

دعوى المدنیة بنفس الشروط واآلجال المقررة للدعوى تسقط ال: "ج.إ.م 8الفصل  -

  .العمومیة الناتجة عن الجریمة التي تولّد عنھا الضّرر

  .".وتخضع الدعوى المدنیة فیما عدا ذلك لقواعد القانون المدني

یشترط للقیام       1993ماي  19المؤرخ في  45654قرار تعقیبي جزائي عدد      

ج، أن یكون الضرر ناشئًا عن .إ.م 8و  7 نى أحكام الفصلینبالدعوى المدنیة على مع

فال كیان لدعوى مدنیة منبثقة عن الجریمة خارج الدعوى : الفعل اإلجرامي

  ].60؛ ق ج، ص 1999:ن.[العمومیة
  :الشروط اإلجرائیة: الفقرة الثانیة

 :حّق الخیار )1

آٍن یام بالدعوى المدنیة في یمكن للمتضّرر من الجریمة الق: "ج.إ.م) فقرة ثانیة(7الفصل  -

  .".لدى المحكمة المدنیة بانفرادھامع الدعوى العمومیة، أو  واحد

  المتضرر      خیاران        -

   

  المحكمة الجزائیة                                              

  

                                                                   

  

  

  .رفع الدعوى المدنیة بصورة منفردة أمام القضاء المدني

  

 :شروط حق الخیار  -  أ
 .یجب أن تكون الدعوى المدنیة قائمة الذات - :التبعیة -1

  .یجب أن تكون الجریمة موضوع التتبع ھي مصدر الضرر المطلوب تعویضھ -   

زائیة رفع دعوى جبر الضرر أمام المحكمة الج
.المتعھدة بالدعوى العمومیة  

التحقق من توفر أركان 
 .الجریمة وتسلیط العقوبة

التحقق من شروط 
الدعوى المدنیة والقضاء 

.بالتعویض  
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  :الحكمي للمحاكم الجزائیة العادیة االختصاص -2
 ...].المحكمة العسكریة؛ قضاء األطفال: مثل[ةالمحاكم المختص -

 .النظر في الدعاوى الجزائیة دون سواھا

  .الحكمي في حّق الخیار باالختصاصإنفراد المحاكم الجزائیة العادیة    

  

 :سقوط حّق الخیار  - ب
سبق أن قام بدعواه لدى المحكمة المدنیة الطرف الذي : "ج.إ.م) فقرة ثالثة(7الفصل  -

یتسّنى لھ القیام بھا لدى المحكمة الزجریة إال إذا تعھدت ھذه المحكمة األخیرة  المختّصة ال

  .".من قبل النیابة العمومیة قبل أن تصدر المحكمة المدنیة حكمًا في األصل

  القیام بدعوى التعویض       قانوني -1شروط سقوط حق الخیار       -

  .فعلي                                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                     

                                                              

تزامن القیام أمام المحكمة المدنیة  -2
مع تعھد المحكمة الجزائیة بالنظر في 

 .الدعوى العمومیة

 باختیار المتضرر: قرینة التنازل       
للدعوى المدنیة أمام القضاء المدني، 
یكون قد تنازل عن حقھ في القیام 

 .بالدعوى المدنیة أمام القضاء الجزائي

تعھد المحكمة الجزائیة بالدعوى  -3
ر صادر عن النیابة المدنیة بمقتضى قرا

 .العمومیة

سقوط حق الخیار     سیر في  -4
 اتجاه واحد. 

ضرورة الدعوى المدنیة التي سبق 
.رفعھا أمام القضاء المدني  

إتحاد الموضوع والسبب واألطراف بین  -5 
 .الدعوى المدنیة والدعوى الجزائیة
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  :ممارسة الدعوى المدنیة أمام القضاء الجزائي -2
  بوسائل اإلثبات المعروضة  االنتفاعالجزائي       ممارسة الدعوى المدنیة أمام القضاء  -

  .أمام القاضي الجزائي                                                                 

  .بسرعة الفصل االنتفاع                                                                

  .ربح الوقت                                                                 

في صورة وقوع ضرر دعوى مدنیة [...] یترتب على كل جریمة: "ج.إ.م 1الفصل  -
  .".لجبر ذلك الضرر

یقع القیام بالحّق الشخصي بمقتضى مطلب كتابي : "ج.إ.م) فقرة أولى( 39الفصل  -

قاضي  الجمھوریة أو ممضى من الشاكي أو من نائبھ ویقدم بحسب األحوال إلى وكیل

  .".التحقیق أو المحكمة المتعھّدة بالقضیة

قبل (القیام بالحق الشخصي أمام النیابة العمومیة      یمكن أن یتم في مرحلة الشكایة     

  ).إثارة الدعوى العمومیة

  .المتضرر      یصبح طرفًا في النزاع منذ انطالقھ      

  .حقوقھ المدنیة في إطار ذلك التتبع إمكانیة الدفاع عن            

  تقدیم المتضرر لدفوعاتھ بخصوص التھمة     القیام بالحق الشخصي أمام التحقیق  -

  .والدفاع عن حقوقھ                                                         

  ئل التي تمكنھ في صورة إحالة القضیة على المحكمة      یمكن للمتضرر إعداد الوسا     

  .لھ من طلب التعویض عن الضرر الالحق                                                    

  ال یسوغ للمتضّرر القیام بالحق الشخصي ألول مرة: "ج.إ.م 42الفصل  -

  .".االستئنافلدى محكمة 

ج .إ.م 42اقتضى الفصل : "1994جوان  20مؤرخ في  54072قرار تعقیبي عدد       

وتأسیسًا . أنھ ال یجوز للمتضرر القیام بالحق الشخصي ألول مرة لدى محكمة االستئناف

على ذلك، فإّن قبول محكمة القرار المنتقد الدعوى المدنیة المقام بھا ألول مرة لدیھا من 

 42طرف القائم بالحق الشخصي وتعاطیھا النظر والبت فیھا، یشكل خرقًا ألحكام الفصل 

  ].56؛ ق ج؛ ص 1994:ن. [": ج.إ.م
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حفظ القضیة من طرف وكیل الجمھوریة ال یمنع المتضرر من إثارة : "ج.إ.م 36الفصل  -

وفي ھذه الصورة، یمكنھ عن طریق القیام . الدعوى العمومیة على مسؤولیتھ الشخصیة

  .".أو القیام مباشرة لدى المحكمةبالحق الشخصي إما طلب إحالة القضیة على التحقیق 

  .إمكانیة طلب التعویض عن الضرر                                                            

  .".الطرف الذي قام بالحق الشخصي ال یسوغ سماعھ بوصفھ شاھدا: "ج.إ.م 43الفصل  -

  یمكن سماع شھادة القائم : "1993أفریل  13مؤرخ في  49247قرار تعقیبي عدد        
   43، وھذا ال یتعارض وأحكام الفصل سبیل االسترشاد فقطشخصي على بالحق ال 
  ].14ج؛ص .؛ ق1993: ن. [".ج.إ.م 
    

   قاضيل: "ج.إ.م 63كان على محكمة التعقیب أن تؤسس قضائھا على أحكام الفصل : نقد  

  :بدون أداء الیمین على سبیل االسترشاد عأن یسمالتحقیق   

  (...)".القائم بالحق الشخصي: أوال  

اإلجراءات إن مجلة : "1987أكتوبر  17مؤرخ في  6360قرار تعقیبي عدد      

وعلیھ، فال . الجزائیة قد حجرت على الطرف الذي قام بالحق الشخصي اإلدالء بشھادتھ

  .یسوغ سماعھ كشاھد من قبل المحكمة

بوصفھ  يقبل قیامھ بالحق الشخصج إمكانیة سماعھ .إ.م 43إّال أّنھ یؤخذ من الفصل 

وإّال، فال وجھ للقول بعدم صّحة شھادة القائم بالحق . شاھدًا، أو إمكان اعتماد شھادتھ

  .".الشخصي مطلقًا وفي كل الحاالت

  

 :ممارسة الدعوى المدنیة أمام القضاء المدني -3
  .الدعوى المدنیة المرفوعة بانفرادھا أمام القضاء المدني -

  .ت.م.م.تطبیق أحكام م        

 :ام بالدعوى المدنیة قبل إثارة الدعوى العمومیةالقی  -  أ
استقالل النظر في الدعوى المدنیة عن الوصف اإلجرامي للفعل المكّون               -

  .عدم تأثر القاضي الجزائي بالحكم الصادر في ھذه الدعوى      للخطأ المدني
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  :وى العمومیةممارسة الدعوى المدنیة أمام القضاء المدني أثناء سیر الدع -ب
في آن واحد مع الدعوى ] الدعوى المدنیة[ویمكن القیام بھا: "ج.إ.م) 2فقرة (7الفصل  -

العمومیة أو بانفرادھا لدى المحكمة المدنیة، وفي ھذه الصورة ال یتوقف النظر فیھا إلى أن 

  .".یقضى بوجھ بات في الدعوى العمومیة التي وقعت إثارتھا

  .بوقف النظر في المدنيالجزائي قاعدة       

  .تفادي       تأثر القاضي الجزائي بأحكام القاضي المدني            

  .التناقض بین األحكام                         

  ..الحفاظ على مكانة الدعوى العمومیة وعلویتھا                    

  .یة بصورة فعلیةوجوب إثارة الدعوى العموم - 1       :شروط            

  .استمرار توقف النظر إلى حین صیرورة الحكم الجزائي باتا-2               

  .اتحاد الفعل المكّون للجریمة بین الدعویین-3                           

  

  :ممارسة الدعوى العمومیة بعد صدور حكم بات في الدعوى العمومیة - ج
  .انةحكم القاضي الجزائي        اإلد -

  .حجّیة الحكم الجزائي على المدني                                         

  .الحفظ       من طرف النیابة العمومیة                                 

  .التحقیققاضي  من طرف                                              

  .بات بالبراءة حكم                                 

  

  

  

  

  

  

  

الحكم بالبراءة أو بالعقوبات : "ج.إ.م 19الفصل  -
المنصوص علیھا بالقانون ال یمنع المتضرر من 
حتى استرجاع متاعھ وتعویض الضرر الذي 

 ."لحقھ

حكم الصادر من مجلس جنائي بترك ال: "ج.إ.م 101الفصل  -
سبیل متھم ال یؤثر في مسألة تعویض الخسارة الناشئة من 

وھذا الحكم یجري في صورة . الفعل الذي قامت بھ التھمة
 .".سقوط الدعوى بسبب وفاة المّتھم أو لصدور عفو عام
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 19تأویل الفصلین إن : "1995مارس  16قرار صادر عن الدوائر المجتمعة بتاریخ  -
وبحسن سیر  نیضّر بحقوق المتقاضی ،ج بما یطلق حریة القاضي المدني.إ.م 101ج و .م

فیھ القاضي الجزائي  القضاء، ویتعارض مع قاعدة تقیید القاضي المدني بما قد بّت
ال رقات طمجلة الالخطأ المكّون لجریمة القتل على وجھ الخطأ الواردة ب...] [ضرورة

لكن انعدام  .ع.إ.م 83یختلف في محتواه وطبیعتھ عن الخطأ الشخصي الوارد بالفصل 
ع النعدام الخطأ الجزائي المكّون .إ.م 83الخطأ الشخصي على معنى أحكام الفصل 

ط ال یحول دون القیام بدعوى .حكام ملجریمة القتل على وجھ الخطأ على معنى أ
قیام  –في ھذه الحالة  -المسؤولیة المدنیة على أساس سبب مغایر للخطأ الشخصي، وھو 

: ت.ق.م.". [ع إذا توفرت أركانھا.إ.م 96المسؤولیة الشیئیة على معنى أحكام الفصل 
  ].11؛ ص 1995

  :إنقضاء الدعوى المدنیة: القسم الثاني
  :تقادمال: الفقرة األولى

تسقط الدعوى المدنیة بنفس الشروط واآلجال المقررة للدعوى : "ج.إ.م 8الفصل  -

وتخضع الدعوى المدنیة فیما عدا . العمومیة الناتجة عن الجریمة التي توّلد عنھا الضرر

  .".ذلك لقواعد القانون المدني

ضاء الدعوى العمومیة قیام الدعوى المدنیة المتأتیة عن جریمٍة ما ال ینقضي إال بانق     

  .المترتبة عن نفس تلك الجریمة

ال یتقادم حق اإلدعاء المدني إال طبق القواعد " 14الفصل : قانون اإلجراءات المغربي 
  .".المعمول بھا في القضاء المدني

  :شروط التضامن بین الدعوى المدنیة والدعوى العمومیة -

  لشروط واآلجال المقررة للدعوى العمومیة إال إذا الدعوى المدنیة ال تسقط بنفس ا -1       

  .كانت مترتبة مباشرة عن الجریمة موضوع التتبع                            

الدعوى المدنیة المترتبة عن جنحة أو ما أقصى آجال سقوط : 8ع.إ.م 115الفصل  -2     
  .رر والمتسبب فیھأعوام من وقت علم المعتدى علیھ بالض 3       ینزل منزلتھا

  في صورة عدم إثبات علم المعتدى علیھ بالضرر أو المتسبب فیھ      تسقط          

  .عامًا 15بمرور 
                                                        

الناشئة عن جنحة أو شبھھا بمضي ثالثة أعوام وقت حصول العلم  یسقط القیام بغرم الخسارة:"م ا ع 115الفصل  -  8
مذكورة بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت تسبب فیھ وعلى كل حال تسقط الدعوى ال للمتضّرر بالضرر وبمن

  ."الضرر حصول
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التضامن بین التقادم المقرر للجرائم والدعاوي المدنیة المترتبة عنھا ال یتعلق فقط بمدة 
تعلق بانقطاعھ أو التقادم، بل ینصرف أیضا إلى شروط التقادم، وكذلك إلى كل ما ھو م

  تعلیقھ

  .مّدة      التضامن  -

  .التقادم                شروط                  

  .انقطاع أو تعلیق                  

  

  :األسباب الخاصة بانقضاء الدعوى المدنیة: الفقرة الثانیة
  .یةاألسباب الخاصة بانقضاء الدعوى المدنتعداد        ع.إ.م 339الفصل  -

  .ال تأثیر لھا على الدعوى العمومیة                                            

  

  :ثانيالجزء ال

  مراحل الّدعوى العمومّية
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  مرحلة األبحاث: المبحث األّول
  :التمھیدیة األبحاث: القسم األول

  :الضابطة العدلیة مأمورو: الفقرة األولى
  .9العدلیة ألشخاص الذین لھم صفة مأموري الضابطةاتعداد : ج.إ.م 10الفصل 

                                      

  

  :صنف قضائي عدلي - 1
  .وكالء الجمھوریة ومساعدیھم -

  .حكام النواحي -

  .حكام التحقیق في الحاالت التي بینھا القانون -

  .من حیث مرجع النظر الترابي       االختصاص        

  محدود                                          

  .من حیث الجرائم                            

  .شامل                                         

  ):ارتي الشرطة والحرس الوطني والعمدما یسّمى بإد: (صنف إداري - 2
  .زھامحافظوا الشرطة وضباطھا ورؤساء مراك -                     

  

  .ضباط الحرس الوطني وضباط ضفة رؤساء مراكزه -                     

  

  .العمد.             وظائف محدودة

  

  
                                                        

دى        :"م ا ج 10الفصل  - 9 ة والمدعین العمومیین ل ام للجمھوری ل الع یباشر وظائف الضابطة العدلیة تحت إشراف الوكی
اعدوھم،   ) 1 :محاكم االستئناف، كل في حدود منطقتھ، من سیأتي ذكرھم ة ومس واحي،  ) 2 وكالء الجمھوری ام الن  )3 حك

زه،       ) 4 محافظو الشرطة وضباطھا ورؤساء مراكزھا، اء مراك وطني وضباط صفھ ورؤس ائخ  ) 5 ضباط الحرس ال مش
ر        ) 6 التراب، ة للبحث عن بعض الجرائم أو تحری لطة الالزم أعوان اإلدارات الذین منحوا بمقتضى قوانین خاصة الس

  ."ونحكام التحقیق في األحوال المبینة بھذا القان) 7 التقاریر فیھا،

یباشرون وظائفھم كل في حدود منطقتھ، 
وتحت إشراف الوكیل العام لدى محكمة 

 .ستئناف الراجعین لھ بالنظراال

یعینھم المجلس األعلى 
للقضاء الذي ینظمھ 

 .القانون األساسي للقضاة

مساعدون 
لوكیل 

  .الجمھوریة
 

یسمون 
بمقتضى 
قرار من 
وزیر 
 .الداخلیة
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  :أعوان بعض اإلدارات - 3
         أعوان اإلدارات -

  

  .یخضعون لسلطة اإلشراف التي ینتمون إلیھا

  

  

  ...].ھیأة الشؤون المالیة موظفولدیة، ، أعوان التراتیب البدیوانةأعوان الـ: مثال[        

  

  :وظائف مأموري الضابطة العدلیة: الفقرة الثانیة
  .وظائف الضابطة العدلیةتحدید       ج.إ.م 9الفصل  -

  

  

  
  :وظائف وكیل الجمھوریة بوصفھ مأمورا عمومیا للضابطة العدلیة) 1

  .معاینة سائر الجرائم       وكیل الجمھوریة -

  .أو األفراد من الجرائم العمومیونتلقي ما ُیعلمھ بھ الموظفون                            

  .تقبل الشكایات                           

  .یشمل كل الجرائم بال استثناء: االختصاص الحكمي           

نظر  التي ھي حدود مرجع مقّید بحدود منطقتھ الترابیة: االختصاص الترابي           
  .المحكمة االبتدائیة التي ھو في دائرتھا

  

  :وظائف حكام النواحي بوصفھم مأموري الضابطة العدلیة - 2
  .تحدید االختصاص الحكمي لحكام النواحي في المادة المدنیة      ت .م.م.م -

  

  .اختصاص حكام النواحي في مادة المخالفات: 200الفصل        ج.إ.م -

  .اختصاص حكام النواحي في مادة الجنح التي ھي من أنظارھم: 204ل الفص               

ال یكتسبون صفة مأمور ضابطة عدلیة إال بموجب نص 
  .قانوني خاص

یس المحكمة قبل مباشرة وظائفھم، یؤدون یمینًا أمام رئ
  .االبتدائیة التي یباشرون عملھم بدائرة قضائھا

معاینة الجرائم وجمع أدلتھا والبحث عن "
مرتكبیھا وتقدیمھم للمحاكم، ما لم یصدر قرار 

 .".في افتتاح بحث
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  حاكم الناحیة       إمكانیة مباشرتھ لوظائف الضابطة العدلیة تحت إشراف الوكیل العام   -
  .لمحكمة االستئناف الراجع لھ بالنظر                                                
  

  .ل الجمھوریةمساعد لوكی             
  ).بوصفھ مأمورًا للضابطة العدلیة(حاكم الناحیة      ج.إ.م 12الفصل  -
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

    
  
  
  
قاضي الناحیة یمكنھ بوصفھ : "1986نوفمبر  3مؤرخ في  19942قرار تعقیبي عدد  -

مأمورًا للضابطة العدلیة، أن یباشر أعمالھ في كل آونة، سواء في أوقات العمل أو 
في المحكمة أو خارجھا، شریطة أن یتّم ذلك في الدائرة الترابیة التي یرجع لھا  رجھا،خا

  ].311ج؛ ص .؛ ق1987:ن[ .".بالنظر
  

  :وظائف مأموري الضابطة العدلیة الراجعین بالنظر للشرطة والحرس الوطني - 3
  .مأمورو الضابطة العدلیة الراجعین بالنظر للشرطة والحرس الوطني -

  .مساعدون لوكیل الجمھوریة       

  المشرع              

  
  

  .لیس لھم حق القیام بأي عمل من أعمال التحقیق إال بموجب إذن كتابي بذلك       

إجراء جمیع أعمال البحث األولي في حدود 
دائرتھ، إّما بنفسھ أو بواسطة مأموري الضابطة 

للشرطة أو الحرس، أو العمد، أو العدلیة التابعین 
 .أعوان بعض اإلدارات

إمكانیة إیقاف المظنون فیھ مؤقتًا بالسجن، 
 .یمھ فورًا إلى أقرب محكمةشریطة تقد

إعالم وكیل الجمھوریة بجمیع الجنح والجنایات 
التي یحصل لھ العلم بھا حال مباشرتھ لوظیفتھ، 
مع التوجھ إلیھ بكل ما یتعلق بتلك الجرائم من 

 .إرشادات ومحاضر ووثائق

إمكانیة تلقیھ نیابة من  :اإلنابة القضائیة
 .حاكم التحقیق إلجراء بعض األعمال

خّول لھم كل السلطات المخّولة لوكیل الجمھوریة في 
مادة الجنح والجنایات، على أن یعلموه بكل األعمال 

 .التي قاموا بھا
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والمنقح بالقانون           1987بر نوفم 26المؤرخ في  1987لسنة  70القانون عدد  -
  .ج.إ.م) مكرر(13ة الفصل إضاف    1999أوت  2المؤرخ في  1999لسنة  90عدد 

           

  
  
  
  
  
  
  

إجراء استثنائي ال یتّم اللجوء إلیھ إال في الحاالت التي تقتضیھا         االحتفاظ          
  .ضرورة البحث، حتى لو تعلق األمر بإحدى حاالت التلبس بالجنایة أو بالجنحة

  ھة       التي أعّدھا المشّرع لذي الشب الضمانات -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

مأمورو الضابطة العدلیة  -
للشرطة الراجعین بالنظر 
  .والحرس الوطني

مأمورو الضابطة العدلیة  -
 .ماركڤمن أعوان الـ

إمكانیة االحتفاظ بذي 
 3الشبھة لمدة ال تتجاوز 
أیام، مع وجوب إعالم 
 وكیل الجمھوریة بذلك.

إمكانیة التمدید في مدة االحتفاظ 
 .مرة واحدة فقط بنفس المدة

  .وجوب إعالم ذي الشبھة باالحتفاظ وسببھ ومدتھ
وجوب إشعاره بإمكانیة طلب عرضھ على الفحص الطّبي خالل مدة 

  .االحتفاظ
أو إخوتھ أو زوجتھ باإلجراء المتخذ وجوب إعالم أحد أصولھ أو فروعھ 

  . ضّده وذلك حسب اختیاره
وجوب تحریر محضر من طرف مأمور الضابطة العدلیة یقع التنصیص 

ء المتخذ ضده، وتالوة فیھ وجوبا على أنھ تم إعالم ذي الشبھة باإلجرا
الضمانات الواردة بالقانون علیھ، مع إمكانیة عرضھ على الفحص الطبي، 
وإعالم عائلتھ من عدمھ، وكذلك التنصیص على تاریخ بدایة االحتفاظ 

 .ونھایتھ یوما وساعة
وجوب إمضاء كل من مأمور الضابطة العدلیة والمحتفظ بھ على     

التنصیص  اإلمضاء المحتفظ بھ عن في صورة امتناع و. ھذا المحضر
 .على ذلك االمتناع وسببھ

تنقیح (وجوب تعلیل قرار التمدید من الناحیتین الواقعیة والقانونیة 
4/3/2008.(  

وجوب إمساك مأموري الضابطة العدلیة بمراكزھم التي یقع بھا االحتفاظ 
تكون صفحاتھ مرقمھ وممضاة من طرف وكیل الجمھوریة  لسجل خاص

 .اعدهأو مس
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  السجل الخاصیجب أن یقید في 

  .ھویة المحتفظ بھ                     

  .ونھایتھ یوما وساعة االحتفاظبدایة                       

  .إعالم العائلة باإلجراء                     

  أحد ن المحتفظ بھ أو عن طلب العرض على الفحص الطبي الصادر ع                     

  .ج.إ.م) مكرر(13بالفصل أفراد عائلتھ الوارد ذكرھم                                  
  
  
  
  
  
  

       االحتفاظالمحاضر واألعمال الواقع القیام بھا خالل مدة  

  

  :وظائف العمد بوصفھم مأموري الضابطة العدلیة - 4
        حصر وظائفھم في        ج .إ.م 15الفصل  -

  

  

  

  

  

المشرع        منع العمد عند قیامھم بوظائف الضابطة العدلیة من الدخول لمحالت  -
السكنى وتوابعھا، إال إذا كانوا مصحوبین بحكام النواحي أو بأعوان الضابطة العدلیة من 

  .شرطة أو حرس وطني

یتولى العمد اإلعالم بالجرائم    ج    .إ.م 15في غیر الحاالت المنصوص علیھا بالفصل  -
  .التي حصل لھم العلم بھا خالل مباشرتھم لوظائفھم

  أحد األصول،

  أحد الفروع؛

  اإلخوة؛

 .الزوجة
عدم ترتیب أي جزاء 
عن مخالفة الضمانات 

  .المتعلقة بھا

معاینة الجنح والمخالفات المتعلقة 
  .باألمالك الریفیة

تحریر التقاریر في الظروف التي 
  .وقعت فیھا الجریمة وجمع أدلتھا

تتبع األشیاء المختلسة في األماكن 
  .إلیھا وحجزھا التي نقلت
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  :لضابطة العدلیةلوظائف أعوان بعض اإلدارات بوصفھم مأمورین  - 5
  .ال یباشرون مھام الضابطة العدلیة إال بموجب نّص خاص       أعوان اإلدارات  -

  .ماركڤإال من طرف أعوان الـ باالحتفاظیام ال یمكن الق                            

:حاكم التحقیق كمأمور للضابطة العدلیة - 6
  .الدور التحقیقي لحاكم التحقیق      ج .إ.وما بعده م 47الفصل  -

، في صالحیات ووظائف الضابطة العدلیةج        منح حكام التحقیق .إ.م 10الفصل  -
  .حدود منطقتھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :التحقیق اإلعدادي: نيالقسم الثا
  التحقیق اإلعدادي         -

  

  

  .جزء من القضاء الجالس :       حاكم التحقیق -

مراقبة أعمالھ من طرف .یعتبر درجة أولى من درجات التحقیق
  ).دائرة االتھام(ثانیة التحقیق الدرجة 

                  

  

معاینة كل الجرائم التي ترتكب     
بمحضرھم أثناء مباشرتھم لوظائفھم أو تلك 

  .التي تم اكتشافھا أثناء عملیة بحث قانوني

  :في صورة التلبس بجنایة

  .إمكانیة تعھد حاكم التحقیق مباشرة القضیة -

إمكانیة إجراء أعمال التحقیق دون انتظار  -
  .یابة العمومیةقرار فتح من طرف الن

  :في غیر حالة التلبس

اقتصار دور حاكم التحقیق على معاینة 
 .الجرائم وإعالم النیابة العمومیة بذلك

مجموعة األعمال واإلجراءات التي ترمي إلى 
البحث عن الحقیقة، وذلك بجمع األدلة والتثبت من 

 .الجریمة من حیث وجودھا وتوفر أركانھا القانونیة
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  :التحقیق قاضي: الفقرة األولى
  .ن بأمریمع      التحقیق   قاضي -

بمقتضى أمر، بصورة مؤقتة، للقیام  قاضيإمكانیة تسمیة : في حالة الضرورة          
  .بوظائف التحقیق أو إجراء األبحاث في القضایا المعنیة

  )الوظیف صاحب(ن بأمریالمع قاضيفي صورة    غیاب ال -

  .تعذر الحضور علیھ مؤقتا                 

  

  .من حیث تعیینھ      لتحقیق  مستقل عن النیابة العمومیة اقاضي  -

  .من حیث األعمال التي یقوم بھا                                                   

  :إذا كان األمر یستوجب بحث    مرحلة إثارة الدعوى العمومیة  -

  .تحقیق بذلكقاضي مجرد تكلیف       النیابة العمومیة                                         

  :التحقیق بمحكمة من المحاكم قضاةفي صورة تعدد                                          
  وكیل الجمھوریة                                                   

  

       

  .جزء من القضاء الجالس     التحقیق قاضي  -

  .ز مشاركتھ في الحكم في القضایا التي باشر التحقیق فیھا أو في بعضھاعدم جوا        

  عن قضاة األحكام استقاللیتھ        
  .سریة      أعمال التحقیق  -

  .التحقیققاضي تدون بمحاضر ممضاة من طرف                              

  .نائبھ                                                                   

  .كل من كان طرفًا في أعمال التحقیق                                                           

  .التحقیق      جمع كل األدلة التي تساعد على اكتشاف الحقیقةقاضي مھمة  -

  .یم األدلة وترجیحھایتق                      

  .إضفاء وصف قانوني على الوقائع التي تعھد بھا              

  

رئیس  إمكانیة تعویض
المحكمة لھ بأحد القضاة 
للقیام بتلك الوظائف في 

 .القضایا المتأكدة

قاضي یعین لكل قضیة 
التحقیق المكلف بالبحث 

 .فیھا
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  :التحقیق قاضيالدور التحقیقي ل - 1

التحقیق مكلف بالتحقیق في القضایا الجزائیة، والبحث بدون قاضي  : "ج.إ.م 50الفصل  -

توان عن الحقیقة، ومعاینة جمیع األمور التي یمكن أن تستند علیھا المحكمة لتأیید 

  .".حكمھا

  .وجوبیة: تحقق      في مادة الجنایاتمرحلة ال -

  .اختیاریة: والمخالفات الجنحفي مادة                        

  .إال إذا نّص القانون على خالف ذلك                                                       

  :التوجھ على عین المكان والتفتیش والحجز - 1

  مكانالتحقیق على عین ال قاضيتوجھ:

  .من تلقاء نفسھ     التحقیق  قاضيج       إمكانیة توجھ .إ.م 56الفصل  -

  بطلب من وكیل الجمھوریة                                                               

  .أي مكان من الدائرة الترابیة الراجعة لھ بالنظر أو المجاورةإلى 

  .لجریمةمكان اقتراف ا             

  .مقر المظنون فیھ             

  .أي مكان یعتقد في وجود أشیاء تساعد على كشف الحقیقة فیھا             

  .حاكم تحقیق منتصب في غیر دائرتھ        إمكانیة إنابة              

  .أحد مأموري الضابطة العدلیة بھا                                     

  .التحقیق على عین المكان         عمل إختیاري قاضيجھ تو -

  في صورة توجھ        المتھم           

  .النیابة العمومیة                                    

  .أحد األطراف                                    

  

  

 عنھ

بطلب إلى 
  .قاضي التحقیق

لیس مجبرًا على 
  .االستجابة
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  .التوجھبالتحقیق         وجوب إعالم وكیل الجمھوریة  قاضي -

  .ال یتوقف على حضور ممثل النیابة العمومیة

  .عدم ضرورة تبریر أسباب التوجھ                        

  

  

إمكانیة اإلذن بنقل ذي الشبھة إلى محل التوجھ وسماع كل من یرى                        
  .فائدة في سماع شھادتھ

 التفتیش:
جمیع األماكن التي قد یعثر فیھا على أشیاء تساعد على التحقیق       التفتیش في قاضي  -

  .الكشف عن الحقیقة

  .التحقیق بھذا العملقاضي اختصاص : مبدئیا       التفتیش -

  .الضابطة العدلیة مأمورو: االستثناء                 

  .الجنایات والجنح المتلبس بھا                                  

  .التحقیققاضي  منبمقتضى إنابة صادرة                                    

  .إحاطتھ بجملة من الضماناتالمساس بالحقوق الشخصیة        

  

  

  

  

  

  

  .إن كانت ھناك فائدة      وقت التفتیش المّتھم  وجوب حضور -

  

  

  

  

في صورة توجھھ إلى مكان مجاور للمحكمة التي یباشر  
  .وكیل الجمھوریة فیھا وظائفھ         ضرورة إعالم

عدم إمكانیة القیام بھذا 
العمل بمحالت السكنى 
وتوابعھا إال في الفترة 
الفاصلة بین الساعة 
السادسة صباحا والثامنة 

  .مساء

  عدم الفائدة في حضوره 

 .تعّذر حضوره

إحضار شاھدین من سكان 
  .المحل

  :وفي صورة التعذر
إحضارھما من الجوار، مع 

ضرورة اإلمضاء على 
 .تقریر معد في الغرض

  :استثناءات

  .حالة التلبس -

  .إلقاء القبض على ذي الشبھة -

 .إلقاء القبض على مسجون فاّر -
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 الحجز:

یبحث عن األوراق واألشیاء التي  على حاكم التحقیق أن: "ج.إ.م) فقرة أولى(96الفصل  -
  .".من شأنھا اإلعانة على كشف الحقیقة وأن یحجزھا

  .إجراءات الحجز      ج .إ.م 97الفصل  -

  تحریر تقریر یتضمن قائمة في المحجوز بمحضر من تّم

  .عنده الحجز

  وضع المحجوز في ظرف أو ملف مختوم، أو تحریر

  .ورقة تتضمن تاریخ الحجز وعدد القضیة

  .النص العامج       .إ.م 96الفصل : المبدأ     الحجز  -

  .حجز جمیع األوراق واألشیاء التي من شأنھا اإلعانة على كشف الحقیقة

  .ج.إ.م 99الفصل : االستثناء                    

  .بھا ثالمرسالت وغیرھا من األشیاء المبعوعدم جواز حجز 

  

  

  

  :سماع الشھود - 2
  .".لحاكم التحقیق أن یسمع كل من یرى فائدة في شھادتھ: "ج.إ.م 59الفصل  -

  .بتقدیر من حاكم التحقیق     اختیاريسماع الشھود     عمل       

  .بطلب                                             

  .إمكانیة القبول أو الرفض                                                   

  .إجراءات سماع أو رفض الشھادة     استدعاء الشاھد -

  .بالطریقة اإلداریة

  .بواسطة عدل تنفیذ

  .تقدم الشاھد من تلقاء نفسھ للشھادة                                              

  .رضرورة التنصیص على ذلك بالمحض                                                      

  

إال إذا كانت تساعد على كشف 
إمكانیة حجزھا بقرار الحقیقة 

 .معلل یبین الفائدة من ذلك
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  .المطلوب من الشاھد المستدعى     الحضور

                   

  

  

  

  

  

  

.سماح المشّرع بسماع الشھود بمحالتھم       إذا تعّذر علیھم الحضور -

  بالنسبة ألعضاء الحكومة                                        

  

  

  

  

  

  

  .وفي صورة عدم القبول

  ). د 20د        10(خطیة مالیة         

اؤه منھا إذا حضر وقدم عذرا معقوال إعف
  .عن تغیبھ

إذا سلطت علیھ الخطیة، ثم تّم استدعاؤه 
ثانیة فلم یحضر    إصدار بطاقة جلب 

  .في حقھ

على الشاھد أن یحلف : "ج.إ.م 64الفصل 
قبل أداء الشھادة على أن یقول الحق، كل 

  (...).".الحق، وأال ینطق بسواه

الیمین       في صورة امتناعھ عن أداء  
 ).د20د        10(خطیة مالیة 

  .أداء الشھادة

  .في صورة االمتناع 

  ).د20د        10(خطیة مالیة       

إن اقتضت الضرورة         
حضورھم بالمحكمة     ضرورة 

  .أخذ اإلذن من رئیس الجمھوریة

  بالنسبة لممثلي الدول األجنبیة

تقدیم  أداؤھم للشھادة یستوجب       
  .طلب عن طریق وزارة الخارجیة
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.الشخصيالقائم بالحق  -

  .ت.م.م.مال یمكن قبول شھادتھم على معنى أحكام األشخاص الذین  -

  .القانون     األشخاص المحجر علیھم أداء الشھادة بمقتضى -

  .حكم                                                             

  

  

  

  

  .تلقي شھادة الشھود       فرادى -

  .بدون حضور ذي الشبھة                              

  .عدم اعتماد أي كتب                              

  

  حاكم التحقیق        إمكانیة إجراء مكافحة       بین الشھود -

  .بین ذي الشبھة والشھود                                                        

  .ثبت من ھویة الشاھدالت                       

  .     عرض الشاھد على القوادح                       

  

  .التجریح في المشاھد       قبل تلقي شھادتھ                                   

  .الشاھدتضمین الشھادة بمحضر یتلى على                        

  .اإلمضاء على المحضر بحضور الحاكم والكاتب

  .إذا كان الشاھد      ال یتكلم العربیة -

  .لھ مترجمتعیین                            

  .إذا لم یكن محّلفًا     أداؤه الیمین على الترجمة بكل صدق                                    

  .ا كتابةأصم أو أبكم      عرض األسئلة علیھ وإجابتھ عنھ                         
  .إن كان ال یحسن القراءة والكتابة                                               

  .تعیین شخص قادر أو متعّود على التحدث معھ لیتولى الترجمة                              

األشخاص الذین أخبروا من تلقاء أنفسھم بالجریمة وبمرتكبیھا، " -
، وكانوا ) une récompense(وكان إخبارھم یستحقون عنھ جعال
  ].ج.إ.م) رابعا(63الفصل ."[غیر ملزمین بھ بمقتضى وظیفتھم

ال تعتمد 
شھادتھم إال 
على سبیل 
االسترشاد 

.فقط  

تفادي وجود تأثیر 
الشاھد على غیره أو 

.على شاھد آخر  

التثبت من عدم وجود أي من أوجھ 
.التجریح بین الشاھد وأحد الخصوم  
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  :االستنطاق - 3

  .باألدلة التي تّم جمعھا ضدهالمّتھم  االستنطاق     مجابھة -

  .من إقناع المحقق ببراءتھالمّتھم  تمكین                   

  .إحاطتھ بجملة من الضمانات                  

 االستنطاق األّولي: المرحلة األولى:
  .حاكم التحقیقاألّول للمتھم أمام في الحضور       االستنطاق 

  

  

  

  

  
  

  .في صورة      رفض ذي الشبھة حضور المحامي -

  .عدم حضور المحامي                    

  إذا كانت التھمة من قبیل الجنایات ولم یكن للمتھم محام       

  

  

  

  .تعیین محام یختاره       المّتھم  إذا طلب -

  .تسخیر محام لھ                           

  أكدة      في بعض الحاالت المت      الحاالت المتأكدةفي بعض        

  

  

  .یحتضرالتأكد یكون ناتجًا      عن حالة شاھد      ج.إ.م 69الفصل                     

  .عن وجود آثار في خطر الزوال

  .إذا كان األمر یتعلق بتوجھ على العین في حالة التلبس

التثبت من ھوّیة ذي 
  .الشبھة

حاكم التحقیق یواصل عملھ 
.دون توقف على حضوره  

إمكانیة طلبھ تسخیر من 
  .یدافع عنھ

تعیین محام لھ من          
 .قبل رئیس المحكمة

تأجیل النظر في األصل إلى حین 
 .حضور المحامي

اق والمكافحات في إمكانیة إجراء االستنط
 ).منذ مرحلة االستنطاق األّولي.(     الحین

إعالمھ باألفعال 
المنسوبة إلیھ 
والنصوص القانونیة 

  .المنطبقة علیھ

إعالمھ وجوبًا بحقھ في عدم 
اإلجابة إال بمحضر محام 

  .یختاره بمنتھى الحریة
ة تضمین ھذا التنبیھ ضرور 

  .بمحضر االستنطاق
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 في األصلالمّتھم  سماع: المرحلة الثانیة:
  .ره من قبل حاكم التحقیقإحضا      .موقوف     المّتھم  -

  .استدعاؤه من طرف حاكم التحقیق      .في حالة سراح              
  .بمحضر المحامياالستنطاق      یتّم  -

  .إعالمھ بتاریخ وقوع االستنطاق                          
  .إجراءات التحقیقتمكینھ، قبل ذلك التاریخ بیوم، من اإلطالع على                           

  .حاكم التحقیق        سماع تصریحات المتھم -
  .وتلقي األجوبة منھالمّتھم  طرح األسئلة على                         

  .المحامي       عدم إمكانیة التدخل إال بإذن حاكم التحقیق -
التصریحات  عدم إمكانیة اعتماد       2000ماي  11مؤرخ في  809قرار تعقیبي عدد  -

 72و  69ب الفصلین في غیر حالة التأكد الواردة المّتھم  التي تّمت دون حضور محامي
  .]149؛ ص 6/2000:ق ت[ .ج.إ.م
  .إمضاء محضر االستنطاق من طرف         حاكم التحقیق -

  .الكاتب    
  .المتھم    
  .المترجم: عند االقتضاء    

إمكانیة تجاوز طریقة      1974مارس  6 مؤرخ في 13047قرار تعقیبي عدد  -
، ق 1975: ن[ .بالھاتف متى اقتضت الضرورة ذلكالمّتھم  االستدعاء بالكتابة واستدعاء

  ].106، ص I ج، ج 
  .وكیل الجمھوریة      إمكانیة حضور عملیة االستنطاق، إن طلب ذلك -

  .لیس لھ حق التدخل إال بإذن حاكم التحقیق             

إذا امتنع ذو الشبھة عن الجواب أو أظھر عیوبا تمنعھ ولیست فیھ، : "ج.إ.م74الفصل  -
فإّن حاكم التحقیق ینذره بأّن البحث في القضیة ال یتوقف على جوابھ وینّص على ھذا 

  ).le droit au silence(في الصمتالمّتھم  حق.".        اإلنذار بالتقریر

  .سماعھم فرادى في صورة تعدد المتھمین       -

  .إمكانیة مكافحة بینھم وبالشھود                                            

  .بعد االستنطاق الفردي لكل واحد منھم                                              
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  :ملف الشخصیة - 4

  .ملف الشخصیة       بحث في       شخصیة المظنون فیھ -

  .حالتھ       المادیة                                           

  .العائلیة

  .االجتماعیة

  .المدارس الجنائیة الحدیثةالتنقیح على          

  .الدفاع االجتماعيمدرسة خاصة                               

  .االعتبار عند      تقدیر العقوبة بعینالمّتھم  أخذ شخصیة                                     

  .اتخاذ اإلجراءات الوقائیة

       ) فقرة أولى(ج.إ.م 54الفصل 

  

        ملف الشخصیة                                   

  

  

  

  

  .حاكم التحقیق       إمكانیة اإلذن بإجراء فحص طبي نفساني للمتھم -

  .جزائیة من عدمھمعرفة مدى تحملھ للمسؤولیة ال

  .10فقط عند طرح مسألة المسؤولیة الجزائیة للمتھم                                        

  .في قضاء األطفال       ملف الشخصیة من الشروط اإلجرائیة األساسیة 
                                                        

ویكون :"2005 اكتوبر 3مؤرخ في  2005لسنة  93المضافة بالقانون عدد  54وحسب الفقرة الثالثة من الفصل  -10
اب      إذا ارتكب المتھم جریمة قبل أن تمضي وجوبیاالعرض على الفحص الطبي النفساني  ى قضاء العق عشرة أعوام عل

د عن       الجریم األول أو على إسقاطھ أو سقوطھ بمرور الزمن وكانت اوي أو تزی دة تس اب بالسجن لم تان مستوجبتین للعق
  ".عشرة أعوام

یقوم بھذا اإلجراء مأمورو الضابطة العدلیة 
 .الراجعین بالنظر للشرطة والحرس الوطني

مجّرد معلومات یقطع تقصیھا من 
طرف مأموري الضابطة العدلیة 

  .وتبلیغھا إلى حاكم التحقیق
  .بحث إشعاري فقط

 .عمل اختیاري
یمّكن من اإلحاطة ال 

بشخصیة المّتھم ومعرفة 
  .دوافعھ الرتكاب الجریمة

 عمل ھامشي             
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  :اإلنابات العدلیة - 5

  ث بنفسھ،      إذا تعّذر على قاضي التحقیق إجراء بعض األبحا: "ج.إ.م 57الفصل  -

  .لإلنابةشرط       التعّذر                              

  .عمل استثنائي                                                         

  .األعمال المراد إجراؤھا :قانوني                                       

  

  

  

  

  

  

  

قیق المنصبین في غیر دائرتھ أو مأموري               أمكن لھ أن ینیب قضاة التح
  الضابطة العدلیة المنتصبین في دائرتھ، كّل فیما یخّصھ،

  .قرار صادر عن حاكم التحقیقبمقتضى        

  .لیتولى تنفیذهیوّجھ إلى وكیل الجمھوریة                            

  .باالمنالباحث تسلیمھ إلى                                                                  

ما عدى إصدار البطاقات  (...).".األعمال التي ھي من خصائص وظیفھبإجراء 
  .القضائیة

               

                      11  

                                                        
أضیفت ھذه العبارة بموجب  "الواقعیة والقانونیة التي تبّرره ویكون ذلك بمقتضى قرار معّلل یتضّمن األسانید" - 11

اظ وقرار المتعلق بوجوب تعلیل قرار التمدید في االحتف 2008 مارس 4مؤرخ في  2008لسنة  21القانون عدد 
  ." اإلیقاف التحفظي

سوف تتم خارج الدائرة الترابیة 
لحاكم التحقیق أو الدائرة الترابیة 

  .المجاورة لھا

عندما تتطلب  :1مثال:[ماّدي
األبحاث استنطاق متھم أو سماع 

  .شاھد ال یقدر على التنقل

القضایا التي تحول  كثرة :2مثال
دون قیام حاكم التحقیق بجمیع 

  ].أعمال التحقیق

إمكانیة احتفاظ مأموري الضابطة العدلیة بذي الشبھة لمدة ال تتجاوز ثالثة 
 قاضي التحقیق المنیب أیام، بعد إعالم

إمكانیة تمدید أجل االحتفاظ، كتابة، مّرة واحدة 
 .11ولنفس المّدة
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  .شروط     عدم سبق سماع ذي الشبھة كمتھم من طرف حاكم التحقیق      

   

  

  

  

  

  

  فقھ القضاء        -

  

  

  

  : نقد         

  .ال یقتصر على توجیھ التھمة      االستنطاق -)1

  .إجراء یخّول للمتھم مواجھة كل األدلة والقرائن التي سبق تجمیعھا ضّده 

  .إذا كانت اإلنابة من حاكم تحقیق إلى حاكم تحقیق آخر      عملّیا -)2

  .تنطاقإمكانیة حضور المحامي لالس

الضابطة  مأمورولیس ھناك ما یمنع حضوره االستنطاق الذي یقوم بھ                      
  .العدلیة من شرطة وحرس

  .االستنطاق      من أھم أعمال التحقیق -)3

  .یجب أن تتوفر فیھ كافة الضمانات                 

  ثّم إنابة مأموري الضابطة العدلیة  حاكم التحقیق     إمكانیة إجراء استنطاق أّولي فقط، -
  .للقیام باالستنطاق في األصل

  .من حقھ في الدفاع عندما یتّم االستنطاق بمقتضى إنابةالمّتھم  عدم تمكین                   

الضابطة  لتنفیذ اإلنابة أن یحتفظ مأمور لزمإذا " :ج.إ.م 57الفصل 
  (...).".العدلیة بذي الشبھة

  .یجب أن یكون ھناك مبّرر لالحتفاظ         

  .ضرورة إدراج ھوّیة المحتفظ بھ       ج.إ.م) مّكر(13الفصل 

.سبب عرضھ على الفحص الطبي                                

 .محاضر المنصوص علیھا بنفس ھذا الفصلتحریر ال                      

دور أعوان الضابطة العدلیة المتعھدین بالبحث بمقتضى إنابة 
.یقتصر على االستنطاق  

.           لیس لھم الحق في توجیھ التھمة                  

.إنابة المحامي أمامھم غیر مقبولة                  
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  200712مارس  22المؤرخ في  2007لسنة  19القانون عدد        

  ام بحضور محبحقھ في تكلیف المّتھم  ب إعالممأمور الضابطة العدلیة      وجو            
  .عملیة االستنطاق معھ                                                        

  .ضرورة التنصیص على ھذا اإلعالم بالمحضر                                 

  ال بعد حضور حضور المحامي      عدم سماعھ إالمّتھم  في صورة طلب             
  .المحامي بعد تمكینھ من الوثائق المتعلقة بالقضیة                                              

  
  .عدم حضوره      عدم إمكانیة تجاوز حضور المحامي، إال في صورة         

  .عن رغبتھ في ذلكالمّتھم  إعراض

  .وجوب التنصیص على ذلك بالمحضر

  .حضور عملیة االستنطاق ومراقبة إجراءاتھا     المحامي  -

  .عدم الترافع في أصل التھمة         

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

إذا : "2007 مارس 22مؤرخ في  2007لسنة  17أضیفت بموجب القانون عدد  :فقرة ثانیة"م ا ج  57الفصل  - 12
العدلیة إعالمھ بأن لھ الحّق في اختیار محام للحضور  إقتضى تنفیذ اإلنابة سماع المظنون فیھ، فعلى مأموري الضابطة

 فإذا اختار المظنون فیھ محامیا، یتّم إعالمھ فورا من طرف مأمور الّضابطة العدلیة .لمحضرمعھ والّتنصیص على ذلك با
بحضور المحامي المعني الذي  وفي ھذه الصورة ال یتّم الّسماع إّال. بموعد سماع منّوبھ والّتنصیص على ذلك بالمحضر

ن اختیاره صراحة أو یتخّلف المحامي عن المظنون فیھ ع یمكنھ اإلطالع على إجراءات البحث قبل ذلك ما لم یعدل
  ."بالمحضر الحضور بالموعد، وینّص على ذلك
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  :االختبارات - 2

  حاكم التحقیق       -

   

  .حّریة تقدیر ضرورة تكلیف خبیر من عدمھ                

  .تكماًال لألبحاثتحدید األعمال الفنیة التي یرى من المفید إجراؤھا اس                

  .غیر مطالب باالستجابة لطلب األطراف تكلیف خبیر             

  .وكیل الجمھوریة      ضرورة إعالم       -

    .القائم بالحق الشخصي                              

  .ذي الشبھة                              

  

  .د        تعیین الخبیر دون إعالمھمفي صورة التأك                 

  .التي بأذن بھا حاكم التحقیق     ذات صبغة استشاریة بحتة االختبارات -

  :البطاقات القضائیة - 7

البطاقات القضائیة        أوامر كتابیة یصدرھا حاكم التحقیق دون أن تكون مستھدفة  -
.البحثالبحث عن دلیل أو إثبات، وإّنما تھدف إلى ضمان سیر 

 بطاقة الجلب:

بطاقة الجلب       األمر الذي یصدر عن حاكم التحقیق لكل عون من أعوان القوة العامة 
  .بإلقاء القبض على ذي الشبھة وإحضاره أمام حاكم التحقیق

  .السماح لحاكم التحقیق بإصدار بطاقة جلب        ج.إ.م 78الفصل  -

  

  

راء للقیام ببعض االختبارات إمكانیة االستعانة بخبیر أو بعّدة خب
  .ذات الصبغة فنیة

الحق في القدح في الخبیر في 
  .أجل أربعة ایام

حاكم التحقیق     البت في       
 .القوادح بقرار غیر قابل للطعن

عند عدم حضور ذي 
 .ھة بعد استدعائھالشب

إذا كان ذو الشبھة في 
 .حالة من حاالت التلبس

كلما كانت ھناك قرائن 
 .قویة ضد ذي الشبھة
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كانیة إصدار بطاقة جلب ضّد الشاھد الذي لم یحضر بعد ج       إم.إ.م 61الفصل  -
  .استدعائھ للمّرة الثانیة

  بطاقة الجلب        الھویة التي تمیز ذي الشبھة، -

  موضوع التھمة المنسوبة إلیھ،

  النصوص القانونیة المنطبقة عیھا، 

اإلذن لكل عون من أعوان القّوة العامة بإلقاء القبض على ذي الشبھة 
  .لبھ أمام حاكم التحقیقوج

  .تكون ممضاة ومختومة ومؤرخة             

  وجوب استنطاق ذي الشبھة، عند إحضاره تنفیذ البطاقة الجلب،        ج.إ.م 79الفصل  -
  .في أجل ال یتجاوز ثالثة أیام من تاریخ إیداعھ السجن

  .في صورة عدم استنطاقھ في غضون ذلك األجل 

  اس السجن     كبیر حّر      

  

  في صورة    امتناع حاكم التحقیق من مباشرة االستنطاق                

  .رالتعّذ                               

                                       

  

 بطاقة اإلیداع:

  بطاقة اإلیداع        -

  

  .وإمضاؤھا حاكم التحقیق      ختمھا وتأریخھا          

  

  

تقدیم ذي الشبھة إلى وكیل الجمھوریة 
  .ومطالبتھ  باستنطاقھ حاال

تولي رئیس 
المحكمة أو 
حاكم یعینھ 
تولي وكیل الجمھوریة  .لالستنطاق

.لإلفراج عن ذي الشبھة  

األمر الذي یصدر عن حاكم التحقیق إلى كبیر حّراس 
 .السجن باعتقال المّتھم ووضعھ رھن اإلیقاف
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  .وصفة الحارس اسمبطاقة اإلیداع       -

  .اسمھالكاملة لذي الشبھة     الھویة                       
  .عمره
  .حرفتھ

  .محل إقامتھ
  .مكان والدتھ

موضوع التھمة والنص القانوني 
  .المنطبق علیھا

  .تنفیذھا باالستنجاد بالقوة العامة                

  .المأمور المكلف بذلكیر السجن      تسّلم المظنون فیھ من طرف كب -

  .اإلیداعتسلیمھ جذع بطاقة 

إرجاعھ إلى حاكم التحقیق في 
ساعة، مع ما یتضمن  24ظرف 

  .التاریخ واإلمضاء

  .بطاقة اإلیداعللتأكد من تنفیذ     

إیقاف ذي الشبھة 
  .تحفظیا بالسجن

  .إجراء استثنائي      اللجوء إلى بطاقة اإلیداع 

  .التنصیصات الوجوبیة التي یجب أن تتضمنھا: شكلیةشروط               

  .الجریمة موضوع التتبع:       موضوعیة                      

  .مدى نسبتھا إلى ذي الشبھة                                          

.الضمانات التي توفرھا البطاقة                                          

  .عدم مراعاة الصیغ القانونیة في تحریر البطاقات القضائیة 

  ال یؤدي إلى بطالن البطاقة؛                 

  .یمكن أن یؤدي ذلك إلى مؤاخذة تأدیبیة، وعند االقتضاء إلى دعوى للتعویض      
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  .الحاالت اإلستثنائیةلى اإلیقاف التحفظي إال في عدم اللجوء إ      ج.إ.م 84الفصل  -

  ج .إ.م 85الفصل                                  

  .الجنایات والجنح المتلبس بھا

ظھور قرائن قویة تجعل من اإلیقاف وسیلة أمن یمكن أن یتالفي بھا اقتراف 
  .جرائم جدیدة

  .أن یكون اإلیقاف ھو الضامن لتنفیذ العقوبة

  .یكون اإلیقاف وسیلة من الوسائل التي توفر سالمة سیر البحث أن

  .أشھر 6مّدة اإلیقاف التحفظي ال تتجاوز  -        

  .إذا كانت مصلحة البحث تقتضي إبقاء المظنون فیھ بحالة إیقاف تحفظي       

  حاكم التحقیق     التمدید في مدة اإلیقاف، بعد أخذ رأي وكیل الجمھوریة، 

  .أشھر 3مرة واحدة ال تفوق  :الجنح       .13بمقتضى قرار معلل

  .أشھر 4مرتان ال تزید كل واحدة عن : الجنایات        

  .االتھامأمام دائرة  باالستئنافالطعن یقبل       قرار التمدید -

، ثم یتبین ج.إ.م 85في صورة توفر إحدى الحاالت االستثنائیة المنصوص علیھا بالفصل  -
  .العقاب المقرر للجریمة ال یتجاوز العام سجنا      أّن 

أشھر  3لذي الشبھة مقرا معینا بالتراب التونسي، ولم تسبق محاكمتھ بأكثر من 
  .سجنا

  .أیام 5ـحاكم التحقیق    وجوب اإلفراج عن ذي الشبھة، بضمان أو بدونھ، بعد استنطاقھ ب 
اإلذن باإلفراج، مؤقتا، عن ذي الشبھة، بضمان  ةإمكانی    في غیر ھذه الحاالت          

        أو بدونھ، بعد أخذ رأي وكیل الجمھوریة، وذلك قبل انقضاء المدة القانونیة
  .ج.إ.م 85المنصوص علیھا بالفصل 

  .من تلقاء نفسھ            

  .من المظنون فیھ    بطلب            

  .من محامیھ                       

  .من وكیل الجمھوریة                      
                                                        

ّرره     ویكون قرار:"  - 13 ي تب ة الت ة والقانونی ارة     ."اإلیقاف التحفظي معّلال یتضمن األسانید الواقعی ذه العب ى  أضیفت ھ إل
المتعلق بوجوب تعلیل قرار التمدید  2008 مارس 4مؤرخ في  2008لسنة  21بموجب القانون عدد م ا ج  85الفصل 

  .في االحتفاظ وقرار االیقاف التحفظي
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  .حاكم التحقیقیتخذھا  بتدابیرج     إمكانیة اقتران اإلفراج .إ.م 85الفصل  -

                  .في دائرة المحكمة مقر لھباتخاذ المّتھم  إلزام

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الدور القضائي لحاكم التحقیق -)2
  .الشروط القانونیة للتعھدالتثبت من       قاضي التحقیق -

  .االختصاص      الحكمي                                            

  .الترابي                                                                

  .خلي عن القضیةإذا تبین لھ عدم اختصاصھ      إصدار قرار بالت                            

  .البت في مطلب القیام بالحق الشخصي

  .البت في البطاقات القضائیة

  .البت في مطالب اإلفراج

  

  

  

یتم استدعاؤه منھ 
 .عند االقتضاء

إلزام المّتھم بعدم مغادرة حدود ترابیة 
  .یحددھا القاضي إال بشروط معینة

االلتزام بالحضور لدى حاكم التحقیق 
  .كلما دعاه إلى ذلك

التعھد وااللتزام باالستجابة 
جھة لھ من السلط لإلستدعاءات المو

فیما لھ عالقة ومساس بالتتبع الجاري 
  .ضده

فرضھا كلیا أو 
جزئیا على 

المظنون فیھ 
المطاَلب 
 .باحترامھا
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  :قرار ختم البحث) 1
  لقرار الحفظ       حاكم التحقیقإصدار  -

  

  

  .وكیل الجمھوریةإحالة ملف القضیة إلى                   

  .ھدف إلى      إحالة القضیة على المحكمة المختصةإصدار طلبات كتابیة ت       

  .حفظھا

  .زیادة البحث فیھا

  .التخلي عنھا لعدم أھلیة النظر

  .أیام 8في أجل ال یتجاوز    

  .قاضي التحقیق غیر مقید بھذه الطلبات   

  .عدم توفر األركان القانونیة للجریمة     :الحفظ القانونيقرار الحفظ      

  .الدعوى العمومیة غیر مقبولة                                        

  .الحفظ لعدم كفایة الحجة: الحفظ المادي                   

  .إن كان بحالة إیقافالمّتھم  اإلفراج عن          

إذا قّرر حاكم التحقیق أو دائرة اإلتھام أن ال وجھ لتتبع متھم، فال : "ج.إ.م 121الفصل  -
یتصل  قرار الحفظ   ".   أدلة جدیدةیمكن إعادة تتبعھ من أجل نفس الفعل إال إذا ظھرت 

  .بھ القضاء

  .تصریحات الشھود

االتھام، التحقیق أو دائرة  عرضھا على حاكم األوراق والمحاضر التي لم یتسن
  .والتي من شأنھا      تقویة األدلة التي سبق عرضھا واعتبرت غیر كافیة

  .إدخال تطورات جدیدة على األفعال والمساعدة على كشف الحقیقة                   

من طلب استئناف التحقیق لظھور أدلة  الشخصيالقائم بالحق تمكین عدم      المشّرع 
  .حقھ محفوظ     ج .إ.م 36الفصل                                .جدیدة

   .فقط" حفظ القضیة من طرف وكیل الجمھوریة"                                            
في صورة صدور قرار بالحفظ عن حاكم : فقھ القضاء     

  .التحقیق، یمكن للمتضرر القیام على مسؤولیتھ الشخصیة

إذا تبین لھ أنھ استنفذ األبحاث 
واالستقراءات التي تمكنھ من 

  .اتخاذ قرار في موضوع التھمة
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  :قرار اإلحالة - 2
  .التكیف القانوني للوقائع     حاكم التحقیق -

  .بالسجن العقاب جنحة ال تستوجب      التھمة  

  .مخالفة                                      

  

  

  قاضي الناحیة

  .إذا كانت الجریمة مخالفة أو جنحة یختص بالنظر فیھا حكمیا

، بمقتضى قرار مستقل المحكمةمثولھ أمام موقوفا إلى حین المّتھم  إمكانیة إبقاء        
  .ومعلل

  

  

  .قرار إحالةبمقتضى     المّتھم  حالةإ     جنایة          
  .قرار ختم البحث           .وجوبیة                            

  .وقائع القضیة          .درجة ثانیة للتحقیق                          

  .قائمة في المحجوز                                 .على وكیل الجمھوریة

أیام من تاریخ  4، في ظرف باالستئنافن في قرار حاكم التحقیق إمكانیة الطع
  ).ج.إ.م 109الفصل .(صدوره

  .ساعة من إصدارھا 48باإلحالة في ظرف  القائم بالحق الشخصيضرورة إعالم 

 4لھ حق الطعن فیما كان مجحفا بحقوقھ المدنیة باالستئناف في أجل 
  .أیام

  .عالمھ إال بقرار اإلحالة على دائرة االتھامال یتم إ     المّتھم        

  ).ج.إ.م] فقرة أخیرة[109الفصل (

  .أیام 4لھ حق االستئناف في أجل 

  .إن كان موقوفا     یبقى بحالة إیقاف تحفظي

  .إمكانیة إذن حاكم التحقیق باإلفراج عنھ      

اإلفراج عن ذي 
الشبھة إن كان 
موقوفا وإحالتھ 

القاضي على 
 .المختص

  .اإلفراج عنھ

 .إبقاؤه موقوفا
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  :االتھامدائرة : الفقرة الثانیة

  .ثانیة من درجات التحقیق درجة      االتھامدائرة  -

  .توجد بمقر كل محكمة استئناف دائرة اتھام على األقل                     

دائرة االتھام بمحكمة االستئناف بتونس      النظر في مطالب تسلیم المجرمین 
  .ج.إ.وما بعده م 308بالفصل األجانب وفقا لإلجراءات الواردة 

  .ور حصريد                               

  

  

  

  

  

  

  

  .تعھد دائرة االتھام       بمقتضى طعن باالستئناف -

  .وجوبا: في الجنایات   

  .التعھد اإلزدواجيإمكانیة  

  

  

  .الوكیل العام لدى محكمة االستئنافمن طرف حاكم التحقیق على  القضیةعند إحالة  -

  .طلباتتقدیم 
  .تھامدائرة االتعرض على 

  بھیأتھا المذكورة، البت فیھا
  

  

                                   

 دائرة االتھام

  .رئیس دائرة   

تعویضھ : عند التعذر
بمستشار لدى محكمة 

  .االستئناف

.مستشاران   

تعویضھما : عند التعّذر
بحاكمین من المحكمة 

.االبتدائیة  

 :نیابة العمومیةال
الوكیل العام لدى 

محكمة 
االستئناف أو أحد 

 .مساعدیھ

 و .بمقتضى االستئناف               بمقتضى اإلحالة

بحضور الوكیل 
العام لدى محكمة 

 االستئناف ومساعده

بدون حضور 
 .الخصوم

شورى جرة الحب
لدى محكمة 

 .االستئناف
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  .القائم بالحق الشخصي -

  .المظنون فیھ -

  

  :استئناف قرارات حاكم التحقیق أمام دائرة االتھام) 1

 القرارات القابلة لالستئناف:

فورا على وكیل الجمھوریة  قرارات حاكم التحقیق تحال"ج .إ.م) فقرة أولى(109الفصل  -
  ".في ظرف أربعة أیام من تاریخھا في جمیع األحواللإلطالع علیھا ولھ حق استئنافھا 

  .مھما كان القرار الذي انتھى إلیھ حاكم التحقیق

ویعلم القائم بالحق الشخصي بالقرارات في ظرف ثمان : "ج.إ.م) فقرة ثانیة(109الفصل  -
قبل مضي أربعة أیام  ما كان منھا مجحفًا بحقوقھ المدنیةف وأربعین ساعة ولھ حق استئنا

  ".من تاریخ اإلعالم

ج؛ .؛ ق2003:ن[ .2003مارس  3مؤرخ في  33888قرار تعقیبي جزائي عدد 
  ].22ص 

  .القائم بالحق الشخصيحفظ التھمة من طرف قاضي التحقیق     إجحاف بحقوق    

  .ةإلثبات التھممن مصلحتھ السعي      

  .المطالبة بجبر الضرر الناجم عن الجریمة     

  إثبات التھمة التي على أساسھا یمكن        الوصف الذي ینتھي إلیھ حاكم التحقیق  -
  .المطالبة بجبر الضرر                                                               

  .الحق الشخصيبحق القائم ب ال یمكن اعتباره مجحفًا        

 استئناف القائم بالحق الشخصي لقرار حاكم التحقیق بدون معاضدة  مدى إمكانیة
  .من النیابة العمومیة

ج؛ ص .؛ ق2000: ن[ .2000جویلیة  4مؤرخ في  3948قرار تعقیبي جزائي عدد  -
23.[  

  .حفظ التھمة من قبل قاضي التحقیق لعدم وجود جریمة
  .القائم بالحق الشخصيأن یطالب بھا  انتفاء الحقوق التي یمكن

  .عدم إمكانیة استئنافھ بمفرده لھذا القرار

  .اإلطالع على القضیة بواسطة محامیھ    إمكانیة 

 .تقدیم طلبات كتابیة في شأنھا      
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خّول المشّرع للقائم : "2000دیسمبر  14مؤرخ في  5586قرار تعقیبي جزائي عدد  -
بالحق الشخصي استئناف قرارات حاكم التحقیق بدون معاضدة النیابة العمومیة لھ في ذلك، 

  ].26ج؛ ص .؛ ق2000: ن.". [ضّرت بحقوقھ المدنیةطالما أن تلكم القرارات أ

لما قضت المحكمة : " 2000دیسمبر  14مؤرخ في  6193قرار تعقیبي جزائي عدد 
برفض استئناف القائم بالحق الشخصي شكال لعدم معارضة النیابة العمومیة لھ في ذلك، 

  ].29ج، ص .؛ ق2000ن [: "ج.إ.م 109تكون قد خرقت أحكام الفصل 

 25صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقیب بتاریخ ] 10927عدد [تعقیبي  قرار -
استئناف النیابة العمومیة لقرارات حاكم التحقیق یندرج ضمن الحق في : "2001أكتوبر 

التقاضي الذي یعّد من الحقوق األساسیة التي یتساوى فیھا جمیع أطراف الّنزاع وال یحّد 
  ".ام حقوق الغیر أو الصالح العاممنھا إال بقانون یتخذ الحتر

وتأسیسا على ذلك، فإّنھ ال ُیشترط لقبول استئناف القائم بالحق الشخصي لتلك القرارات 
وال یوجب لمعارضة النیابة العامة . سوى احترام آجال الطعن واإلجحاف بالحقوق المدنیة

  ".في ممارسة ذلك الحق

طعن القائم بالحق : "2003أفریل  24مؤرخ في  26720قرار تعقیبي جزائي عدد  -
لتحدید  بالقدر الالزمالشخصي بمفرده من شأنھ إحیاء الدعویین المدنیة والجزائیة 

  ].199، ص 3/2004:ن.". [المسؤولیة المدنیة للمتھم

  .الموقف الذي استقّر علیھ فقھ القضاء

یات والجنح المتلبس یمكن إیقاف المظنون فیھ إیقافًا تحفظّیا في الجنا: "ج.إ.م 85الفصل  -
بھا، وكذلك كّلما ظھرت قرائن قویة تستلزم اإلیقاف باعتباره وسیلھ أمن یتالفى بھا اقتراف 

  .جرائم جدیدة أو ضمانًا لتنفیذ العقوبة أو طریقة توّفر سالمة سیر البحث

واإلیقاف التحفظي في الحاالت المنصوص علیھا بالفقرة السابقة ال یجوز أن 
  .شھریتجاوز الستة أ

وإذا اقتضت مصلحة البحث إبقاء المظنون فیھ بحالة إیقاف، یمكن لقاضي   
التحقیق، بعد أخذ رأي وكیل الجمھوریة، وبمقتضى قرار معّلل، تمدید اإلیقاف 
بالنسبة إلى الجنحة مّرة واحدة ال تزید مّدتھا على ثالثة أشھر، وبالنسبة إلى الجنایة 

  .أربعة أشھر مّرتین ال تزید مّدة كل واحدة على

  (...).".والقرار القاضي بما ذكر قابل لالستئناف

  .سكوت النص عن ذكر إجراءات وآجال الطعن
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القرار : "ج المتعلق باإلفراج المؤقت.إ.م 87إمكانیة القیاس على أحكام الفصل       
الصادر عن قاضي التحقیق في اإلفراج المؤقت أو رفضھ أو في تعدیل أو رفع قرار 

من طرف وكیل الجمھوریة والمظنون فیھ أو  االتھامدبیر یقبل االستئناف لدى دائرة الت
محامیھ قبل مضي أربعة أیام من تاریخ اإلطالع بالنسبة لوكیل الجمھوریة ومن تاریخ 
اإلعالم بالنسبة لمن عداه، كما یقبل االستئناف من الوكیل العام في ظرف العشرة أیام 

  ..).".(.الموالیة لصدور القرار

  .تطبیق ھذه اآلجال على قرارات اإلحالة على دائرة االتھام دون سواھا 

  .).في مادة الجنایات(= 

ال تقبل .    على قاضي الناحیة أو على المحكمة االبتدائیةالمّتھم  قرارات إحالة        
  .الطعن باالستئناف

 إجراءات االستئناف:

  .كاتب التحقیق ُیرفع إلى        االستئناف  -

  .كتابة      إجراءات مبّسطة      

  .مشافھة                             

  .موقوفاالمّتھم  بالّنسبة لقرارات ختم البحث        إذا كان

  .كبیر حّراس السجنتقدیم استئنافھ إلى 

  .على كاتب التحقیقالمّتھم  إحالة استئناف       

 آثار االستئناف:

  .درجة ثانیة من درجات التحقیق      دائرة االتھام  - 1

  .ضرورة التقّید بما تسلط على قرارات حاكم التحقیق من استئناف

  ).le droit d’évoquation(إقرار حق اإلثارة بعض التشریعات                         

إمكانیة نظر دائرة االتھام في مسائل لم 
  .یشملھا الطعن باالستئناف

  .الفقھ       مساس حق اإلثارة بمبدأ التقاضي على درجتین 
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  .التشریع الفرنسي        تقیید حق اإلثارة بشروط -

عدم إمكانیة استعمال ھذا الحق في صورة      
  .تعلق االستئناف بقرار     قبول

  .رفض                            

  .دائرة االتھام

  .نقض

  .إبطال

عدم إمكانیة اعتماد حق 
  .اإلثارة

في موضوع ] دائرة االتھام[تنظر الدائرة المذكورة : "ج.إ.م) فقرة أخیرة( 110الفصل  -
  .".االستئناف وما تقرره في ھذه الشأن حاًال

  :المفعول التعلیقي لالستئناف - 2

نّیًا أو إذا تمّسك وكیل الجمھوریة أو المظنون فیھ أو المسؤول مد: "ج.إ.م 75الفصل  -
القائم بالحق الشخصي بخروج القضیة عن أنظار حاكم التحقیق یبّت ھذا األخیر في ذلك 
والقرار الذي یصدره في رفض ھذا الطلب یمكن الطعن فیھ باالستئناف لدى دائرة االتھام 

أربعة ایام من تاریخ اإلطالع بالنسبة لوكیل الجمھوریة، ومن تاریخ اإلعالم  في ظرف
  .عداه بالنسبة لمن

  .".واالستئناف ال یحول دون مواصلة البحث   

  .استئناف قرار اإلفراج المؤقت عن المتھم      ج آثار .إ.م 87الفصل 

  .من طرف وكیل الجمھوریة

  .الحیلولة دون تنفیذ قرار اإلفراج

  .من طرف الوكیل العام لمحكمة االستئناف

  .تنفیذ قرار اإلفراج بقطع النظر عن االستئناف

  

  

مطلب 
 .اإلفراج

القرار موضوع 
.الطعن  
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  .بالنسبة لقرار ختم البحث -

  على        دائرة االتھامالمّتھم  في صورة إحالة

  .المحكمة االبتدائیة

  .محكمة الناحیة

  .وكیل الجمھوریة      استئناف ذلك القرار في جمیع األحوال

  .المتھم        بقاؤه موقوفا إلى أن یقع البت في ذلك االستئناف

  )أیام 4(=أثناء مّدة الطعن بقاؤه موقوفًا

  .ما لم یصادق وكیل الجمھوریة على السراح حاال 

  .مراجعة أعمال حاكم التحقیق من طرف دائرة االتھام -)2

  .التعھد وجوبا بالجنایات       دائرة االتھام  -

  .مراقبة أعمال حاكم التحقیق

  .إصالح ما قد یكون وقع فیھ من أخطاء

  :لیةاألبحاث التكمی - 1

لھا ) دائرة تحقیق من درجة ثانیة(دائرة االتھام      دائرة تحقیق علیا       فقھ القضاء  -
  .تدارك ما تراه من نقص في التحقیق

وللدوائر الحق أیضًا عند االقتضاء : "ج.إ.م) فقرة ثالثة(116الفصل 
في اإلذن بإجراء بحث تكمیلي بواسطة أحد مستشاریھا أو بواسطة 

  .".التحقیق حاكم

  .دائرة االتھام     إرجاع ملف القضیة إلیھ للقیام ببحث تكمیلي

االقتصار على ذلك البحث التكمیلي دون إصدار البطاقات 
  .القضائیة

  .القیام باألبحاث التكمیلیة       من طرف دائرة االتھام من تلقاء نفسھا -

  .استجابة لطلب أحد األطراف   

وھو في 
 .حالة إیقاف
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  :بع جدیداإلذن بإجراء تت - 2

الحق كذلك في اإلذن ] دائرة االتھام[ولھا : "ج.إ.م) فقرة أخیرة(116الفصل  -
بإجراء تتبع جدید أو في البحث بنفسھا بواسطة عن أمور لم یقع إجراء تحقیق في 

  .".شأنھا وذلك بعد سماع ممثل النیابة العمومیة

  .مسألة تتعلق       بالمادیات،            وجوبي     

  . باألشخاص                         

  :إصدار البطاقات القضائیة - 3

یجوز دائما لدائرة االتھام أن تصدر بطاقة إیداع ضّد : "ج.إ.م 117الفصل  -
عن المظنون فیھ بعد سماع ممثل  تأذن باإلفراجالمظنون فیھ كما یجوز لھا أن 

  .بطلب                          .النیابة العمومیة

  .بدون طلب                       

  :اإلحالة وإرجاع القضیة إلى حاكم التحقیق واإلبطال - 4

تبطل كل األعمال واألحكام المنافیة للنصوص المتعلقة بالنظام العام : "ج.إ.م 199الفصل  -
  (....).".الشرعیةالمّتھم  أو للقواعد اإلجرائیة األساسیة أو لمصلحة

  .حدید نطاق البطالن وفقًا ألحكام ھذا الفصلدائرة االتھام       ت

  .لحاكم التحقیقإرجاع القضیة 

  .النظر فیما تسلط علیھ البطالن  

وللدائرة الحق : "ج.إ.م) فقرة ثالثة(116في غیر حالة البطالن       الفصل  
  .".بواسطة حاكم التحقیق(...) أیضًا عند االقتضاء في اإلذن بإجراء بحت تكمیلي

  .ذا تبین لھا أّن األبحاث قد استكملتإ 

الفعلة لیست إذا رأت دائرة االتھام أن : "ج.إ.م) فقرة أولى(116الفصل 
  .تقم على المظنون فیھ أدلة كافیةأو أنھ لم  بجریمة

  .سند مادي               .                   سند قانوني      

  .ند واقعيإمكانية وجود س+                        
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وتأذن باإلفراج عن المظنون فیھ  بأن ال وجھ للتتبعتصدر قراراھا 
  (...)".الموقوف

  .قرار بالحفظ  

  .إعطاء تكییف قانوني للجریمة      في صورة ثبوت التھمة 

إذا رأت دائرة االتھام أن األفعال تتألف منھا : "ج.إ.م 118الفصل   
القضیة على المحكمة الجناحیة أو جنحة أو مخالفة فإنھا تقرر إحالة 

  .".محكمة الناحیة

إذا كانت األفعال المنسوبة إلى : "ج.إ.م) فقرة أولى(119الفصل 
المتھمین من قبیل الجنایات، فإّن الدائرة المذكورة تقرر إحالة القضیة 

  .".على الدائرة الجنائیة

ویمكن . 109أحكام الفصل یقع اإلعالم بقرارات دائرة االتھام طبق : "ج.إ.م 120الفصل  -
  .".وما بعده من ھذا القانون 258الطعن فیھا بالتعقیب حسب الشروط المقررة بالفصل 
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