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تقـدمي

العمومية  وال�سيا�سات  بالت�رشيعات  املكلفة  العمل  جمموعة  من  كل  عمل  لربنامج  تنفيذا 
وجمموعة العمل املكلفة بحقوق الإن�سان والتطور املجتمعي يف ظل املجل�س ال�ست�ساري حلقوق 
ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر  اجلنائية  امل�سطرة  لقانون  كاملة  �ساملة  درا�سة  اإعداد  مت  الإن�سان 
رقم 1.02.255 املوؤرخ يف 25 رجب 1423 هـ )3 اأكتوبر 2002(، وقد اأعدت هذه الدرا�سة من 
طرف خرباء ذوي الخت�سا�س يف جمال علوم الإجرام والفقه اجلنائي ومت عر�سها يف جل�سات 
مطولة على جلنة م�سرتكة بني املجموعتني ومطعمة باأع�ساء من بقية جمموعات املجل�س وروؤ�ساء 
املجموعات ومقرريها، وقد عرفت هذه اجلل�سات نقا�سات جدية ور�سينة همت اإدماج جمموع 
العادلة،  للمحاكمة  ال�سامنة  منها  وخا�سة  الدولية  املواثيق  خمتلف  يف  عليها  املن�سو�س  املبادئ 
اعتبارا لكون قانون الإجراءات اجلنائية اأو قانون امل�سطرة اجلنائية كما ا�سطلح عليه املغاربة، هو 

القانون الأ�سا�س يف جمال �سمان احلريات الفردية واجلماعية واأ�سا�س كل حماكمة عادلة.

وعلى اإثر النتهاء من اإعداد ال�سيغة النهائية لهذه الدرا�سة مت عر�سها على املجل�س يف دورة 
يوليوز 2009 حيث متت امل�سادقة عليها بالإجماع.

وقد عمل املجل�س ال�ست�ساري اآنذاك على ن�رش خال�سة لهذه الدرا�سة اإىل جانب الدرا�سة التي 
اأعدت بخ�سو�س م�رشوع القانون اجلنائي يف امللحق رقم 4، التابع للتقرير الرئي�سي حول متابعة 
الإن�سان،  حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  )من�سورات  وامل�ساحلة  الإن�ساف  هيئة  تو�سيات  تفعيل 
امللحق 4 �سنة 2010(. ومن املعلوم اأن هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة كانت قد اأو�ست ب�رشورة اإعادة 
النظر يف كل من القانون اجلنائي وقانون امل�سطرة اجلنائية مبا يكفل اإدماج القواعد واملبادئ التي 

ن�ست عليها املواثيق الدولية يف جمال حقوق الإن�سان.

ونعتقد اليوم اأنه بعد النتهاء من اإعداد هذه الدرا�سة باأكملها وجعلها جاهزة للن�رش والتعميم، 
فاإن القيام بذلك من �ساأنه اأن يعمم الفائدة واأن يعمل على الدفع مبراجعة قانون امل�سطرة اجلنائية 

يف اجتاه مالءمته مع جميع املواثيق والعهود الدولية التي �سادق عليها املغرب.
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ومتتاز هذه الدرا�سة بالبحث الدقيق يف جميع  قواعد املحاكمة العادلة املتناثرة بني جمموعة 
الر�سداء  يخ�س  فيما  �سواء  الدويل  املنتظم  اأقرها  التي  واملبادئ  والإعالنات  املواثيق  من  كبرية 
والأحداث اأو فيما يخ�س مقاربة النوع الجتماعي يف اجتاه رفع احليف الذي يلحق املراأة من 
القانونية ملواد  ال�سيغ  بالتدقيق يف  متتاز  اأنها  امل�ساواة بني اجلن�سني، كما  تتوخى  قواعد ل  جراء 
قانون امل�سطرة توخيا للفهم الوا�سح غري القابل للتاأويل واإعمال ملبداأ قرينة الرباءة، ومبداأ »ال�سك 
يف�رش مل�سلحة املتهم«، وغريها من املبادئ الواجب احلر�س عليها �سواء عند الو�سع حتت احلرا�سة 

النظرية اأو اإلقاء القب�س اأو العتقال الحتياطي اأو  خالل  املحاكمة اأو بعدها.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن هذه الدرا�سة اعتمدت املبادئ الأ�سا�سية التالية:

اأ. قرينة الرباءة.
ب. احلق يف حماكمة عادلة.

ج. امل�ساواة.
د. ال�رشعية.

هـ. الكرامة.
و. �سلطة ق�سائية م�ستقلة.

بع�س  اإ�سافة  اأو  حذف  اأو  بتعديل  املقرتحات  تفرعت  وتطبيقاتها  املبادئ  هذه  على  وبناء 
الن�سو�س اإىل قانون امل�سطرة اجلنائية ال�سادر �سنة 2002 ووفق اآخر التعديالت الداخلة عليه اإىل 

تاريخ القيام بهذه الدرا�سة وامل�سادقة عليها �سنة 2009.

ويكون من البديهي اأن هذه الدرا�سة التي متت �سنة 2009 قد اأجنزت قبل كل من امل�ستجدات التي 
اأقرها د�ستور فاحت يوليوز 2011، والتعديالت املدخلة على قانون امل�سطرة اجلنائية خالل  �سنة 2011.

الإن�ساف  هيئة  ال�سادرة عن  التو�سيات  كافة  د�سرتة  ت�سمن  اجلديد  الد�ستور  اأن  يخفى  ول 
وامل�ساحلة، و�سنعمل يف ملحق لهذه الدرا�سة على جرد تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة يف 

هذا الباب، وما جاء به د�ستور 2011 م�سداقا لها.
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ومن جهة اأخرى فاإن التعديالت التي همت قانون امل�سطرة اجلنائية خالل �سنة 2011، توخت 
بدورها ال�سري يف منهاج املالءمة مع الد�ستور ومع املواثيق الدولية يف جمملها، غري اأن بع�سها كان 
التوفر على  بعدم  اأو  اتباعها  املرغوب  اجلنائية  بال�سيا�سة  تتعلق  اإما  لأ�سباب  الأمر  بع�س  حمت�سما 

الإمكانيات املادية الالزمة للتطبيق.

واأخريا فقد اأ�رشنا يف تعاليق مقت�سبة يف اأماكنها على امل�ستجدات التي جاء بها الد�ستور وكذا 
على تلك التي جاءت بها التعديالت املدخلة على قانون امل�سطرة اجلنائية.

واأملنا اأن تعم الفائدة من هذه الدرا�سة كل املهتمني من باحثني ودار�سني وخمت�سني وحقوقيني 
وجمعيات مهتمة، واأن تكون هذه الدرا�سة دافعا اإىل اإعداد م�رشوع جديد لقانون امل�سطرة اجلنائية 
يت�سمن مالءمة كاملة �ساملة مع املواثيق الدولية وي�سمن املحاكمة العادلة وامل�ساواة جلميع النا�س.

            اإدري�س اليزمي

                                             رئي�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
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اإن املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، يف اإطار املهام املوكولة اإليه، قرر القيام بدرا�سات 
املبادئ  مع  اجلنائية،  القوانني  وم�ساريع  اجلارية  اجلنائية  القوانني  مالءمة  متخ�س�سة حول مدى 

املعتمدة يف منظومة حقوق الإن�سان.

نظرا ملهمة املجل�س ال�ست�ساري املن�سبة على مالءمة الن�سو�س القانونية وم�ساريعها مع مبادئ 
حقوق الإن�سان؛

واعتبارا ملقت�سيات الد�ستور التي تعتمد منظومة حقوق الإن�سان كما هي متعارف عليها عامليا؛

وحيث اأن قانون امل�سطرة اجلنائية احلايل يدخل يف حقول القانون التي ترتبط ارتباطا وثيقا 
كال�رشعية  الأ�سا�سية  الإن�سان  بحقوق  ع�سويا  مت�سلة  اإجراءات  من  يقرره  ملا  الإن�سان  بحقوق 
وامل�ساواة والرباءة الأ�سلية والتقا�سي اأمام الق�ساء وحرية الدفاع والطعن يف القرارات والأحكام 

الق�سائية الخ؛

وحيث اأن قانون امل�سطرة اجلنائية ذاته يفتح املجال يف وجه اعتماد حقوق الإن�سان من خالل 
ببع�س  املتعلقة  الدولية  ولالتفاقيات  الأ�سلية  الرباءة  ملبداأ  الكامل  الحرتام  على  ال�رشيح  الن�س 

جمالت امل�سطرة؛

وبالنظر اإىل اأن قانون امل�سطرة اجلنائية يتجلى يف ممار�سة اإجراءات املتابعة واملحاكمة واإنزال 
العقاب التي هي من اخت�سا�س الدولة وموؤ�س�ساتها وعلى راأ�سها اجلهاز الق�سائي وما يت�سل به 
من هيئات م�ساعدة اأو متدخلة، تتمتع مبوقع قوي يف مواجهة املتقا�سني مما يخلق ظروفا مواتية 
الدولة وخ�سوعها  تنظيم �سالحيات  يتعني  اإليها، بحيث  امل�سار  الإن�سان  لالعتداء على حقوق 

للقانون حماية وحت�سينا لتلك احلقوق؛

املبادئ املرجعية لدرا�سة 

مالءمة قانون امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق الإن�سان
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اإجنازها حول مالءمة  الإن�سان  ال�ست�ساري حلقوق  للمجل�س  �سبق  التي  الدرا�سة  اأن  وحيث 
م�رشوع القانون اجلنائي مع مبادئ حقوق الإن�سان ل ميكن اأن ت�سمل اجلوانب اجلنائية الرئي�سية 

كلها، بحيث يتعني اإكمالها بدرا�سة مماثلة من�سبة على قانون امل�سطرة اجلنائية؛

قرر املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان اإجناز درا�سة علمية متخ�س�سة حول مدى مالءمة 
ب�سدد  نهجه  الذي  للمنظور  تكملة  الإن�سان،  مبادئ حقوق  احلايل مع  اجلنائية  امل�سطرة  قانون 

مالءمة م�رشوع القانون اجلنائي ويف �سوء املعايري املرجعية املبينة بعده.

عنه  ال�سادرة  والدرا�سات  لالآراء  العايل  امل�ستوى  مع  وتوافقها  الدرا�سة  هذه  جلودة  وتوخيا 
بنود مرجعية حمددة يف  اأو  وفقا خل�سائ�س  الدرا�سة  تتم هذه  اأن  املجل�س  يريد  مهامه،  اإطار  يف 

مو�سوعها ومنهجيتها و�رشيانها طبقا للمنظور التايل:

اجلنائية  امل�سطرة  خ�سوع  وامل�سئولية،  واجلزاء  التجرمي  اجلنائي،  القانون  مرتكزات  تقت�سي 
كامال  خ�سوعا  الإن�سان،  حلقوق  وخ�سوعه  غايته  مع  ومن�سجم  �سليم  ب�سكل  لتطبيقه  املطلوبة 
القانون، الرباءة  للمبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان املتجلية يف امل�ساواة، ال�رشعية، عدم رجعية 
الأ�سلية، احلق يف املحاكمة العادلة يف �سوء مفهوم دولة احلق، كما تعلنها ديباجة القانون املذكور 
ذاته. فهذه املبادئ تكون اإطارا عاما اأوليا تن�سجم داخله كذلك املقت�سيات املن�سبة مبا�رشة على 

الإجراءات العديدة املميزة للمتابعة واملحاكمة. 

الت�رشيع  بوا�سطة  للدولة  املخولة  ال�سلطات  املحاكمة والإدانة من �سمن  م�سائل  واإذا كانت 
وطبقا للد�ستور، فاإن جت�سيدها وتفعيلها يفر�سان على امل�رشع اإتباع مبادئ حمددة مقررة �سمن 
اإلقاء القب�س والعتقال، واحلق يف الت�سال بالأ�رشة والعامل  اأحكام حقوق الإن�سان بخ�سو�س 
و�سائر  والتعذيب  الإكراه  �سد  والوقاية  واحلكم،  الإجراءات  يف  املعقولة  وال�رشعة  اخلارجي، 

اأ�سكال �سوء املعاملة، والعالنية واحل�سورية  والتواجهية، وحق الطعن، الخ.

وبالقت�سار على امل�سمون الأدنى للمبادئ امل�سار اإليها، يتعني الوقوف عند مقت�سيات قانون 
ب�سكل  الإن�سان  حقوق  زاوية  من  النتباه  جتلب  التي  حاليا  العمل  به  اجلاري  اجلنائية  امل�سطرة 
الأخذ  مع  الدويل،  والقانون  والت�رشيع  الق�سائي  والجتهاد  الفقه  اإليه  و�سل  مبا  مت�سبع  علمي 
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يف  الوقوع  جتنب  املطلوبة  الدرا�سة  تلتزم  الإطار  هذا  يف  وديباجته.  ن�سه  يف  جاء  ملا  بالعتبار 
اأن ترتكز بدقة على املقت�سيات املحددة التي  النظرة ال�سمولية والأكادميية ال�رشفة بحيث يجب 
تدخل يف املو�سوع، ولو كان من ال�رشوري �سياغتها يف قالب تركيبي ل يعزلها عن بع�سها ول 

يبتعد بها عن الأبواب التي يعتمد عليها قانون امل�سطرة اجلنائية يف بنائه الكامل.

يقت�سي هذا املنظور جت�سيد الدرا�سة على م�ستويني، يعني الأول منهما التوقف عند كل واحدة 
من املقت�سيات امل�سار اإليها كلما تبني تناق�سها اأو تعار�سها اأو خمالفتها حلقوق الإن�سان اإثر عر�س 

ن�سها وحتليله ومناق�سته يف م�سمونه ال�سيق ويف نطاق تفاعله وتاأثره بالن�سو�س الأخرى.

كما يفر�س املنظور املعتمد بيان ثغرات القانون احلايل بخ�سو�س مبادئ حقوق الإن�سان التي 
ي�سكت عنها تاركا الباب مفتوحا للتاأويل والتطبيق املتع�سف اأو املنتهك الذي يحتمل اأن مييز حملها.

ويجب اأن يتجلى امل�ستوى الثاين من الدرا�سة يف متحي�س مدى توافق اأو عدم توافق املقت�سيات 
املعنية مع حقوق الإن�سان كما هي متعارف عليها عامليا، �سواء منها ما اأ�سار اإليه الد�ستور اأو قانون 
امل�سطرة اجلنائية ذاته، اأو اأدوات القانون الدويل والأعراف والجتهاد والفقه، كل ذلك يف �سوء 
اهتمام املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان وهيئة الإن�ساف وامل�ساحلة من خالل ما ي�ستنتج من 

الأدوات والتقارير والدرا�سات ال�سادرة عنهما.

احلقيقي يف  تفعيلها  من مدى  للتاأكد  الد�ستورية  املبادئ  اأثر  على  الوقوف  من  بد  بالتايل ل 
الأحكام القانونية الو�سعية �سواء على �سعيد املبادئ العامة التي يقررها قانون امل�سطرة اجلنائية 
�رشاحة مثل مبداأ الرباءة الأ�سلية اأو اأ�سل الرباءة اأو على �سعيد املقت�سيات املحددة لإجراء معني. 

على هذا امل�ستوى تلتزم الدرا�سة بتمحي�س مقت�سيات القانون يف �سوء �سائر اأدوات القانون 
املدنية  باحلقوق  املتعلق  الدويل  العهد  الإن�سان،  حلقوق  العاملي  الإعالن  منها  �سيما  ول  الدويل 
وال�سيا�سية، اتفاقية مناه�سة التعذيب، جمموعة املبادئ اخلا�سة بحماية الأ�سخا�س الذين يتعر�سون 

لالحتجاز اأو ال�سجن، القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء، اتفاقية حقوق الطفل، الخ. 

ويتمم ويغنى هذا اجلانب من الدرا�سة باجتهاد الق�ساء الدويل كلما اأمكن، وباملواقف الفقهية 
والنظرية املوؤ�س�سة واملو�سحة للمبادئ.
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الآراء  ح�سيلة  باإدماج  والهيئة  املجل�س  واإنتاج  لهتمام  الوفاء  يف  الدرا�سة  جتتهد  واأخريا 
واملقرتحات والتو�سيات واملواقف امل�ستخل�سة من ذلك يف املقت�سيات املن�سبة على م�سمونها، 

بناء على تعليل قانوين علمي اأدق اأو اأقوى كلما تطلب الأمر ذلك.

يف هذا الجتاه، ل بد من التذكري باأن احلاجة قائمة اإىل حتديد دقيق مل�سمون بع�س الإجراءات 
من  رئي�سيا  بابا  تكون  والتي  الإن�سان،  حقوق  اأزمة  يف  �سببا  كانت  التي  والأ�سكال  وامل�ساطر 
اخت�سا�سات املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان. بالتايل ينبغي اأن يبتعد الن�س عن املقت�سيات 
العامة واملجردة التي يتم نهجها يف �سيغ مفتوحة اأو مناذج مطاطة، قابلة للتطبيق ب�سكل مفاجئ 
على اأ�سخا�س وعلى وقائع مل تكن واردة ل يف ت�سور امل�رشع ول يف اعتقاد املواطن. ويجب اأن 
يكون الن�س كامال غري مبتور ي�سمح بع�سه بفهم البع�س الآخر بدون اأن يختل املعنى اأو يتعار�س 
مع حقوق الإن�سان، مما يوؤ�س�س ل�رشورة اللت�ساق والوفاء مبواقف املجل�س اجتاه عدد كبري من 

ق�سايا امل�سطرة اجلنائية.

من  بها  يحيط  مبا  واإغناء  الأوىل  بالدرجة  حقوقية  مقاربة  الدرا�سة  وظرفية  نوعية  تقت�سي 
مناق�سات عامة يف اإطار اإ�سالح الق�ساء. لكنها يف جميع الأحوال تنح�رش يف املفاهيم القانونية 
والآراء  النظريات  �سوء  يف  والدويل،  الوطني  الت�رشيع  يف  عليها  املن�سو�س  املبادئ  من  املنبثقة 
اإىل  الدرا�سة  تتحول  ل  وحتى  عنها.  تختلف  اأو  تعار�سها  اأو  ت�ساندها  التي  الفقهية  اأو  العلمية 
عر�س و�سفي ونظري اأو جمرد، فاإنها تاأخذ بالعتبار ما يطغى على تطبيق القانون من �سعوبات 

وم�ساكل راجعة اإىل عيوبه الذاتية اأو تاأويله اخلاطئ اأو حميط تفعيله غري املنا�سب.  

ونظرا لكون قانون امل�سطرة اجلنائية مو�سوع البحث ي�ستمل على �سبعمائة و�سبع وخم�سني 
مادة يجعل من التهور العلمي تقدمي درا�ستها دفعة واحدة، فاإنه يجب تنفيذ الدرا�سة على مراحل، 
الإطار  بعد عر�س  ذاته،  للدرا�سة يف حد  قابل  القانون  من  على جزء  منها  واحدة  تن�سب كل 
العام ملو�سوعها واأ�س�س واأ�سول حقوق الإن�سان التي تهدف اإىل حتقيق الن�سجام واملالءمة مع 

مبادئها. بناء عليه، ميكن اأن يتم هذا التق�سيم على الأجزاء الأربعة الآتية:
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اجلرائم  عن  بالتحري  )املتعلق  الأول  والكتاب  التمهيدي  للكتاب   اجلزء الأول:  ويخ�س�س 

ومعاينتها(؛ 

اجلزء الثاين:  ويخ�س�س للكتاب الثاين املتعلق باحلكم يف اجلرائم؛

 اجلزء الثالث  والأخري:  ويخ�س�س للكتب ال�ستة الباقية )الكتاب الثالث: القواعد اخلا�سة بالأحداث؛ 

الكتاب الرابع: طرق الطعن غري العادية؛ الكتاب اخلام�س: م�ساطر خا�سة؛ الكتاب 
ال�ساد�س: تنفيذ املقررات الق�سائية وال�سجل العديل ورد العتبار؛ الكتاب ال�سابع: 
الخت�سا�س املتعلق ببع�س اجلرائم املرتكبة خارج اململكة والعالقات مع ال�سلطات 

الق�سائية الأجنبية؛ الكتاب الثامن: اأحكام خمتلفة وختامية(.
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الإطار العام لدرا�سة مالءمة قانون امل�سطرة اجلنائية

مع مبادئ حقوق الإن�سان

يرمي الإطار العام لدرا�سة مالءمة مقت�سيات قانون امل�سطرة اجلنائية مع املبادئ والأحكام التي 
تتجلى من مفهوم حقوق الإن�سان اإىل حتديد معامل القانون حمل الدرا�سة والتوقف عند الأ�سباب 
حقوق  واأ�سول  اأ�س�س  حتديد  واإىل  جهة،  من  الدرا�سة  من  النوع  هذا  تفر�س  التي  واملربرات 
اأو خرقها مبنا�سبة املقت�سيات  اإغفالها  اأو  الإن�سان التي �سوف ي�سلط ال�سوء على مدى احرتامها 
اأو  الدرا�سة  ملو�سوع  العام  الإطار  هذا  يخ�س�س  �سوف  باخت�سار  ثانية.  جهة  من  اإليها  امل�سار 

مناطها، ولأ�س�سها واأ�سولها املرجعية.

اأول : مو�سوع الدرا�سة 

وعلى وجه تلخي�س املو�سوع ومربراته يف املحاكمة العادلة وحقوق الإن�سان تربز املالحظات 
املوالية.

1. موجز املو�سوع

مبو�سوعات  اجلنائية  امل�سطرة  قانون  حمتويات  ترتبط  اأعاله،  ذلك  اإىل  الإ�سارة  �سبقت  كما 
واأخرى  م�ستقلة  نقطا  يت�سمنان  متكاملني  وجهني  منهما  يجعل  وثيقا  ارتبطا  اجلنائي  القانون 
حقوق  مبادئ  مع  واحد  اآن  ويف  معا  مالءمتهما  تتعني  بحيث  متداخلة،  واأخرية  م�سرتكة 
بل  الإن�سان.  حلقوق  الإجمالية  املنظومة  مدلول  مع  لهما  الكامل  امل�سمون  لين�سجم  الإن�سان 
اأكرب خطورة من  الإن�سان  باأحكام حقوق  اجلنائية  امل�سطرة  قانون  اإخالل  باأن  يجب العرتاف 
ال�سليم ملفهوم اجلرائم  التطبيق  امل�سطرة اجلنائية ي�سمن  قانون  القانون اجلنائي عنها، لأن  ابتعاد 
اأو  اأو يعمقها ح�سب ن�سبة ت�سبعه بحقوق الإن�سان  والعقوبات وامل�سئولية، ويخفف من عيوبه 
خلوه منها. فهو القانون الذي يفتح املجال اأمام �سلطات البحث واملتابعة والتحقيق واملحاكمة 
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من اأجل التكييف ال�سحيح للوقائع، اأي تطبيق ال�رشعية و�سيانة الرباءة الأ�سلية، وتفريد امل�سئولية 
والعقاب، ومتكني املتقا�سي من ممار�سة حقوقه يف الدفاع وال�ستفادة من الإثبات النزيه والطعن. 
ويتعلق الأمر يف هذه الدرا�سة بالقانون 01 - 22 املتعلق بامل�سطرة اجلنائية ال�سادر يف 3 اأكتوبر 
2002، كما مت تعديله، ولن تتجاوز الدرا�سة هذا النطاق اإىل ما تن�س عليه م�سادر قانونية خا�سة، 

ب�سكل عر�سي اأو ا�ستثنائي.

ويف اإطار هذا التحديد، لن يتم التعر�س من جديد للمبادئ امل�سرتكة مثل ال�رشعية وامل�ساواة 
اإل بح�سب ما تفر�سه خ�سو�سية امل�سطرة عند القت�ساء. ويجدر التنويه بهذه املنا�سبة اأن �سور 
يف  ب�سددها  جاءت  التي  املالحظات  اإمتام  اأو  لتو�سيح  عنده  التوقف  حتتم  والتداخل  الرتباط 
لهذا  املثال  �سبيل  وعلى  الإن�سان.  حقوق  مبادئ  مع  اجلنائي  القانون  م�رشوع  مالءمة  درا�سة 
الرتباط والتداخل ما تعلق بامل�ساواة اأمام القانون ب�سقيه اجلوهري وامل�سطري بخ�سو�س �رشورة 
التخلي عن المتياز الق�سائي يف �سيغته احلالية، والرتكيز على و�سعية �سحية اجلرمية، وحقوق 
الدفاع وحرية الإثبات، وا�ستقالل الق�ساء و�رشورة تخلي�سه من تدخل وزير العدل يف امل�سائل 
التي يخولها له الت�رشيع الراهن، وتو�سيح العالقة بني التعذيب وقواعد الإثبات يف املادة اجلنائية، 
اأو الرباءة الأ�سلية خا�سة يف مو�سوع العتقال  اأ�سل الرباءة  والإحلاح على ما يرتتب عن مبداأ 
الحتياطي، واخت�سا�سات املحكمة اجلنائية يف النظر يف الدفوع بعدم �رشعية بع�س الن�سو�س 
وتطبيق العقوبات البديلة، ومهام ق�ساء التحقيق وق�ساء تطبيق العقوبات، و�سالحيات ال�سابطة 
الق�سائية والنيابة العامة، واللتزام بعدم املحاكمة اأكرث من مرة واحدة من اأجل الفعل الواحد، 

وحدود طاعة اأوامر ال�سلطة ال�رشعية.

ومن نافلة القول واملو�سوعية اأن تركيز الدرا�سة لن مينع من اإبراز ما اعتمده قانون امل�سطرة 
اجلنائية من تدابري واإجراءات اإيجابية ومن�سجمة مع مبادئ حقوق الإن�سان، ال�سيء الذي �سوف 
يظهر من خالل التوقف عند الأ�سول وامل�سادر ال�رشعية الوطنية املوؤ�س�سة لقاعدة مالءمة قانون 

امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق الإن�سان.

العقاب، مير بعدة مراحل  الدولة يف  اقت�ساء حق  اإن  على �سعيد م�سمون امل�سطرة اجلنائية، 
اإجرائية، تبتدئ بالبحث يف اجلرائم، وجمع الأدلة عنها وتعقب مرتكبيها، ومتابعتهم اأمام الق�ساء 
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لإ�سدار احلكم باإدانتهم اأو بتربئة �ساحتهم. كل هذه املراحل الإجرائية، ينظمها قانون امل�سطرة 
اإىل حق املجني عليه �سحية اجلرمية، يف  اجلنائية وت�سكل مو�سوعه الأ�سا�سي، وذلك بالإ�سافة 

التعوي�س عن ال�رشر، بوا�سطة الدعوى املدنية التابعة للدعوى العمومية.

وتقت�سي املراحل الإجرائية جميعها، اخل�سوع التام ملعايري املحاكمة العادلة، وهي املعايري التي 
املحاكمة  قبل  ما  التاليتان: مرحلة  املرحلتان  تت�سمنها  التي  اإجمالها يف احلقوق واملبادئ  ميكن 

والتي تعقبها مرحلة املحاكمة.

فاحتة  ت�سكل  لكونها  الإجرائية،  املراحل  اأهم  من  املحاكمة،  ت�سبق  التي  املرحلة  تعترب 
الإجراءات،  وهي بهذه ال�سفة، تطبع م�سار الق�سية بطابع يتعذر زواله يف املراحل الالحقة.

تنق�سم هذه املرحلة اإىل �سقني:

ال�سق الأول: يجري على يد ال�رشطة الق�سائية وباإ�رشاف من النيابة العامة، وُيعرف هذا ال�سق 

بالبحث التمهيدي، الذي يغلب عليه الطابع التفتي�سي، حيث ي�سود مبداأ ال�رشية والكتابة. وتتمتع 
ال�رشطة الق�سائية خالل البحث ب�سالحيات وا�سعة، وعلى راأ�سها الو�سع حتت احلرا�سة وتفتي�س 

الأ�سخا�س وامل�ساكن.

ات�ساع  اإىل  -وبالنظر  ال�سق  هذا  �سمن  املقررة  املقت�سيات  ا�ستعمال  اإ�ساءة  �ساأن  من  اإن 
�سالحيات ال�رشطة- اأن يوؤدي اإىل انتهاك احلرية الفردية عن طريق العتقال التحكمي، اأو امل�س 
باحلياة اخلا�سة عن طريق التفتي�س الباطل، وانتهاك حرمة امل�سكن، اأو انتهاك �رشية املرا�سالت، اأو 

امل�س بال�سالمة اجل�سدية والنف�سية عن طريق تعذيب امل�ستبه فيه.     

اأما ال�سق الثاين: فيتوله عند القت�ساء قا�سي التحقيق، وي�سود خالله الطابع املختلط )تفتي�سي– 

قا�سي  اأوامر  يف  الطعن  وجواز  املحامي،  بح�سور  امللطف  ال�رشية  مبداأ  ي�رشي  حيث  اتهامي( 
الحتياطي،  بالعتقال  والأمر  التهمة،  توجيه  يف  وا�سعة  ب�سالحيات  يتمتع  الذي  التحقيق، 
اإىل  الهاتفية، وال�ستماع  للمكاملات  الت�سنت  اأو  ال�سجن،  واإيداعهم يف  الأ�سخا�س،  وا�ستقدام 
اإظهار  يف  مفيدا  يعتربه  ما  بكل  والقيام  اخلرباء،  براأي  وال�ستعانة  باملعاينات،  والقيام  ال�سهود، 

احلقيقة.
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الأفراد  حقوق  على  وخطورتها  لأهميتها  -بالنظر  املحاكمة  على  ال�سابقة  املرحلة  تخ�سع 
وحرياتهم- جلملة من املعايري واملقت�سيات، التي حتول دون التع�سف املحتمل يف دائرتها. هذه 
الإن�سان،  ال�سلة بحقوق  املواثيق ذات  اإقرارها، �سمن  الدويل على  املنتظم  التي حر�س  املعايري 
م�رشوطة باأن تقوم على تنفيذها �سلطة ق�سائية م�ستقلة، نزيهة وحمايدة وجم�سدة ملفهوم دولة احلق 
تالوؤم  مدى  يج�سد  اأ�سبح  الذي  الإطار  وهي  العادلة  املحاكمة  مبقت�سيات  التزامها  خالل  من 

القانون ومبادئ حقوق الإن�سان.

2. مربر حتقيق املحاكمة العادلة

احلق  هذا  باعتبار  الإن�سان،  حقوق  واأهم  اأبرز  من  العادلة،  املحاكمة  يف  احلق  اأ�سبح  لقد 
الق�سايا  ل�سيما يف  متعددة،  �سورا  تتخذ  التي  النتهاكات  خمتلف  مواجهة  اأ�سا�سية يف  �سمانة 
التع�سفي  العتقال  اخلروقات،  هذه  واأبرز  الدكتاتورية،  الأنظمة  ويف  ال�سيا�سية،  الطبيعة  ذات 

والختفاء الق�رشي، والتعذيب وانتهاك حقوق الدفاع بوجه عام. 

التي  واحلداثية،  الدميقراطية  املجتمعات  �سمات  من  بارزة  �سمة  العادلة،  املحاكمة  وتعترب 
ي�سودها العدل والإن�ساف.

العهود  �سمن  الدولية  املرجعية  تكر�سه  كوين،  بعد  على  العادلة  املحاكمة  يف  احلق  وينطوي 
واملواثيق الدولية والإقليمية. وبعد وطني، ت�سمنه الد�ساتري والت�رشيعات املحلية.

للمواطن  الكاملة  الطماأنينة  توفري  ب�رشورة  واعيا  اأ�سبح  املغرب  اأن  الإطار، يالحظ  يف هذا 
على حقوقه وحرياته، مما يدعو اإىل حت�سني �سيغ متعددة لقانون امل�سطرة اجلنائية، ان�سجاما مع 
التزامه الد�ستوري. يق�سي هذا اللتزام وكذا ما �سار عليه املغرب من م�ساركة يف احلركة الدولية 
املن�سبة على حقوق الإن�سان واإفرازها ملفهوم دويل، يجب اأن يتكامل معه املفهوم الوطني، باأن 
يعيد النظر يف منظوره جلوانب خمتلفة من قانون امل�سطرة اجلنائية ب�سكل اأعمق ت�سبعا بالت�سور 
الدويل حلقوق الإن�سان، وباأن ي�سحح ما اأف�سدته جتاربه الت�رشيعية ال�سابقة خا�سة فيما بني 1962 

و1974، حيث برز البتعاد وا�سحا عن روح حقوق الإن�سان.  
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ي�سكل قانون امل�سطرة اجلنائية نقطة التما�س بني احلرية وال�سلطة، وهو وثيق ال�سلة بالأو�ساع 
والتوجهات ال�سيا�سية باعتباره ير�سم من جهة، هام�س احلريات واحلقوق التي تعرتف بها الدولة 
جهة  من  ويحدد  والظلم،  التع�سف  من  و�سيانته  احرتامه  ال�سلطة  على  يتعني  والذي  لالأفراد، 
املرعية، �سمن  الإجرائية، والقوانني  لل�سوابط  املجتمع، وخ�سوعه  الفرد نحو  اأخرى، واجب 
اأهداف ال�سيا�سة اجلنائية، التي يفرت�س فيها احرتام �رشوط املحاكمة العادلة، كما تقرها العهود 

واملواثيق الدولية.

التي  واملعايري،  املبادئ  من  العديد  الدويل  القانون  اأقر  للمحاكمة،  العادلة  ال�سفة  ول�سمان 
يفرت�س اأن جتد انعكا�سها على م�ستوى الت�رشيع الوطني، انطالقا من التزام الدول ب�رشورة العمل 
الظروف  عن  النظر  ب�رشف  اإليها،  ان�سمت  التي  املواثيق  مع  الداخلية،  قوانينها  مالءمة  على 

التاريخية والجتماعية ال�سيقة التي جتري فيها املتابعة واملحاكمة.

املتعلقة  املبادئ  اأولهما  اأ�سا�سيني،  مو�سوعني  اإىل  العادلة  املحاكمة  مبادئ  اإرجاع  وميكن 
باأجهزة الدولة، وعلى راأ�سها اجلهاز الق�سائي، وثانيهما املبادئ املرتبطة باملركز القانوين للمتهم 

وال�سحية، وتخ�س حقوق الدفاع.

فعلى م�ستوى الهيئة الق�سائية، يتعني اأن تتوفر فيها �سمانات ال�ستقالل عن ال�سلطات القانونية 
والإن�ساف يف  والعدل  والكفاءة  الأطراف واخل�سوم،  اجتاه  واحلياد  املوؤثرة،  الواقعية  والقوات 

النطق بالقانون واإنزال العقاب اأو ال�سدح بالرباءة.

اأما فيما يخ�س حقوق الدفاع، فيندرج حتتها جملة من املبادئ املرتبطة باحلفاظ على الرباءة، 
اإلقاء  وتاأمني م�رشوعية  الإن�سانية،  والكرامة  احلرية  يطال  قد  الذي  املحتمل  ال�سطط  والوقاية من 
والأ�رشة  اخلارجي  وبالعامل  مبحام،  الت�سال  يف  وحقهم  واعتقالهم،  الأ�سخا�س  على  القب�س 
العتقال واحل�سول  والطعن يف م�رشوعية  قا�س،  اأمام  ال�رشعة  واملثول على وجه  بوجه خا�س، 
العادلة خالل مدة معقولة، ومنح  الإثبات، واملحاكمة  لو�سائل  املتبادلة  الإفراج، واملناق�سة  على 
املعاملة، لنتزاع  التعذيب، و�سوء  اأو  الإكراه،  والوقاية من  الدفاع،  م�ساحة زمنية كافية لإعداد 
العرتافات، واحلق يف اأو�ساع اإن�سانية اأثناء العتقال، واحلق يف امل�ساواة اأمام القانون واملحاكم، 
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واحلق يف املحاكمة اأمام حمكمة خمت�سة، وم�ستقلة، ونزيهة وم�سكلة وفق اأحكام القانون، والبت 
العلني يف الق�سايا، وا�ستبعاد الأدلة املنتزعة بطرق غري م�رشوعة، وعدم حماكمة املتهم مرتني على 
ذات اجلرمية، واحلق يف الطعن يف القرارات والأحكام، واحلق يف املحاكمة دون تاأخري ل مربر له.

التي يقررها  بال�رشعية الإجرائية  التقيد  اإىل  بالأ�سا�س  اإرجاعها  هذه احلقوق واملبادئ، ميكن 
املبداأ القا�سي: "باأل اإدانة ول عقوبة بدون حماكمة، ول حماكمة اإن مل تكن عادلة" واملحاكمة ل 
تكون عادلة، ما مل تلتزم ال�رشعية الإجرائية، وحترتم مبداأ امل�ساواة وتوؤمن حقوق الدفاع، وتتقيد 

بجملة من املعايري التي تت�سمنها املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان.

املجرمني،  معاقبة  يف  الدولة  حق  اأن  حماكمة"  بدون  عقوبة  ول  اإدانة  "ل  مبداأ:  نتائج  ومن 
اأنه لي�س للدولة اأن تقت�سي حقها بالتنفيذ املبا�رش، واإمنا  يو�سف باأنه حق ق�سائي، ومعنى ذلك، 
م�رشوعا  ثبوتا  ثبوته  بعد  بنفاذه  ويق�سي  احلق،  هذا  يك�سف  ق�سائيا  حكما  ت�ست�سدر  اأن  عليها 
ويقينيا، ل يخالطه �سك، ول يت�رشب اإليه تخمني، اأو تطاله ريبة اأو ظن، حتى ل ينقلب حق الدولة 

يف اإنزال العقاب اإىل حق يف القت�سا�س املبا�رش الذي غالبا ما يتحول يف الواقع اإىل جمرد انتقام.

3.مربر احرتام حقوق الإن�سان

وب�سكل  حتيل  اإمنا  الإن�سان،  حلقوق  الأ�سا�سية  للمبادئ  اجلنائي  القانون  مالءمة  درا�سة  اإن 
منهجي على اختبار مدى انعكا�س ذلك على م�ستوى قانون امل�سطرة اجلنائية. وقد يبدو لأول 
وهلة اأن قواعد التجرمي والعقاب وامل�سئولية، بحكم ما تثريه، وب�سكل بارز، من م�سا�س باحلقوق 
واحلريات، قد تطرح اأكرث من غريها احتمال حدوث جمموعة من اخلروقات، ل �سبيل لالحتماء 
منها �سوى بالتح�سن الفعلي، ولي�س فقط املعلن-على م�ستوى الت�رشيع- مببادئ حقوق الإن�سان. 
ونحن اإن كنا نوؤمن بهذه احلقيقة البديهية، �سعبة التخريج، كما ات�سح من خالل الدرا�سة ال�سابقة، 
فاإننا ما فتئنا نوؤكد كذلك، وبنف�س املنا�سبة، على اأن منطق املالءمة مع منظومة حقوق الإن�سان، ل 
ميكن اأن يكتمل وي�سبح منهجية ت�رشيعية ثابتة، اإل بتحقيق امتداده الطبيعي لي�سمل كذلك قانون 
امل�سطرة اجلنائية. ولنا يف كل املوا�سيع التي �سبقت اإثارتها، انطالقا من �رشورة تكري�س امل�ساواة 
بني املتقا�سني اأمام الق�ساء اجلنائي واإعادة النظر يف دور املتدخلني يف ميدان العدالة اجلنائية، من 
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�سلطة �سيا�سية و�رشطة، وق�ساء، وم�ساعدي العدل، اإىل احلديث عن ال�سمانات القانونية واحلقوقية 
للمحاكمة العادلة، مرورا بكل املخاطر التي حتف هذا القانون من كل اجلوانب، خري دليل يوؤ�س�س 
ن�سع  وحتى  بذلك.  اأحقيته  مبدى  القول  اإىل  يدفع  بل  احليوي،  املجال  هذا  يف  املالءمة  ل�رشعية 

مو�سوع الدرا�سة يف �سياقه العام، ميكن اأن ننطلق من جملة اعتبارات نركزها يف الآتي:

■ العتبارات الأوىل فل�سفية، حتاول اأن توؤ�س�س داخل املنظومة القانونية اجلنائية ملجموعة من 
الت�سورات املتكاملة والقابلة للتوظيف، ح�سب املعطيات املركبة التي يربز بها الإجرام كظاهرة 
ظاهرة  اجلرمية  تبقى  الإن�سان،  مببادئ حقوق  الت�سبع  وقع  فمهما  اإن�سانية.  اجتماعية وكحقيقة 
منبوذة من طرف ال�سمري اجلماعي، بحيث، لبد واأن يتخذ امل�رشع اجلنائي ب�ساأنها موقفا م�ستجيبا 

لردود فعل املجتمع �سدها، ولو على ح�ساب تقلي�س منهجي لهوام�س احلقوق واحلريات. 

التجرمي والعقاب وامل�سئولية حدود ما  البعد الإن�ساين يف قواعد  اأن يتجاوز  لذلك،ل ميكن 
ي�سفي ال�رشعية على امتالك الدولة حلق العقاب، اأي توفري الأجوبة الزجرية املالئمة، التي كما 
توفر للمجتمع احلماية اجلنائية، فهي تنتهي اإىل العرتاف للدولة مبوقع متميز ل بديل عنه. ولعل 
هذه احلقيقة، هي التي دفعت بالتنظري يف هذا املجال اإىل �سعوبة التنكر لن�سبية احلياد يف جانب 
قواعد املو�سوع، مادام اأن اجلرمية قد تظهر يف بع�س الأحيان كتحد ل�سلطة الدولة، وعدم اتخاذ 
املوقف املنا�سب منها، ميكن اأن ينقلب اإىل الت�سكيك يف �رشعية امتالك الدولة نف�سها حلق العقاب.

من هنا تاأتي اأهمية قواعد امل�سطرة اجلنائية لتكملة هذا الت�سور، واأخذه يف الجتاه الذي ي�سري 
به نحو ك�سف الغاية احلقيقية التي تقف وراء التجرمي والعقاب، بحيث ت�ساعد احلقيقة الإن�سانية 
اإىل خلق  باملجتمع-  بال�رشورة كنتيجة �سارة  لالإن�سان ولي�س  بها اجلرمية -كفعل  تتمظهر  التي 
مواجهة مطلوبة بني امتالك الدولة حلق العقاب، وحق الفرد يف التح�سن �سد حماكمة �سورية اأو 
م�سبوهة، في�سبح مفهوم حماية املجتمع من خطر اجلرمية ممتدا كذلك لي�سمل و�سمن مكوناته 

الأ�سا�سية، ما ي�سمن به الفرد �رشورة الحتماء من خطر اخلطاأ يف الإدانة.

املنطق ال�سليم اإذن يقت�سي اأن تقوم العدالة اجلنائية على ركيزتني اأ�سا�سيتني: الأوىل ت�ستجيب 
فيها الدولة للتزام �سيا�سي وجمتمعي، ت�سمن به ومن خالله تربير وتاأ�سي�س �رشعية تدخلها ملكافحة 
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ظاهرة اجلرمية، والثانية تفر�سها �رشورة اإن�سانية، ت�ساءل فيها الدولة نف�سها عن م�سداقيتها يف هذا 
التدخل؛ ومن ثمة كان لزاما على وا�سعي املنظومة القانونية اجلنائية املراهنة كذلك على اإيجاد 
قواعد ذات طبيعة خمتلفة -اإجرائية- يتكفل فيها القانون والقانون وحده،بتدبري هذا التدخل، 

عرب مراحل وموؤ�س�سات يعترب تعددها اأكرب دليل على تكري�س البعد الإن�ساين.

منظومة  مع  ان�سجاما  الأكرث  اإجرائي هو  نظام  اأي  الت�ساوؤل مطروحا حول  يبقى  ذلك،  مع 
حقوق الإن�سان، النظام األتهامي املطلق حلرية املتقا�سني يف املحاكمة، ملا يظهر عليه من اعتماد 
للم�ساواة بني الدولة اأو املجتمع املت�رشر، واجلاين الذي يربز كخ�سم للمجتمع، اأم النظام التفتي�سي 
املتم�سك بدور الدولة احلا�سم يف حتقيق العدل، من خالل �سالحياتها الأحادية يف توجيه التهام 

والبحث واإ�سناد الفعل اجلرمي اإىل ال�سخ�س املتابع واإدانته عند القت�ساء؟

الإن�سان، ورغم  تقارب مع نظرية حقوق  اأو  النظام التهامي من جتان�س  به  رغم ما يوحي 
ذلك،  اأثبتت  والتجربة  اأنف�سنا  نغالط  ل  ذلك، وحتى  من عك�س  التفتي�سي  النظام  به  يوحي  ما 
الثوابت  اليوم من  اأ�سبح  اإن كانت تقبل وب�سكل  فاإن الطبيعة اخلا�سة لقانون امل�سطرة اجلنائية، 
النظام  مبزايا  فيها  املبالغ  الثقة  ترف�س  �سارت  فهي  املذكورين،  النظامني  بني  املزج  املكت�سبة 
التهامي، والت�سكيك امل�ستمر يف ما اعترب من �سلبيات النظام التفتي�سي، بحيث ميكن اأن نعترب اأن 
التو�سل اإىل اإعمال منطقي، مو�سوعي ومتكامل لكلي النظامني، ملن �ساأنه اأن ي�سحح منطلقات 
هذه املادة، التي لزالت اإىل اليوم، ويف الدول الأكرث تقدما، بحاجة اإىل الت�سبع بفل�سفة التوازن، 
لت�سل فيها ال�سمانات اإىل حد ال�ستح�سار املغايل يف تهمي�س دور ال�سحية، كما ل ي�سادر فيها 
حق احل�سول على الدليل من اأجل ك�سف احلقيقة. ولعل منطق مالءمة قواعد امل�سطرة اجلنائية 
مع منظومة حقوق الإن�سان، اإمنا ياأخذ توجهه وفق هذا املنحى املبني على �رشورة الوعي امل�سبق 
مبواقع التواجه املتوافرة بكرثة يف هذا املجال، والتي ل ميكن احل�سم يف تنظيمها �سوى بقواعد 

ملمو�سة اجلدوى، ل تكتفي مبجرد اإعالن املبادئ.

ب�ساأن  وحا�سم  وا�سح  موقف  اتخاذ  اإىل  تدفع  واأن  قانونية �رشفة،لبد  الثانية  العتبارات   ■
الطبيعة القانونية التي ينبغي اأن تت�سم بها القواعد الإجرائية يف املجال اجلنائي، حيث ومن كرثة 
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الرتكيز على مو�سوع ال�سمانات، �ساد العتقاد بقابلية القواعد املذكورة لكثري من املرونة على 
م�ستوى التطبيق، وهو ما �سجل يف العمل حمدودية وا�سحة يف التم�سك ب�سوابط مبداأ ال�رشعية، 
واحلال اأن قواعد امل�سطرة اجلنائية ل تختلف مطلقا عن قواعد القانون اجلنائي يف تكري�س هذا 
منطق  عليه  يقوم  اأن  ينبغي  الذي  الفقري  العمود  مو�سوعية  وبكل  اعتباره  ميكن  الذي  املبداأ، 

املالءمة مع منظومة حقوق الإن�سان.

اإن موا�سيع من حجم العتقال الذي قد يتحول اإىل عقوبة �سالبة للحرية، وم�سطرة تفتي�س 
قد ل ت�سمح باإمكانية التم�سك باحلد الأدنى من اخل�سو�سية، ومعطيات حم�رش قد تنفرد باحل�سم 
اأن نعتربها �سوى موا�سيع ملتهبة، ي�سعب ت�سور املرونة يف  يف الإدانة، وغريها كثري، ل ميكن 

�سياغتها، فبالأحرى تكري�س التو�سع يف تف�سريها با�سم اأنها ت�رشع مل�سلحة املتهم.

اأخرى بيداغوجية  الفل�سفية والقانونية، اعتبارات  اأن ن�سيف لكل من العتبارات  ميكن    ■

تك�سف عن قانون امل�سطرة اجلنائية، كخطاب اإجرائي، كونه ي�سكل �سمام اأمان ميكن اأن تعول 
يف  الدولة  اجتهدت  فمهما  العدل.  وظيفة  على  املوؤمتنة  اأجهزتها  يف  الثقة  لإ�ساعة  الدولة  عليه 
اأية ممار�سة  اإىل التخل�س من  اإ�سفاء ال�سفة القانونية على امتالكها حلق العقاب، تبقى يف حاجة 
م�سبوهة تناق�س نبل الغاية التي تقف وراء التزامها بتحقيق العدل، لذلك، فكلما تاأ�س�ست قواعد 
القانون املذكور على خطاب حممل بهاج�س ك�سف احلقيقة، وملا ل انفجارها، كما يقول الفقهاء 
من  مواقع  لهم  وانك�سفت  الق�سية،  يف  دورهم  بحقيقة  الأطراف  ا�ست�سعر  كلما  الفرن�سيون، 
ال�سعب اإ�سقاط �سوء ا�ستثمارها للت�سكيك يف مدى نزاهة تدخل الق�ساء اجلنائي وكذا ا�ستقالله، 

ولعلها الغاية املثلى التي تقف وراء مت�سك املواثيق الدولية مبفهوم املحاكمة العادلة.

يت�سح مما ذكر، اأن مو�سوع مالءمة قانون امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق الإن�سان ل ينفرد 
فقط بكونه يربز مدى ائتمان الدولة، من خالل موؤ�س�ساتها الق�سائية،على مرفق العدل، بل ير�سم لها 
دورا وا�سحا لبد من اللتزام به والقتناع مبحدوديته، حتى تتحقق املعادلة ال�سليمة للعدالة اجلنائية.
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ثانيا : الأ�سول املرجعية

من  امل�ستنبطة  الوطنية  الأ�س�س  وعلى  جهة  من  الدولية  واملواثيق  الأدوات  على  وت�ستمل 
الد�ستور والقانون وموقف املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان وهيئة الإن�ساف وامل�ساحلة من 

جهة اأخرى.

1. الأ�سول الدولية 

بالرجوع اإىل املواثيق الدولية ذات ال�سلة، ميكن اأن ن�ستنتج وب�سكل وا�سح وجلي، الهتمام 
امليدان اجلنائي، ولعلها  العادلة، خا�سة يف  للمحاكمة  ال�سمويل وال�سرتاتيجي  باملفهوم  الدويل 
اأن تتم�سك به  الغائبة عن قانون امل�سطرة اجلنائية املغربي على الرغم مما حتاول  احلقيقة الكربى 
الديباجة املقدمة له واأوىل مواده، وهو ما نرى فيه جمرد اإعالن عن نوايا ورغبات مل يكتب لها 

التج�سيد يف كثري من املقت�سيات املحورية التي يت�سمنها القانون املذكور.

هكذا، وح�سب الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ل�سنة 1948، يحر�س امل�رشع الدويل على 
الوطنية ق�سد احل�سول على  املحاكم  اإىل  اللجوء  التقا�سي، من خالل �سمان  التاأكيد على حق 
الإن�ساف -املادة 8-، وعلى امل�ساواة بني املتقا�سني انطالقا من احلديث عن املحكمة امل�ستقلة 
بالرتكيز على خا�سية علنية  الدفاع  اإغفال ل�سمانات حقوق  10-، من دون  واملحايدة -املادة 

املحاكمة -املادة 11.

اأما العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ل�سنة 1966، وبعد تخ�سي�سه لوقفة متاأنية 
وحم�سنة ملوؤ�س�سة العتقال الحتياطي، انطالقا من �رشورة الإ�سعار باأ�سباب اإلقاء القب�س اإىل اإقرار 
التن�سي�س على �سمانات  اإىل  ينتقل   ،-9 التعوي�س مرورا باحرتام املدد املعقولة -املادة  اإمكانية 
تركيزه  يوجه  اأعاله،  العاملي  الإعالن  منها يف  �سمن  ما  واإىل جانب  العادلة، حيث،  املحاكمة 
كذلك اإىل حقوق الدفاع، من �سمان احلق يف املوؤازرة باملحامي، وحق الت�سال به مع اإمكانية 
اإليه  ال�ستماع  املتهم يف  دون جتاوز حق  من  الدفاع،  لإعداد  ال�رشوري  الوقت  على  احل�سول 
واإىل �سهوده، وكفالة حقه كذلك يف تقدمي الطعون، بالإ�سافة اإىل افرتا�س براءته وعدم اإلزامه اأو 

اإكراهه على العرتاف -املادة 14-.  
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دي�سمرب   21 لـ  العن�رشي  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  للق�ساء  الدولية  التفاقية  وبخ�سو�س 
1965، وف�سال عن تكري�سها لبع�س احلقوق الأ�سا�سية املذكورة يف املادة 5 -احلق يف التقا�سي 

واحلق يف م�ساواة املتقا�سني اأمام الق�ساء-، فهي تن�س�س على حظر اأي �سكل من اأ�سكال العنف 
املمار�س من طرف موظفي ال�سلطة للح�سول على العرتاف -املادة 6-.

اأو  القا�سية  العقوبات  اأو  املعامالت  �رشوب  من  وغريه  التعذيب  مناه�سة  اتفاقية  وب�ساأن 
الالاإن�سانية اأو املهينة لـ 10 دي�سمرب 1984، واإن كانت هي اأي�سا ل تخرج عن تبني الثوابت التي 
حقوق  على  الرتكيز  اأهمية  عن  جهتها  من  تك�سف  فهي  العادلة،  املحاكمة  مفهوم  بها  يتاأ�سل 
ال�سحية، من �سمان حقه يف تقدمي ال�سكاية وما ينبغي اأن ي�سمل به هذا احلق من حماية قانونية 

-املادة 13-، بالإ�سافة اإىل اخل�سو�سية التي يحظى بها مو�سوع التعوي�س –املادة 14-.

اإجرام  به  يتمظهر  الذي  التفرد  وبحكم   ،1989 نوفمرب  لـ20  الطفل  حقوق  اتفاقية  عن  اأما 
الأحداث، مل ي�سذ امل�رشع الدويل عن تبني اخل�سو�سية ب�ساأن هذا املجال املنفلت، بحيث جنده 
-املادة  الق�ساء  طرف  من  اإليه  ال�ستماع  يف  احلدث  حق  على  ين�س�س  املذكورة  التفاقية  يف 
12-، وحقه يف اخل�سو�سية -املادة 16-، بالإ�سافة اإىل حتديد نظام خا�س لعتقاله، يربز طبيعته 

ال�ستثنائية جدا، وفائدة اختزال مدده، مع توفري اإمكانيات الطعن يف �رشعيته -املادة 37-. وعن 
�سمانات املحاكمة العادلة، ل يرتدد امل�رشع يف الدعوة اإىل اجتهاد الدول يف التن�سي�س على بدائل 

اللجوء اإىل الق�ساء -املادة 40-.

وفيما يرجع لالتفاقية الدولية حلماية حقوق جميــع العمــال املهاجريــــن واأفـــراد اأ�رشهــم 
لـ 18دي�سمرب 1990، ميكن مالحظة تركيز امل�رشع الدويل على ما ميكن اأن تت�سبب فيه الإجراءات 
عن  ال�سادرة  والتهديدات  القانوين،  غري  كالتفتي�س  لها،  الت�سدي  ينبغي  تع�سفات،  من  اجلنائية 
موظفي ال�سلطة، والعتقال العتباطي مع التاأكيد على حق املثول اأمام القا�سي وال�ستفادة من 
�سمانات املحاكمة العادلة، بالإ�سافة اإىل احرتام الأجل املعقول وال�سماح باحل�سول على تعوي�س 
اإىل   -14 –املادة  املذكور  امل�رشع  يذهب  بل  16-؛  -املادة  العتقال  من  ال�رشر  ح�سول  عند 
تكري�س نف�س حقوق الدفاع التي يتمتع بها الوطنيون، ويزيد عليها حق احل�سول على التعوي�س 

يف مواجهة الأخطاء الق�سائية -املادة 18-.
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هذا واإذا كانت التفاقيات الأخرى قد تناولت تقريبا نف�س املوا�سيع، ودعت اإىل تكري�س 
نف�س احلقوق مع بع�س الختالف يف ترتيب الأولويات، فاإن الت�رشيع الدويل، خا�سة يف مادة 
مبادئ وقواعد  الإعالن عن  اجلنائية، ل يخلو من الجتهاد، عرب مواقف خا�سة، يف  امل�سطرة 
ب�ساأن  فيينا  اإعالن  اإىل  وبالرجوع  هكذا،  دقة.  وبكل  منا�سبتها  اختيار  مت  ق�سوى،  اأهمية  ذات 
21 )موؤمتر الأمم املتحدة العا�رش ملنع اجلرمية ومعاملة  اجلرمية والعدالة يف مواجهة حتديات القرن 
املجرمني املنعقد يف فيينا من 10 اإىل 17 اأبريل 2000( نراه ي�سدد على اإقامة و�سون نظام للعدالة 

اجلنائية يت�سم بالإن�ساف وامل�سئولية والأخالقية والكفاءة.

ا�ستعمال  واإ�ساءة  اجلرمية  ل�سحايا  العدالة  لتوفري  الأ�سا�سية  املبادئ  ب�ساأن  الإعالن  انفرد  كما 
مع  ق�ساياهم  لت�سوية  بدائل  وخلق  حقوقهم،  على  ال�سحايا  باإطالع   )1985 )نوفمرب  ال�سلطة 
العرتاف لهم مبطالبة الدولة بتعوي�سهم يف حالة تورط موظفي ال�سلطة. وبخ�سو�س مو�سوع 
ا�ستقالل الق�ساء، اأكدت املبادئ الأ�سا�سية ال�سادرة من الأمم املتحدة يف هذا املو�سوع )دي�سمرب 
املوؤ�س�سات.  من  وغريها  احلكومية  املوؤ�س�سات  طرف  من  ال�ستقالل  هذا  احرتام  على   )1985

وكذا على مبداأ عدم التمييز، وعلى حق اللجوء اإىل املحاكم العادية، وعلى ا�سرتاط العدل يف �سري 
الإجراءات مع احرتام حقوق الأطراف -�سحايا ومتهمني، لتنتهي اإىل �رشورة اللتزام مببادئ 
العامة  النيابة  اأع�ساء  دور  ب�ساأن  التوجيهية  املبادئ  املهني. وعن  ال�رش  والكفاءة وكتمان  النزاهة 
)دي�سمرب 1990(، وقع التاأكيد على �رشورة اللتزام بنف�س املبادئ املقررة لق�ساة احلكم، من نزاهة 
وكرامة وحفاظ على �رشف املهنة، مع النفراد بالتن�سي�س على مبداأ الف�سل بني وظيفة املتابعة 
ووظيفة احلكم. كما مل يفت املبادئ التوجيهية املذكورة الرتكيز على متثيل النيابة العامة لل�سالح 
العام يف اإطار احرتام كرامة الإن�سان، وم�ساندة حقوقه مع مراعاة حقوق كل الأطراف -�سحايا 

ومتهمني- لتخل�س اإىل دعوة الدول للتفكري يف بدائل للمتابعة مع حفظ حقوق ال�سحايا.

ال�سادرة عن  القواعد  مدونة  تتخلف  فلم  القوانني،  بتنفيذ  املكلفني  املوظفني  بخ�سو�س  اأما 
الأمم املتحدة ب�ساأن هذا املو�سوع )دي�سمرب 1979( عن التن�سي�س على احرتام الكرامة الإن�سانية 
2-، وعدم ا�ستعمال القوة  –املادة  وحمايتها، واملحافظة على حقوق الإن�سان لكل الأ�سخا�س 
اإل يف حالة ال�رشورة الق�سوى ويف احلدود الالزمة لذلك -املادة 3-، بالإ�سافة اإىل الت�سديد على 
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اأو املهينة  اأو الالاإن�سانية  القا�سية  العقوبة  اأو  اأو غريه من �رشوب املعاملة  التعذيب  حظر ا�ستعمال 
جمالنا، حر�ست جمموعة  احلرية يف  مو�سوع  يحوزها  التي  احليوية  لالأهمية  ونظرا   .-5 -املادة 
الحتجاز  اأ�سكال  من  �سكل  لأي  يتعر�سون  الذين  الأ�سخا�س  جميع  بحماية  املتعلقة  املبادئ 
مادة  1-، خ�سو�سا يف  الإن�سان-املادة  كرامة  احرتام  على �رشورة   )1988 ال�سجن)دي�سمرب  اأو 
العتقال، ب�سمان �رشعيته -املادة 2- وا�ست�سعارا لل�سلطة الق�سائية مب�سئوليتها اجتاه اتخاذ قراره 

–املادة 4-، بالإ�سافة اإىل الت�سديد على حت�سني ظروفه وتقوية �سماناته –املواد 12،16 و19-.

بناء على كل ما ذكر، ومن دون حتمل عناء اإبراز مدى حاجة قانون امل�سطرة اجلنائية اإىل املالءمة 
مع مبادئ حقوق الإن�سان، مادام اأن امل�ساألة هي اأكرب واأعمق من جمرد تعديل ت�رشيعي، وتندرج 
يف �سياق تثبيت دعائم دولة احلق، حيث يعترب مو�سوع الدرا�سة اإحدى رهاناتها الأ�سا�سية، ميكن 
الهتداء اإىل جمموعة مبادئ عامة وخا�سة، ل ميكن اأن تتحقق املالءمة اإل با�ستح�سارها وجت�سيدها 
فعال �سمن مقت�سيات القانون املذكور. وحتى ل نذهب بعيدا يف التحليل واملقاربة، نف�سل على 
م�ستوى هذه املرحلة الأوىل من الدرا�سة، عدم الن�سياق مع ما اأ�سفرت عنه التوظيفات اجلزئية 
ملبادئ حقوق الإن�سان يف جمال العدالة اجلنائية، من تعطيل اخللو�س اإىل ت�سور مركب و�سامل، 
تن�سجم فيه بنية ومواقع املوؤ�س�سات املتدخلة مع الوظائف وال�سالحيات املوكولة لها قانونا، من 
دون اإغفال املركز القانوين للمتقا�سي، باعتباره حمور اخلطاب الإجرائي، واملعني الأول ب�رشورة 
حتقق الن�سجام املتحدث عنه. وعليه، فمو�سوع الدرا�سة ح�سب املنهجية املقرتحة ل يخرج بنا 

عن هذه  امل�ستويات الثالث.

ميكن  اجلنائية،  العدالة  ميدان  يف  املتدخلة  املوؤ�س�سات  ببنية  اخلا�سة  املبادئ  م�ستوى  فعلى 
الكرامة،  الإن�ساف، احلفاظ على  النزاهة، احلياد،  الكفاءة،  اأن احلديث عن ال�ستقالل،  القول 
الأخالقية وامل�سئولية، واإن كان يحيل على ما ينبغي اأن يت�سف به القا�سي ويلتزم به خالل تدخله 
عليها  يكون  اأن  ينبغي  التي  ال�سورة  بتمثل  اأوىل،  باب  ومن  كذلك،  ي�سمح  فهو  الدعوى،  يف 
ج�سم الق�ساء اجلنائي، الذي ينفرد بتعدده وخ�سو�سية املواقع التي ي�سغلها، بحيث ميكن توظيف 
املبادئ املذكورة اأو بع�سها فقط، لتمنيع هذا اجل�سم اإما من دخول اأج�سام غريبة تفقده ان�سجامه، 
اأو من حتلل بع�س مكوناته حتى يحافظ على توازنه. ويكفي اأن نوؤكد هنا على اأن مبداأ الإن�ساف، 



درا�سة حول مالءمة قانون امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق الإن�سان

35

وما يقت�سيه من م�ساواة يف و�سائل الدفاع، اإمنا يجعل من النيابة العامة م�ساندة حلقوق الإن�سان 
مبرحلة  التحقيق  قا�سي  احلياد يف جانب  مبداأ  ا�ستثمار  ميكن  كما  الأطراف.  لو�سعية  ومراعية 
التح�سري للمحاكمة، لعقلنة وتر�سيد  قرار التهام. بل ميكن اأن يذهب بنا الت�سغيل، امللتزم بروح 
وفل�سفة املبادئ املذكورة، اإىل تخلي�س موؤ�س�سات الق�ساء اجلنائي من كل و�ساية ملا يف الو�ساية 
من �سبهة، طاملا اأ�ساءت لتمثل �سورته يف ذهن املتقا�سي، واأرخت ب�سلبياتها على حتديد طبيعة 

العالقات التي تربطه ببقية املوؤ�س�سات الأخرى املتدخلة، خا�سة منها ال�رشطة الق�سائية.

وعلى م�ستوى املبادئ املتحكمة يف التعريف بطبيعة الوظائف، وحتديد نطاق ال�سالحيات 
يقع  مل  طاملا  مقنعة،  معادلة  اإقامة  اإىل  بي�رش  الهتداء  ي�سعب  لذلك،  قانونا  املقررة  والإجراءات 
احل�سم املنهجي يف بع�س ما كر�سته املمار�سة الق�سائية،�سدا على التاأويل ال�سليم للقانون، وخرقا 
يفرز  اأن  الق�سائية ل ميكن  الوظائف  بني  الف�سل  مبداأ  فاإعمال  نف�سها.  الدولية  املواثيق  تقره  ملا 
للنيابة العامة موقعا مهيمنا على املتابعة، ي�سايق واإىل اأق�سى احلدود الدور الذي ينبغي اأن ي�سطلع 
به قا�سي التحقيق. وحتمل املوؤ�س�سة الأوىل لعبـء الإثبات اإمنا يقوم لتقدمي حقيقة ل حكم، وبناء 
على معطيات يح�سم فيها مبداأ القتناع ال�سميم للقا�سي بالتهام ولي�س جمرد ا�ستنتاجات �سباط 
اجلنائية  العدالة  من  يجعل  اأن  ميكن  ل  التحقيق  �رشية  مببداأ  اللتزام  و�رشورة  الق�سائية.  ال�رشطة 
ف�ساء مغلقا، اأقرب للت�سكك والرتياب منه اإىل الحتياط ل�سمعة و�رشف املحقق معهم. كما اأن 
احرتام احلق يف تدخل القا�سي اإمنا ي�سمل كل مراحل الدعوى، وباخل�سو�س مبنا�سبة اإجراءات 
العتقال، التفتي�س واحلجز. يبقى احلق يف املحكمة، وهو بنظرنا ل يحيل فقط على حل اإ�سكالية 
درجات التقا�سي، وت�سور الت�سكيل املالئم بكل درجة، مع ما ي�سمح ذلك من تكثيف اأو تب�سيط 
لالإجراءات، بل يفتح النقا�س الدائر دائما حول ما ينبغي اأن تنفرد به الوظيفة الق�سائية يف املجال 
اأو على م�ستوى تفعيل وحتديث  اجلنائي من خ�سو�سيات، �سواء على م�ستوى حتديد طبيعتها، 
احلقوق  ل�سمان  المتياز  ذات  كجهة  لتدخلها  واحلكم  والتحقيق  التهام  وحقول  م�ستويات 

واحلريات.

اأما امل�ستوى الثالث الذي ف�سلنا اأن نتناول فيه املركز القانوين للمتقا�سي، فنعتربه بحق ي�سكل 
جوهر الدرا�سة وم�سمونها احليوي، بحكم اأن اأغلب تخوفات عدم املالءمة مع مبادئ حقوق 
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الإن�سان، م�سدرها التفاوتات غري املقبولة، بني قوة الو�سائل امل�سموح بها ملكافحة ظاهرة اجلرمية 
و�سعف �سمانات املحاكمة العادلة يف جانب املتقا�سني. ول�سنا هنا بحاجة للتاأكيد على �رشورة 
جتاوز الفهم اخلاطئ واملختزل لهذه الأخرية، من حيث اإنها كانت دائما تعني ال�سحية واملتهم 
قانونية  اآليات  تواكبها  مل  اإذا  من حمتواها  اإفراغها  اإىل حد  ت�سيق  اأن  كما ميكن  �سواء،  على حد 

وا�سحة، تكفل لها الت�سغيل والنجاعة الالزمني.

اإن قراءة ب�سيطة لأغلب ما ورد من مبادئ يف الو�سائل الدولية �سابقة الذكر، ل ميكن اإل اأن 
يرتكنا اأمام اعرتاف وا�سح بن�سبية العدالة الب�رشية، واإقرار ل لب�س فيه مبدى حاجتها، خ�سو�سا يف 
املجال اجلنائي، اإىل ت�سخري كل املجهودات لك�سف احلقيقة من اأجل احل�سم يف الإدانة. لذلك، 
ل يرتدد امل�رشع الدويل يف تبني كل الحتمالت التي ت�سمح بتواجه املعطيات، بل وتكثري فر�س 

ا�ستثمارها من كل الأطراف، حتى ي�سود اليقني ويكتمل القتناع احلا�سم يف النازلة.

بناء عليه، ل ميكن مل�سطرة جنائية ملتزمة مببادئ حقوق الإن�سان اإل اأن تنطلق من اأن الرباءة 
اأ�سل، لي�س كمجرد مبداأ قرينة يكتفى بالإعالن عنه -كما فعل امل�رشع املغربي-، بل كاآلية قانونية 
ت�سمح بخلق تيار الرباءة ملواجهة تيار التهام، وهنا لبد من الوعي باأن املبداأ املذكور لي�س فقط 
امل�رشع وال�سلطة  بها من طرف كل من  اللتزام  ينبغي  اإثبات، بل قاعدة جوهر كذلك،  قاعدة 

العامة بالإ�سافة للقا�سي ويف جميع مراحل الدعوى1. 

كذلك، اإذا كان العتقال الحتياطي قد ي�سكل، يف بع�س احلالت، �رشورة وا�سحة للبحث، 
ل حميد عنها لت�سغيل بع�س الإجراءات املفيدة، فاإنه ح�سب منظور حقوق الإن�سان، ل ميكن اأن 
يتحول اإىل حتمية اأو ورقة �سغط رابحة للح�سول على اعرتاف مريح، اأو لتجنب م�سقة اإجراءات 
اأخرى. ومن ثمة، ي�سبح من املنطقي وامل�سئول ت�سييق فر�س اللجوء اإىل اتخاذ قرار العتقال، مع 
تقلي�س مدده وفتح املجال للتم�سك ب�سماناته، وكذا الطعن يف مدى �رشعيته، واملطالبة بو�سع 
حد له بوا�سطة الإفراج اأو تدابري املراقبة الق�سائية، وهي �سوابط مل حتظ دائما وبالقوة املطلوبة، 

باملراعاة الالزمة �سمن مقت�سيات قانون امل�سطرة اجلنائية املغربي.

1.  ت�شمن الد�شتور املغربي اجلديد امل�شادق عليه يف اال�شتفتاء ال�شعبي يوم فاحت يوليوز 2011 الن�ص على مبداأ قرينة الرباءة 
كحق د�شتوري، يف الف�شل 23 منه.
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وبخ�سو�س حقوق الدفاع، وعلى الرغم من �سعوبة حتديد م�سمونها واختالف الت�سورات 
امل�رشع  طرف  من  تكري�سها  منهجية  على  الأ�سا�سية  فاملالحظة  اإعمالها،  �رشوط  تب�سيط  ملقاربة 
الدويل، اأنها تعمل، وبطريقة بيداغوجية معينة، على اإ�رشاك املتهم يف الدعوى، باعتباره احللقة 
املعول عليها يف ال�سل�سلة اجلنائية لرفع بع�س اللب�س عن ظروف الق�سية، ومن دون اأن ي�سئ ذلك 
ملركزه القانوين. لذلك، ل حتيد احلقوق املذكورة عن متكني املتهم من مواجهة اتهام ب�سيط املبنى، 
معلن الأ�سباب ومفهوم اللغة، منفتح على الوقت املفيد ملواجهته، اإما مبا�رشة بنف�سه اأو بوا�سطة من 
يوؤازره، مع متكني هذا الأخري، ويف كل مراحل الدعوى، من حق جت�سيد تيار الرباءة، مع كل ما 
يلزم لذلك، من اإطالع م�سبق وم�ساواة على م�ستوى ال�ستفادة من و�سائل الدفاع، وهي املقاربة 

التي ينبغي اكت�ساب اجلراأة يف تبنيها �سمن قانوننا للم�سطرة اجلنائية.

الدويل، فهي  ال�سحية هي الأخرى، واإن كانت جتد لها مكانة معتربة لدى امل�رشع  حقوق 
احلا�رش املغيب يف قانون امل�سطرة اجلنائية املغربي، الذي ظل وفيا لرتجيح هيمنة مفهوم احلق العام 
�ساهمت وب�سكل كبري  نتائج غريبة،  العمومية، ولو على ح�ساب احل�سول على  الدعوى  على 
يف ابتالع هوام�س مهمة من الثقة يف موؤ�س�سات العدل اجلنائي، ولعله اخللط القائم بني اإمكانية 
النت�ساب للمطالبة باحلقوق املدنية، وما ينبغي اأن تقوم عليه الدعوى يف املجال اجلنائي؛ فهذه 
الأخرية قوامها امل�ساواة والإن�ساف، يف ظل حماكمة �سفوية، علنية وح�سورية، منطلقها البحث 
عن الدليل يف اأفق تقديره، وغايتها ك�سف حقيقة ميلكها الأطراف،�سحايا ومتهمني، بحيث، 
اأن حتوز  النيابة العامة، فال ميكن  ومهما ترتبت للمجتمع حقوق ثابتة وموؤكدة ل�رشورة تدخل 
ولو  املحاكمة،  مراحل  كل  يف  الفعلية  امل�ساركة  بحق  لل�سحية  بال�سماح  اإل  الكاملة،  �رشعيتها 

بن�سب تكر�س �سفة القا�سي لدى �سلطة التهام.

خال�سة القول، اأنه اإذا كان ل جدال يف مدى حاجة قانون امل�سطرة اجلنائية املغربي للمالءمة مع 
مبادئ حقوق الإن�سان، بحثا عن التكري�س الت�رشيعي للطريقة الف�سلى ملحاكمة مرتكب اجلرمية، 
فاإن مهمة ك�سف احلقيقة، التي تراهن عليها العدالة اجلنائية، اإمنا يربز للتكري�س املذكور م�ستويات 
متعددة، تتفاوت فيها قيمة التم�سك مببادئ حقوق الإن�سان، ح�سب املراحل التي يقطعها ملف 
الدعوى، وح�سب الآليات القانونية التي ت�سمح بت�سغيلها تلك املراحل، ولعلها احلقيقة املغايرة 

التي ينفرد بها مو�سوع الدرا�سة، مقارنة مع ما مت اإجنازه بخ�سو�س  القانون اجلنائي.
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مت  التي  الدولية  املرجعية  الأ�سول  قائمة  تقدمي  املفيد  من  يكون  النقطة  هذه  اإغالق  وقبل 
اعتمادها يف هذه الدرا�سة بح�سب احلقوق واملبادئ التي تن�سب عليها �سمن معايري املحاكمة 

العادلة على امل�ستوى الدويل كما يلي:
3 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واملادة  ■    احلق يف احلرية وهو مكر�س مبقت�سيات املادة 
9 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واملبداأ 2 من جمموعة املبادئ اخلا�سة 
بحماية جميع الأ�سخا�س الذين يتعر�سون لأي نوع �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن.  
احلق  وهذا  تخ�سه  التي  املعلومات  على  الإطالع  يف  احلرية  من  املحروم  ال�سخ�س  ■    حق 
11 الفقرة  9 من العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واملادة  م�سمون باملادة 
2 من جمموعة املبادئ اخلا�سة بحماية جميع الأ�سخا�س الذين يتعر�سون لأي �سكل من 
اأ�سكال الحتجاز واملبداأ الأول من املبادئ الأ�سا�سية املتعلقة بدور املحامني واملبداأ اخلام�س 

من املبادئ الأ�سا�سية اخلا�سة بدور املحامني.
■    احلق يف ال�ستعانة مبحام قبل املحاكمة ويندرج هذا احلق �سمن املبداأ ال�ساد�س من املبادئ 
املدنية  باحلقوق  املتعلق  الدويل  العهد  من   14 واملادة  املحامني،  بدور  اخلا�سة  الأ�سا�سية 
وال�سيا�سية )الفقرة 3 البند ب(، واملادة 17، فقرة 5 من جمموعة املبادئ اخلا�سة بحماية 

جميع الأ�سخا�س الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن.
اخلا�سة  املبادئ  من جمموعة   19 املبداأ  على  ويتاأ�س�س  اخلارجي  بالعامل  الت�سال  ■    احلق يف 
اأو ال�سجن  اأ�سكال الحتجاز  بحماية جميع الأ�سخا�س الذين يتعر�سون لأي �سكل من 

والقاعدة رقم 24 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء. 
■    احلق يف املثول على وجه ال�رشعة اأمام قا�س اأو م�سئول ق�سائي اآخر، وتكر�سه املادة 9 فقرة 
3 من العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، املبداأ 11 فقرة 1 من جمموعة املبادئ 
اأو  اأ�سكال الحتجاز  اخلا�سة بحماية جميع الأ�سخا�س الذين يتعر�سون لأي �سكل من 

ال�سجن. 
4 و5 من العهد الدويل  9 فقرة  ■    احلق يف الطعن يف م�رشوعية العتقال طبقا ملعايري املادة 
املبادئ اخلا�سة بحماية جميع  32 من جمموعة  املبداأ  املدنية وال�سيا�سية،  املتعلق باحلقوق 

الأ�سخا�س الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن.
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■     احلق يف التزام ال�سمت وحظر الإكراه على العرتاف بناء على املادة 5 من الإعالن العاملي 
 6 املبداأ  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  املتعلق  الدويل  العهد  من   7 املادة  الإن�سان،  حلقوق 
اأ�سكال  يتعر�سون لأي �سكل من  الذين  املبادئ اخلا�سة بحماية الأ�سخا�س  من جمموعة 

الحتجاز اأو ال�سجن، القاعدة 33 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء.
جميع  بحماية  اخلا�سة  املبادئ  جمموعة  من   14 للمادة  وفقا  مرتجم  م�ساعدة  يف  ■     احلق 

الأ�سخا�س الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز.
■    احلق يف م�ساحة زمنية وت�سهيالت كافية لإعداد الدفاع يتاأ�س�س على املادة 11 فقرة 1 من 
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، املادة 14 فقرة 3 بند ب من العهد الدويل املتعلق باحلقوق 

املدنية وال�سيا�سية، املبداأ 21 من املبادئ الأ�سا�سية اخلا�سة بدور املحامني.
الإفراج عنه طبقا  اأو  املعتقل يف حماكمة عادلة وخالل مدة زمنية معقولة  ال�سخ�س  ■     حق 

من   38 املادة  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  املتعلق  الدويل  العهد  من   3 فقرة   9 للمادة 
جمموعة املبادئ اخلا�سة بحماية جميع الأ�سخا�س الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال 

الحتجاز اأو ال�سجن2. 

2. مرحلة املحاكمة 

العادلة.  للمحاكمة  الدولية  املعايري  امل�سمنة يف  احلقوق  من  املحاكمة، جملة  مبرحلة  ترتبط 
واأهمها:

■    احلق يف امل�ساواة اأمام القانون واملحاكم كما ورد يف املادة 7 و10 من الإعالن العاملي حلقوق 
الإن�سان، واملادة 14 فقرة 1 واملادة 26 من العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.

القانون يف  اأحكام  اأمام حمكمة خمت�سة م�ستقلة ونزيهة وم�سكلة وفق  املحاكمة  ■     احلق يف 
�سوء املادة 10 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، واملادة 14 فقرة 4 من العهد الدويل 
ل�ستقـالل  الأ�سا�سية  املبادئ  من  و3  و2   1 واملبداأ  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  املتعلق 

ال�سلطــة الق�سائية.

2.   يالحظ اأن كثريا من هذه املبادئ قد مت د�سرتتها والن�س عليها يف د�ستور فاحت يوليوز 2011 وخا�سة يف الف�سلني 23 و24.
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من   1 فقرة   14 املادة  خالل  من  العام  والإدعاء  الدفاع  بني  وامل�ساواة  الإن�ساف  يف  ■     احلق 
العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، واملبداأ الأول من املبادئ التوجيهية اخلا�سة 

بالنيابة العامة.
الإن�سان،  العاملي حلقوق  10 من الإعالن  باملادة  للق�سايا كما جاء  العلني  النظر  ■     احلق يف 

واملادة 14 فقرة 1 من العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
■     افرتا�س براءة املتهم بناء على املادة 14 من العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، 

واملادة 11 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
■     احلق يف عدم الإكراه على العرتاف ح�سب املادة 14 فقرة 3 بند )ز( من العهد الدويل 

املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، واملادة الثانية من اتفاقية مناه�سة التعذيب.
  ■     ا�ستبعاد الأدلة املنتزعة نتيجة التعذيب اأو غريه من �رشوب الإكراه، طبقا للمبداأ 16 من 

املبادئ التوجيهية ب�ساأن اأع�ساء النيابة العامة، واملادة 15 من اتفاقية مناه�سة التعذيب.
■      منع تطبيق القوانني اجلنائية باأثر رجعي اأو حماكمة املتهم على نف�س اجلرمية مرتني ان�سجاما 

مع املادة 11 فقرة 2 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، واملادة 14 فقرة 7 واملادة 15 
فقرة 1 من العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.

■    احلق يف املحاكمة دون تاأخري ل مربر له طبقا للمادة 14 فقرة 3 بند ج من العهد الدويل 
املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، واملبداأ من جمموعة املبادئ 39 اخلا�سة بحماية جميع 

الأ�سخا�س الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن.
■     احلق يف املوؤازرة من طرف حمام تبعا للمادة 14 فقرة 3 من العهد الدويل املتعلق باحلقوق 

املدنية وال�سيا�سية، واملبداأ 1 و3 من املبادئ الأ�سا�سية اخلا�سة بدور املحامني.
املتعلق  الدويل  العهد  من  )د(  بند   3 فقرة   14 للمادة  وفقا  املحاكمات  ح�سور  يف  ■     احلق 

باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
■     احلق يف ا�ستدعاء ال�سهود ومناق�ستهم كما ن�ست عليه املادة 14 فقرة 3 بند )د( من العهد 

الدويل املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
■    احلق يف ال�ستعانة مبرتجم �سفوي وبرتجمة مكتوبة ح�سب املادة 14 فقرة 3 بند )و( من 

العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية. 
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■    احلقوق املتعلقة باإ�سدار الأحكام )احلق يف اإعالن الأحكام وت�سببيها و�سدورها يف وقت 
معقول( وهو باملادة 14 فقرة 1 من العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية. 

العهد  من   1 فقرة   15 املادة  على  بناء  اجلرمية  خطورة  مع  العقوبة  تتنا�سب  اأن  يف  ■    احلق 
الدويل املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، واملادة 60 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة 

ال�سجناء.
■     احلق يف الطعن يف الأحكام واملقررات الق�سائية تاأ�سي�سا على املادة 15 فقرة 5 من العهد 

الدويل املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
■     احلقوق املتعلقة بالأحداث اجلانحني )تخ�سي�س جهاز واإجراءات م�ستقلة لق�ساء الأحداث– 
تطبيق  عن  والمتناع  الق�سايا-  يف  البت  –و�رشعة  للمحاكمات  بديلة  اإجراءات  وتوفري 
وعزل  للحدث–  الف�سلى  امل�سلحة  –ومراعاة  لالأحداث  بالن�سبة  املحظورة  العقوبات 
الأحداث عن البالغني يف اأماكن العتقال( طبقا للمادة 37 واملادة 40 فقرة 2 املقطع الثاين 
والثالث من اتفاقية حقوق الطفل، واملادة 14 فقرة 4 من العهد الدويل املتعلق باحلقوق 

املدنية والقت�سادية.

3. الأ�سول الوطنية

�سريا على النهج املتبع يف درا�سة مالءمة م�رشوع القانون اجلنائي مع مبادئ حقوق الإن�سان، 
تتوزع الأ�سول املرجعية الوطنية لدرا�سة املالءمة يف مو�سوع امل�سطرة اجلنائية، بني مقت�سيات 
حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  واآراء  ومقرتحات  وتو�سيات  اجلنائية  امل�سطرة  وقانون  الد�ستور 

الإن�سان وهيئة الإن�ساف وامل�ساحلة.

اأ . على م�ستوى املرجعية الد�ستورية 

املبادئ املحددة يف جوانب معينة من  العديد من   3  1996   فقد كر�ست مقت�سيات د�ستور 
امل�سطرة اجلنائية، عالوة على اإعالن املبداأ الأ�سمى باللتزام بحقوق الإن�سان كما هي متعارف 

34 ف�سال عن  اإىل    19 اأخرى يف ف�سوله من  املبادىء وعلى مبادىء  2011 على جميع هذه  3.  ن�س د�ستور فاحت يوليوز 
ديباجته املعتربة جزءا ل يتجزاأ منه.
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عليها عامليا، يف �سدر ديباجته، فقد ن�س �رشاحة على املبادئ املتعلقة بامل�ساواة وال�رشعية واحرتام 
احلرية وحرمة امل�سكن، وا�ستقالل الق�ساء.  

ولقد جاءت الف�سول 4، 5، 8، 10، 11، 46 و82 من الد�ستور كلها يف هذا الجتاه حيث 
توقفت عند مبادئ عدم رجعية القانون، امل�ساواة اأمام القانون، ال�رشعية، حرمة ال�سكن و�رشية 
القول  ميكن  املو�سوعي،  اجلنائي  القانون  يف  الأمر  غرار  على  الق�ساء.  وا�ستقالل  املرا�سالت 
باأن هذه الف�سول تن�س على حقوق الإن�سان الأ�سا�سية يف خ�سو�سيتها املرتتبة عن تطبيقها يف 

امل�سطرة اجلنائية.

بالن�سبة ملبداأ عدم رجعية القانون، املن�سو�س عليه يف الف�سل 4، وعالوة على الن�سبية احلرفية 
التي ترد على تطبيقاته يف التجرمي والعقاب، ل بد من املالحظة اأنه ياأخذ مدلول دقيقا يف امل�سطرة 
اجلنائية حيث يجب اأن يفقد ن�سبة من قوته بالن�سبة للقوانني التي تغني اأو تو�سع حقوق ال�سنني 
واملتهم. فاإذا كان القانون اجلديد ل�ساحله لأنه ميتعه مثال بحق اآخر من حقوق الدفاع كتو�سيع 
كاإ�سافة درجة  احلقيقة  اأو  العدل  من  احلكم  لتقريب  اأخرى  ب�سمانة  اأو  الإثبات،  و�سائل  قائمة 
للتقا�سي، فاإن الوفاء ملنظور حقوق الإن�سان يفر�س التخلي عن مبداأ عدم الرجعية لفائدة التطبيق 
برجعية حمدودة على امل�ساطر الرائجة اأمام املحاكم وال�سابطة الق�سائية. لكن امل�سكل يظل قائما 
اإعماله. وقواعد  املبداأ  عن  ي�سكت  اجلنائي،  القانون  وبخالف  اجلنائية،  امل�سطرة  قانون  لأن 

جاء التن�سي�س على مبداأ امل�ساواة اأمام القانون يف الف�سلني 5 و8، ب�سيغة عامة يف الأول ويف 
تطبيق دقيق يف الن�س الثاين. فالف�سل 5 يقرر ب�سكل عام وجمرد باأن جميع املغاربة مت�ساوون اأمام 
القانون، مبعنى القانون املنظم للجوهر والقانون املنظم للم�سطرة، بينما الف�سل 8 يحدد امل�ساواة 

بني املراأة والرجل يف احلقوق ال�سيا�سية. 

يثري الف�سل 5 رغم ح�سن النية الكامن وراءه مالحظتني تتعلق الأوىل با�ستماله اأو عدم ا�ستماله 
على الأجانب. ول داعي ملناق�سة هذه املالحظة لأن ال�ستفادة من حقوق الإن�سان مقررة لكل 
اإن�سان ب�رشف النظر عن جن�سيته اأو عن اأي حالة اأخرى، خا�سة يف امليدان اجلنائي حيث ت�رشي 

قاعدة اإقليمية القانون ب�سكل يكاد يكون مطلقا، لكن يف �سوء عاملية حقوق الإن�سان.
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 وترجع املالحظة الثانية اإىل �سفته املطلقة اأو الن�سبية يف ميدان امل�سطرة اجلنائية وبال�سبط يف 
مو�سوع التقا�سي حيث يجوز الت�ساوؤل عن اإمكانية قبول ا�ستمرار العمل بالمتياز الق�سائي يف 
بع�س احلالت. ويجلب الف�سل 8 النتباه ملا قد يثريه من ت�ساوؤل عن طبيعة حق التقا�سي لإدراجه 
وبالتايل ح�رشه يف احلقوق ال�سيا�سية. ومن غري اإطالة زائدة، يجب القول باأن هذا الراأي مردود 
بال�سيغة العامة للف�سل 5 وكذا باإحلاح املواثيق الدولية على احلق يف اللجوء اإىل حمكمة بالن�سبة 

لكل اإن�سان من غري متييز مبني على اأي �سبب.

اأوىل،  جهة  من  والعقاب  والعتقال  القب�س  لإلقاء  ال�رشعية  قاعدة  و11   10 الف�سالن  يقرر 
وحرمة امل�سكن وتفتي�سه دائما يف اإطار ال�رشعية من جهة ثانية، و�رشية املرا�سالت من جهة ثالثة. 
ومما ل �سك فيه اأن هذه الف�سول تكر�س احلقوق املعنية الواردة يف املواثيق الدولية، ولكن من 
الأمانة العرتاف باأن تفعيلها على م�ستوى الت�رشيع ل يطابق دائما مدلولها الد�ستوري والدويل. 
كما يجدر التنبيه اإىل اأن الد�ستور ل ي�سري اإىل اإمكانية حتديدها اأو ت�سييقها مبقت�سى القانون على 

غرار ما فعله يف الف�سل 6 بخ�سو�س حريات التنقل والإقامة والراأي والتعبري والجتماع.

اخت�سا�سات  يف  اإدخالها  وبالتايل  اجلنائية  للم�سطرة  القانونية  الطبيعة   46 الف�سل  يكر�س 
الت�رشيع مثل حتديد اجلرائم والعقوبات، كما يقرر ذات ال�رشعية بالن�سبة لإحداث اأنواع جديدة 
اإحداث حماكم  اإحداث حماكم خمت�سة اخت�سا�سات جديدة، ولي�س  من املحاكم، واملق�سود هو 
قواعد  كل  باأن  العرتاف  من  بد  ل  الباب  بهذا  املوجودة.  الخت�سا�سات  اأو  الأنواع  �سمن 
امل�سطرة اجلنائية لها طبيعة ت�رشيعية بحيث ل يعرف ن�س تنظيمي ين�سب على بع�سها، وبذلك 
التجرمي  الد�ستوري، بخالف ما �سبق ذكره بخ�سو�س  للمبداأ  الواقع ظل وفيا  باأن  القول  ميكن 
والعقاب يف املادة 611 من القانون اجلنائي. وبالن�سبة لإحداث اأنواع املحاكم املخت�سة، يالحظ 
حت�سن وا�سح من خالل اإلغاء حمكمة العدل اخلا�سة مبقت�سى القانون رقم 03-79 ال�سادر بتاريخ 

15 �سبتمرب 2004.

واأخريا يقرر الف�سل 82 باأن الهيئة الق�سائية م�ستقلة عن ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية4. ومما ل 
جدال فيه اأن هذا ال�ستقالل يكت�سي اأهميته الق�سوى يف مو�سوع امل�سطرة اجلنائية، ورغم ذلك فال 

4. اأ�سبحت الهيئة الق�سائية �سلطة مبقت�سى الد�ستور اجلديد، الف�سل 107.
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منا�س من العرتاف باأنه خمتل اختالل بينا �سواء على م�ستوى تنظيم الهيئة الق�سائية يف اإطار وزارة 
وزير  �سالحيات  بع�س  تنظيم  م�ستوى  على  اأو  التنفيذية،  ال�سلطة  من  رئي�سي  قطاع  وهي  العدل 
القول ب�رشورة مراجعة هذا  بناء عليه فال مفر من  الق�سائية.  الوثيقة بالوظيفة  العدل رغم طبيعتها 
الو�سع لي�ستجيب مل�سمون وروح املواثيق الدولية املعتمدة يف باب حقوق الإن�سان وي�سحح ما ورد 
يف قانون امل�سطرة اجلنائية من التفا�سيل املتعلقة مبختلف مراحل الإجراءات املت�سلة بهذا املو�سوع.

ب. على م�ستوى قانون امل�سطرة اجلنائية

باملعايري  والأخذ  العادلة،  املحاكمة  قواعد  مراعاة  ما  اإىل حد  الت�رشيعي حماول  التوجه  جاء   
الدولية املت�سلة بحقوق الإن�سان. ل بد من التذكري هنا بالت�سحيح الذي مت اعتماده يف ت�سعينيات 
القرن املا�سي ب�سدد مدد الو�سع حتت احلرا�سة النظرية تبعا جلهود املجل�س ال�ست�ساري حلقوق 
الإن�سان، وكذا بالتوجه املنفتح لقانون امل�سطرة اجلنائية اجلاري به العمل والذي ل يخلو من اأثر 

تو�سيات واقرتاحات ذات املجل�س يف عدد مهم من مقت�سياته5.

تعر�س ديباجة هذا القانون جوانب تبني املعايري الدولية للمحاكمة العادلة وحقوق الإن�سان 
كما تعلن مقت�سياته �رشاحة قواعد افرتا�س الرباءة الأ�سلية، ح�سورية امل�سطرة، التمييز بني �سلطات 
املتابعة والتحقيق واملحاكمة، تف�سري ال�سك لفائدة املتهم، احلق يف مناق�سة اأدلة الإثبات، حماولة 
الرتجمة ملن ل  التقا�سي، احلق يف  تعدد درجات  اأو  الطعن  اآجال معقولة ويف  تطبيق احلق يف 
يح�سن اللغة العربية اأو الأ�سم والأبكم، احلق يف املوؤازرة القانونية من خالل تقوية دور املحامي، 
احلق يف التبليغ الفعلي حيث جتدر الإ�سارة اإىل عدم اإمكانيته بالنظر اإىل ق�رش الآجال املقررة يف 
الذي  تعريف املح�رش  الق�ساء،  الق�سائية ملراقبة  ال�رشطة  امل�سطرة اجلنائية احلايل، خ�سوع  قانون 
املراقبة  تدابري  اعتماد  اأجل حمدد،  داخل  احلفظ  بقرار  امل�ستكي  اإ�سعار  الق�سائية،  ال�رشطة  ت�سعه 
اجلنائية، مراجعة  الغرف  قرارات  ال�ستئناف �سد  اإقرار  الحتياطي،  لالعتقال  الق�سائية كبديل 

نظام حماية الأحداث.

5. تراجع الآراء ال�ست�سارية ال�سادرة عن املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان يف اجتماعه الثاين املنعقد بتاريخ 8 جمادى 
الآخرة 1411 هـ )26 دجنرب 1990م(. 
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ل يت�رشب ال�سك اإىل غاية اللتزام بحقوق الإن�سان يف هذه امل�سائل، غري اأنه من املو�سوعي 
القول باأن تقنينها مل يكن دائما موفقا ومن�سجما مع الغاية، كما اأن العديد منها لي�س جديدا مثل 
احل�سورية وتعدد م�ستويات التقا�سي والتمييز بني املتابعة والتحقيق واملحاكمة. من جهة ثانية 
يجب القول باأن تفعيل املبادئ املعلنة جاء ناق�سا اأو معيبا يف عدد من املقت�سيات امللمو�سة التي 
ت�ستوجب تفعيله ل�سيما ما يتعلق منها ب�سمانات احلرية الفردية وحقوق الدفاع وا�ستقالل ق�ساء 
التحقيق، وق�ساء احلكم، وهي الأمور التي ميكن مالم�ستها عن كثب عند درا�سة مالءمة قانون 
امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق الإن�سان. ومن جهة ثالثة فاإن جمهود امل�رشع مل ي�سمل عددا 
كبريا من تطبيقات حقوق الإن�سان التي تفر�س نف�سها يف امل�سطرة اجلنائية. كل هذا يربر �رشورة 
حت�سني القانون احلايل بتطعيمه بالإ�سافات ال�رشورية املن�سجمة مع ثقافة حقوق الإن�سان. وهذا 
ل يعني اأن كل املقت�سيات التي اأغفلت الديباجة ذكرها تخالف مبادئ حقوق الإن�سان ومنظور 
املحاكمة العادلة، بحيث �سوف تنح�رش الدرا�سة فيما تراه �رشوريا اأو منا�سبا يف �سوء تو�سيات 

واقرتاحات املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان وهيئة الإن�ساف وامل�ساحلة.

ج .  على م�ستوى وثائق املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان وهيئة الإن�ساف وامل�ساحلة

يتعلق الأمر بالتقارير والتو�سيات والدرا�سات ال�سادرة عن املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان 
القانون اجلنائي مع  الإن�ساف وامل�ساحلة، وكذا مبحا�رش جلنة متابعة درا�سة مالءمة م�رشوع  وهيئة 
تقارير  على  اأ�سا�سا  احلالية  الدرا�سة  وترتكز   .2009 �سنة  خالل  متت  التي  الإن�سان  حقوق  مبادئ 
و2004،   ،2003 �سنة  باملغرب  احلقوق  هذه  و�سعية  حول  الإن�سان  حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س 

و2005، و2006، وعلى التقرير اخلتامي لهيئة الإن�ساف وامل�ساحلة املن�سور �سنة 2007 6.

الت�رشيع والتفاقيات  القانون مثل  قائمة م�سادر  املذكورة ل تدخل يف  الوثائق  اأن   ل �سك 
الدولية، ولكنها تتمتع بتاأثري القوة القرتاحية املعرتف بها للجهتني امل�سار اإليهما، وذلك لتاأثريهما 
ال�ستئنا�س  الأقل  على  اأو  املعنية،  الوثائق  اعتماد  احلايل، وجلواز  اجلنائي  الت�رشيع  على  الوا�سح 
بها، من لدن الق�ساء مبنا�سبة تطبيق وتف�سري القانون. ولقد �سبق التعر�س مل�سمون وثائق املجل�س 

6.  اأ�سدرت هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة تقريرها اخلتامي يف 30 نونرب 2005، وعملت اأول على ن�رش ملخ�س له، ثم اإ�سدار 
التقرير الكامل �سنة 2007 يف �ستة كتب.
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ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان وهيئة الإن�ساف وامل�ساحلة يف الدرا�سة الأوىل للح�سم يف م�سائل 
بامل�سطرة  املتعلقة  الق�سايا  اإرجاء فح�س  مت  املنا�سبة  وبهذه  والعقوبات،  اجلرائم  قانون  من  عامة 
الهيئتني حول هذه  وتو�سيات  مواقف  ا�ستعرا�س  وقبل  الأخرية.  درا�سة هذه  اإىل حني  اجلنائية 
ال�سليم  التفعيل  جوانب  على  بالأ�سا�س  من�سبا  جاء  اهتمامهما  باأن  الت�سجيل  يجب  امل�سائل، 
على  املوؤ�س�ستان  تلح  حيث  واملحاكمة،  والتحقيق  املتابعة  اإطار  يف  والعقاب  التجرمي  لأحكام 
حتمية احرتام اأ�سل الرباءة وال�رشعية وامل�ساواة والكرامة، واملحاكمة العادلة اأمام ق�ساء عاد يتمتع 

بال�ستقاللية وامل�سداقية ويج�سد �سمانات حقوق الدفاع.

لقد مت التاأكيد يف املراجع املعنية على تفعيل مبداأ امل�ساواة، مبا يقت�سي التخلي عن قاعدة المتياز 
الق�سائي، مع الأخذ بالعتبار ل�رشورة العمل بامل�ساواة اأو على الأقل بالتوازن بني معاقبة بع�س 
اإقرار المتياز الق�سائي يخل مببداأ امل�ساواة،  اأن  املوظفني ال�سامني وغريهم من املتقا�سني. ذلك 
وي�ستح�سن تفريد العقوبة بالتنا�سب مع الو�سعية وامل�سئولية. ول يوجد �سك حول �رشورة تفعيل 
مبداأ امل�ساواة، �سواء من خالل اإلغاء كل امتياز يفرق بني املتقا�سني اأمام املحاكم، اأو من خالل 

التمييز بني املحاكم العادية واملحاكم ال�ستثنائية، خا�سة منها اجلنائية. 

امل�سطرة  يف  اجلرمية  ل�سحية  القانوين  للمركز  وا�سحا  حيزا  املعتمدة  الوثائق  وخ�س�ست 
اجلنائية، ولحظت تهمي�سه خالفا ملا يفر�سه الإن�ساف املتوخى من تقدير امل�سئولية وتوازن موقع 
النيابة العامة والطرف املدين يف الدعوى العمومية، وكذا �رشورة اعتبار توزيع حقوق الدفاع مبا 

يخدم ح�سن تدبري العدل.

وهيئة  ال�ست�ساري  املجل�س  ومناق�سات  تو�سيات  م�سامني  طويال  توقفت  اأخرى  جهة  من 
الإداري،  واجلهاز  التنفيذية  ال�سلطة  عن  الق�ساء  ا�ستقالل  م�سكل  عند  وامل�ساحلة  الإن�ساف 
الد�ستور  ن�س  ي�ستوجبه  ملا  خالفا  احلكومة  اإطار  يف  تنظيم  ت�سور  تنافر  ال�سدد  بهذا  و�سجلت 
من ا�ستقالل عنها، وتعار�س وظيفة الق�ساء مع �سالحيات وزير العدل يف الإ�رشاف على النيابة 
املهام،  بع�س  يف  الق�ساة  بع�س  كت�سمية  الق�سائية  احلياة  من  جوانب  عدة  يف  وتدخله  العامة، 
تطبيق  ق�ساة  اأو  العامة  النيابة  ق�ساة  ال�سالحيات عو�س  بع�س  ممار�سة  امل�ساركة يف  اأو  واملبادرة 
العقوبات، ورفع بع�س الطعون اأمام املجل�س الأعلى، ورئا�سة جلنة العفو والنيابة عن امللك يف 

رئا�سة املجل�س الأعلى للق�ساء.
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والق�ساء  الق�سائية  ال�سابطة  بني  العالقة  مراجعة  �رشورة  عند  التوقف  مت  الجتاه  ذات  ويف 
ل  والذي  القانوين،  نظامها  على  يهيمن  الذي  الإداري  اجلهاز  تاأثري  من  لتخلي�سها  اجلنائي، 
يحميها من اخل�سوع له على ح�ساب املو�سوعية واحلياد اللذين يجب اأن يطبعا اأعمالها يف اإطار 
امل�سطرة اجلنائية. وداخل العالقة الق�سائية مع النيابة العامة والتحقيق واحلكم، يتعني اأن تتوقف 
مهام ال�رشطة الق�سائية عند املعاينات الدقيقة يف املحا�رش ول تتجاوزها اإىل ما يرجع اإىل التكييف 
اأو التهام. كما يتعني اأن جتتهد الهيئة الق�سائية يف تكوين اقتناعها ال�سميم يف حرية وا�ستقالل 

حتى ل ت�سبح جمرد جهة معتمدة لتلك املحا�رش ب�سكل اآيل.

وعلى �سعيد اأكرث ات�سال باملمار�سة الدقيقة لإجراءات امل�سطرة اجلنائية تعر�ست امل�سادر التي 
نحن ب�سددها بقوة اإىل م�سائل فعلية اإنزال العقاب على كل املجرمني وعليهم وحدهم، من غري 
جتاوز ول تع�سف، ويف احرتام كامل حلقوق الدفاع وقواعد الإثبات، من دون تعذيب ول اإهانة 
من جهة، ومن غري اإخالل مبا تقت�سيه طماأنينة املجتمع وما ي�ستلزمه اأخذ النظام العام بالعتبار يف 

�سوء دولة احلق من جهة اأخرى.

املحكمة  اخت�سا�س  �سمولية  مو�سوع  يف  وبال�سبط  اليومي،  العملي  امل�ستوى  ذات  وعلى 
اجلنائية، �سجلت الوثائق املعنية �رشورة تعميم �سالحية املحكمة اجلنائية للنظر يف الدفوع املتعلقة 
بامل�سائل الأولية كا�ستثناء ال�رشعية يف �سوء ما جد مبنا�سبة تنظيم املحاكم الإدارية وما اأ�سبح �سهل 

التح�سني يف �سوء قانون امل�سطرة اجلنائية احلايل. 

واأثريت م�ساألة العتقال الحتياطي من عدة جوانب رغم الإيجابيات املرتتبة عن اإجراءات 
املراقبة الق�سائية التي جاء اعتمادها وتنظيمها بغاية احلد من اللجوء اإىل العتقال الحتياطي اإبرازا 
يقل�س  يزال حمدودا ول  الق�سائية ل  باملراقبة  العمل  اأن  املالحظ  فمن  ا�ستثنائي.  لطبيعته كتدبري 
اللجوء اإىل العتقال الحتياطي اإل يف حدود متوا�سعة. ومما ل جدال فيه اأن كل متابعة منطوية 
على هذا العتقال وتنتهي بالنطق برباءة ال�سنني اأو املتهم، اإل وتدل على خلل يف تطبيق العتقال، 
ول �سك باأن هذه النتيجة تعني م�سا خطريا بعدة مبادئ حلقوق الإن�سان بدءا من ال�رشعية وانتهاء 
بالكرامة وال�رشف ومرورا باأ�سل الرباءة. ي�ساف اإىل هذا ميل الأحكام اإىل النطق بعقوبة احلب�س 
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اأن  كما  الحتياطي.  العتقال  يف  بالت�رشع  النتقاد  من  وخ�سية  الرباءة  تبني  عند  العتقال  ملدة 
القانون اجلاري به العمل، ورغم احلكم بالرباءة، ل ي�سمح باحلكم ل�سحية العتقال الحتياطي 

باأي تعوي�س ول حتى باأي اعتذار معنوي7.

كما تالحظ الوثائق املعنية ولو باأ�سلوب �سمني خطر ورود اأكرث من متابعة واحدة عن اجلرمية 
العقوبة  ق�ساء  وبعد  الأموال،  جرائم  من  بجرمية  اإدانته  �سبقت  من  ملالحقة  �سيما  ل  الواحدة، 
املنطوق بها �سده، اأحيانا مبدة زمنية طويلة، ملجرد الت�سكك اأو الريبة يف م�سدر الأموال التي بني 
يديه. فيتابع من جديد ولو دون تاأ�سي�س املتابعة على جرمية جديدة. ويوؤخذ على هذا النهج ذات 

اخلرق الذي يت�سم به العتقال الحتياطي املعمول به يف ال�سورة ال�سالفة.

التجربة  والهيئة،  املجل�س  عن  ال�سادرة  الوثائق  توؤاخذ  الأهم،  على  وبالقت�سار  واأخريا، 
اإطار  اأحيانا ب�سورة جمردة وحمايدة لل�سواب يف  ال�سلطة  با�ستعمال  الت�رشيعية وامل�سطرية اجلارية 
مبادئ  اأب�سط  مع  ذلك  تعار�س  رغم  والعقاب  امل�سئولية  من  الإفالت  لتاأ�سي�س  التربير،  اأ�سباب 

حقوق الإن�سان املرتكزة على ال�رشعية وامل�ساواة. 

7.   ل ي�ستحق التعوي�س اإل يف حالة مراجعة احلكم املرتتب عنها براءة املحكوم عليه وفق مقت�سيات املادتني 573 و574 
من قانون امل�سطرة اجلنائية.



اجلزء الأول من الدرا�سة
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يبتدئ امل�رشع قانون امل�سطرة اجلنائية بالكتاب التمهيدي الذي ي�ستمل على اأربعة ع�رشة مادة 
مق�سمة اإىل اأربع جمموعات، كل واحدة ي�سمها باب وتن�سب تباعا على مو�سوعات قرينة الرباءة 
اأن  بداية  املدنية. ويالحظ  العمومية والدعوى  الدعوى  اإقامة  املتهم، حق  لفائدة  ال�سك  وتف�سري 
بالن�سجام  يت�سم �سكله وتق�سيمه  الكتاب غري موحد يف مو�سوع واحد بحيث ل  حمتوى هذا 
واملنطق. ذلك اأنه ل ي�ستجيب ملعنى عنوانه اإل يف الباب الأول املتعلق بقرينة الرباءة وطريقة تف�سري 
اأن الكتاب التمهيدي يخ�س�س  ال�سك، بينما يبدو غري ذلك يف الأبواب الأخرى. فمن املعلوم 
القانون.  التي يقررها  اإطار منظور �سامل للمقت�سيات  العامة يف  املبادئ والأحكام  عادة لعر�س 
وبا�ستثناء قرينة الرباءة الأ�سلية يتعر�س الكتاب التمهيدي مل�سائل تدخل عموما يف �سلب امل�سطرة 

اجلنائية لكونها تتعلق باأول موؤ�س�سة من موؤ�س�ساتها اجلوهرية، الدعوى بنوعيها اجلنائي واملدين.

 ميكن القول باأن الدعوى تكون جممل نطاق امل�سطرة اجلنائية اأو اإطارها بحيث تنح�رش م�سائل 
البحث والتحقيق واملحاكمة يف حتديد النظام الذي ي�رشي على مراحلها املتتابعة. ول ميكن تفهم 
هذا املوقف من قانون امل�سطرة اجلنائية بغياب املبادئ العامة والتوجهات العامة لل�سيا�سة اجلنائية، 
خا�سة واأن امل�رشع اأعلن اعتماده حلقوق الإن�سان يف ديباجة الن�س. لكن ال�سكل املعيب ل مينع 
من العرتاف باأن م�سمونه يقت�رش يف احلقيقة على تقرير احلق يف الدعوى، ومن خالله احلق يف 
تدخل الق�ساء، بحيث يتعني ت�سحيح توجه الباب املعني بالن�س على املبادئ التي يغفلها، وهي 
ال�رشعية من زاوية عدم رجعية القانون، احلق يف املحاكمة الق�سائية مع ما تفر�سه من ا�ستقالل 

املحكمة، قبل احلق يف الدعوى واحلق يف امل�ساواة اأمام الق�ساء تكملة للم�ساواة اأمام القانون. 

فيما يتعلق باملقت�سيات التي جتلب النتباه من زاوية حقوق الإن�سان، �سوف يتم التوقف عند 
املواد 1، 3، 4، 5، 6، 8، 12، و13، وهي تتعر�س تباعا للرباءة الأ�سلية، اجلهات امل�سموح لها 

الكتاب التمهيدي*

*  يتعر�س هذا اجلزء لفح�س م�سمون الكتاب التمهيدي والكتاب الأول من قانون امل�سطرة اجلنائية اأي املواد من الأوىل 
اإىل املادة 250.



52

باإقامة الدعوى العمومية، �سقوط الدعوى العمومية، قطع وتوقف تقادم الدعوى العمومية، اأثر 
اأثر  اأمام ذات املحكمة الزجرية،  اأثناءها  العمومية على الدعوى املدنية اجلارية  �سقوط الدعوى 

�سحب الدعوى املدنية على الدعوى العمومية اجلارية. 

وذلك  التق�سيم  اأو  ال�سكل  ت�سحيح  يتعني  قبله،  املعددة  املقت�سيات  ملو�سوع  التطرق  وقبل 
بال�ستغناء عنه والن�س مبا�رشة على املبادئ العامة. ويق�سد بها املبادئ املقررة يف املواثيق الدولية 
والد�ستور، والتي ي�ستح�سن اإبرازها واإكمالها بالتن�سي�س ال�رشيح عليها يف الكتاب التمهيدي، 
متا�سيا مع اإقرارها يف الد�ستور واملواثيق الدولية، خ�سو�سا لتجنب خماطر حرية ا�ستنباطها والبحث 
عنها من خالل تاأويل املقت�سيات املتداخلة لقانون امل�سطرة اجلنائية، بالقت�سار على �سالحيات 
الق�ساء. فهذا التوجه ينطوي على تهديد ال�رشعية وف�سل ال�سلطات يف حالة التو�سع يف تطبيقه، 
اأو على عيب خرق حقوق الإن�سان يف حالة الت�سييق من تطبيقه. لذا يبقى احلل الأمثل هو تب�سيط 

عمل الق�ساء وطماأنة املتقا�سني بالن�س ال�رشيح على اأهم املبادئ يف الكتاب التمهيدي.

 وميكن القول باأن هذه املبادئ تدور حول اأ�سل الرباءة، امل�ساواة، عدم رجعية القانون، احلق 
يف اللجوء اإىل الق�ساء، ا�ستقالل الق�ساء، تبعا ملا متت الإ�سارة اإليه قبله. ومن البديهي اأن العر�س 
املخ�س�س لها يف هذه الدرا�سة �سوف يلتزم ويقت�رش على م�سامينها العامة ل�سببني، اأولهما حماولة 
تبني ال�سيا�سة اأو النظرة التوجيهية التي اعتمدها امل�رشع يف القانون، والثاين لكون تف�سيل الدرا�سة 

يق�سي بالتوقف عند كل مادة تثري مو�سوع التنا�سق معها.

املواد املطلوب اإ�سافتها: ال�رشعية، الحتكام اإىل الق�ساء، امل�ساواة اأمام الق�ساء وترتيب جزاء 
بطالن امل�سطرة على الإخالل ب�رشوط املحاكمة العادلة.

ال�رشعية منطلقا ملبادئ  اعتبار مبداأ  املنطقي ملنظور دولة احلق ل بد من  الت�سل�سل  من زاوية 
حقوق الإن�سان ملا يرمز اإليه من احرتام احلرية والدميقراطية، ثم اإكماله مببداأ الحتكام اإىل الق�ساء 
لأن هذا الأخري هو املخت�س د�ستوريا يف الف�سل بني ادعاء احلق العام للدولة واحلق اخلا�س للفرد، 

وبعد ذلك يربز مبداأ الرباءة الأ�سلية ثم امل�ساواة اأمام الق�ساء8. 

بني  من  التعديل  وت�سمن  اجلنائية  امل�سطرة  قانون  تعديل  مت  عليها  وامل�سادقة  الدرا�سة  هذه  اإمتام  بعد  اأنه  8.   يالحظ 
 ،2011 اأكتوبر   17 يف  تنفيذه  ظهري  ال�سادر    35  .11 )قانون  التمهيدي  الباب  من  و6   5 املادتني  تعديل  ن�سو�سه 

.)5990 الر�سمية عدد  اجلريدة 
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اأول : مبداأ ال�رشعية ومبداأ عدم رجعية القانون 

يقرر الد�ستور مبداأ ال�رشعية يف امل�سطرة اجلنائية من خالل و�سع قواعدها �سمن اخت�سا�سات 
ال�سلطة الت�رشيعية، ومن خالل تقييد املتابعة واملحاكمة بتاأ�سي�سها على القانون كما �سبقت الإ�سارة 
اإىل ذلك اأعاله. ويجب العرتاف اأن تفعيل هذا املبداأ مل يتطلب تدخال معينا من امل�رشع حيث ل 
يالحظ اأي حياد عنه منذ اأن دخل املغرب يف احلياة الد�ستورية. و�سريا على ذات النهج مل ين�س 
عليه قانون امل�سطرة اجلنائية. ويكفي التذكري باأن خرقه من لدن ال�سلطة التنفيذية يعر�س قرارها 
الدفع  بناء على  اجلنائية  املحاكم  الد�ستوري، ولال�ستبعاد من طرف  املجل�س  للرف�س من طرف 
اأي ا�ستثناء يرخ�س  ال�ستثنائي بعدم ال�رشعية. ي�ساف اإىل ذلك خلو قانون امل�سطرة اجلنائية من 
للحكومة اأن تتخذ تدابري اأو تقرر اإجراءات تدخل يف مفهوم ونطاق امل�سطرة اجلنائية، بخالف 
ما ت�سمنه القانون اجلنائي يف باب املخالفات. ويكون خرق املبداأ من لدن الأ�سخا�س مبن فيهم 

من ميار�س �سلطة، فعال جرميا يعاقب عليه القانون اجلنائي كاحتجاز حتكمي مثال. 

والذي  املتقا�سني  طماأنينة  يقوي  الذي  القانون  رجعية  عدم  مبداأ  يرتب  ال�رشعية  مبداأ  لكن 
القانون  فهذا  اجلنائية.  امل�سطرة  قانون  على عك�س  ن�سبي،  بتف�سيل  اجلنائي  القانون  له  يتعر�س 
ل ي�سري اإليه ل بالإجمال ول بالتف�سيل بحيث يرتك املجال وا�سعا لرتباك بل وتناق�س التطبيق 
الق�سائي مع مبادئ حقوق الإن�سان، كما وردت يف املادة 11 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، 
واملادتني 14 و15 من العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية. واإذا كان م�سمون مبداأ 
عدم الرجعية يف باب اجلرائم والعقوبات يخ�سع للتليني ح�سب ما تقت�سيه املالءمة مع م�سلحة 
اجلاين عند تنازع قانونني اأحدهما اأخف اأو اأرحم من الآخر، فاإن التم�سك بح�سن �سري العدالة 
وبذات القيم الكامنة وراء منع رجعية القانون، يظهران اأي�سا مبنا�سبة قانون امل�سطرة اجلنائية الذي 
يخ�سع لقاعدة التطبيق الفوري، وهي خمتلفة عن الرجعية، اإذ ت�سمل الق�سايا اجلارية ولكنها ل 

ت�رشي على الق�سايا التي انتهت قبل دخول القانون اجلديد حيز التنفيذ.

 لكن الفقه يلني التطبيق الفوري على الق�سايا اجلارية تبعا ملو�سوع القانون اجلديد. اإذا كان 
العدالة  اأو يقلل من عوامل ح�سن �سري  الدفاع ب�سكل من الأ�سكال  القانون يقل�س حقوق  هذا 
الق�سايا اجلارية،  الفوري على  تطبيقه  يرف�س  الفقه  فاإن  التقا�سي،  كحذف درجة من درجات 
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ويح�رشه يف النوازل احلادثة بعد �سدوره. ومن الأمانة القول باأن اجتهاد الق�ساء يف املغرب ل 
يكر�س هذا الراأي بدعوى اأن القانون ل ين�س على مبداأ الرجعية اإل يف اجلرائم والعقوبات، رغم 
التباين بني هذا املوقف والإعمال ال�سليم ملبداأ عدم رجعية القانون. لهذه الغاية يكون من العدل 
ومن ح�سن الت�رشيع والتفعيل حلقوق الإن�سان، اأن ت�ساف اإىل قانون امل�سطرة اجلنائية مقت�سيات 
خا�سة بتطبيق مبداأ عدم رجعية القانون، لكن ب�سكل اأو اأثر فوري على الق�سايا اجلارية اإذا كان 

يح�سن حقوق الدفاع اأو �رشوط ح�سن �سري العدالة.

املقرتح: »تطبق مقت�سيات امل�سطرة اجلنائية باأثر فوري على الق�سايا اجلارية التي مل ي�سدر ب�ساأنها 

بعد حكم يف اجلوهر، اإذا كانت تلك املقت�سيات تقرر حت�سينا ل�سمانات حقوق الدفاع اأو �رشوط 
ح�سن �سري العدالة«.

ثانيا : مبداأ الحتكام اإىل الق�ساء

يعرب عن هذا املبداأ باحلق يف املحاكمة اأمام حمكمة لها الخت�سا�س القانوين وتتحلى بال�ستقالل 
والنزاهة، وم�سكلة وفق الأحكام وال�رشوط التي ي�سعها القانون. وقد جاء عر�س خمتلف جوانب 
هذا املبداأ يف املادة 10 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، واملادة 14 من العهد الدويل املتعلق 
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، واملبادئ 1 و2 و3 من املبادئ الأ�سا�سية ل�ستقالل ال�سلطة الق�سائية. 
كما اأعلن الد�ستور �رشاحة اأن الق�ساء م�ستقل عن ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية. لكن اأمام تنظيم 
قطاع العدل �سمن احلكومة وهي اجلهة املج�سدة لل�سلطة التنفيذية، واأمام املقت�سيات املتعددة 
تدبري  العدل �سالحيات حمددة يف  لوزير  اجلنائية واملخولة  امل�سطرة  قانون  عليها يف  املن�سو�س 
العرتاف  يفر�س  اإليها  امل�سار  الدولية  املراجع  منظور  فاإن  املحاكم،  وت�سكيل  الق�سائي  العمل 
الق�ساء من  ا�ستقالل  التمييز بني مبداأين،  يوؤكد �رشورة  الوطني، كما  الت�رشيع  املبداأ يف  بتخلف 
جهة واحلق يف التقا�سي اأمام حمكمة من جهة اأخرى، بحيث ي�سبح من ال�رشوري التوقف عند 
مو�سوع ا�ستقالل الق�ساء قبل التعر�س لبع�س جوانب احلق يف التقا�سي كما جاءت بني املواثيق 

الدولية ومقت�سيات قانون امل�سطرة اجلنائية.
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■ ا�ستقالل الق�ساء

الد�ستورية، هو  الدولية واملقت�سيات  املواثيق  الق�ساء كما جاء يف  ا�ستقالل  باأن  القول  ميكن 
الأر�سية التي ينبني عليها احلق يف التقا�سي اأمام املحكمة. ورغم اإعالن الد�ستور ملبداأ ا�ستقالل 
الق�ساء عن ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية، ورغم متتع الق�ساة بنظام قانوين خا�س متحرر ن�سبيا 
للتعليمات واجلزاءات  يطبعه من خ�سوع  الإداري وما  الت�سل�سل  العدل ومن  من تدخل وزارة 
الإدارية، وتتمتع قراراته بقوة قانونية من غري حاجة اإىل التوافق مع رغبات الإدارة، يظل ا�ستقالل 
الق�ساء م�سوبا بال�سبابية بل وبالنق�س ما دام الق�ساء منظما يف اإطار وزارة العدل اأي يف قطاع 
لوزير  املخولة  بالخت�سا�سات  متاأثرا  الق�سائي  العمل  يبقى  التنفيذية. كما  ال�سلطة  ع�سوي من 
الطعون  بع�س  ممار�سة  و�رشوط  العفو  ظروف  وتقدير  الق�ساة،  بع�س  تعيني  جمالت  يف  العدل 
�سد القرارات الق�سائية. وبا�ستقراء م�سمون هذا املبداأ يظهر اأنه م�سوب بال�سبابية والرتباك يف 
طريقة جت�سيده من خالل تطبيق الد�ستور وذلك على م�ستويني، خارجي يتج�سد يف عالقة الق�ساء 
ك�سلطة مع ال�سلطة التنفيذية خا�سة، وداخلي يربز من خالل عالقة الق�ساة فيما بينهم �سواء كانوا 
اأنواع خمتلفة. وهذا  اأو من  اأو من نوع واحد  اأو من درجات خمتلفة،  جميعا من درجة واحدة 
النوع من الختالل هو ال�سائد يف املقت�سيات املحددة لقانون امل�سطرة اجلنائية، بحيث �سوف 
عنده  التوقف  ليتم  الأمثلة،  ببع�س  له  وال�ست�سهاد  عامة  ب�سفة  املبادئ على طرحه  فقرة  تقت�رش 

مبنا�سبة كل مادة معنية به.

■  بداية املنظور اخلارجي اأو املوؤ�س�ساتي

ينطلق هذا املنظور من املرجعية الد�ستورية والدينية املعتمدة باملغرب، ويقت�سي تفعيال لبع�س 
مقت�سياتها وتعديال لبع�سها الآخر، �سواء تعلق الأمر بال�ستقالل عن وزير العدل اأو عن املرافق 

الإدارية الأخرى.

■  بالن�سبة لال�ستقالل عن وزير العدل

على م�ستوى التفعيل فقط، فالد�ستور يقرر �رشاحة اأن الق�ساء م�ستقل عن ال�سلطتني الت�رشيعية 
والتنفيذية، وهو ما يعني مبا�رشة ف�سل موؤ�س�ساته عن اجلهتني املذكورتني ب�سفة وا�سحة، وهذا 
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التنفيذية.  ال�سلطة  الواقع مع  الت�رشيعية، على خالف  ال�سلطة  بالن�سبة للعالقة مع  ل يثري �سعوبة 
ذلك اأن احلكومة، وهي اجلهاز املج�سد لل�سلطة التنفيذية ت�ستمل دائما على قطاع خا�س بالعدل 
رغم تنافر الأمر مع الن�س الد�ستوري ال�رشيح. كما اأن القيام ببع�س املهام ذات ال�سلة باملتابعات 
والتحريات اجلنائية تدخل يف اخت�سا�س ال�سلطة الإدارية ب�سكل قانوين. وحتريك بع�س امل�ساطر 
الق�سائية يتم بناء على مبادرة تلقائية من طرف ال�سلطة الإدارية اأو يتقيد برتخي�س منها. ويجري 
كل هذا يف جتاهل كامل ملبداأ ا�ستقالل الق�ساء، املرتتب حتما عن مبداأ ف�سل ال�سلطات الذي يقره 
اأي�سا وينظمه الد�ستور. ول يتطلب ت�سحيح هذا الو�سع اأي تعديل د�ستوري لأنه ينح�رش يف عدم 
ا�ستمال احلكومة على وزارة خا�سة بالعدل. ول يبقى اإل مو�سوع تنظيم القطاع طبقا للد�ستور.

على �سعيد تنظيم القطاع خارج اإطار اجلهاز التنفيذي ميكن تفعيل املرجعية الدينية التي تقرر 
باأن الإ�سالم دين الدولة واأن امللك اأمري املوؤمنني. من هذه الزاوية يجمل التذكري باأن ولية الق�ساء 
حتتل مكانة ال�سدارة بني �سلطات وواجبات اأمري املوؤمنني. ويظهر هذا اجلانب من خالل اأمهات 
الفكر الإ�سالمي مثل الأحكام ال�سلطانية للماوردي، ومقدمة ابن خلدون. كما يتجلى مبنظور 
للق�ساء وباأن  باأن امللك هو رئي�س املجل�س الأعلى  ع�رشي من مقت�سيات د�ستورية قطعية تقرر 
القانونية  الزاوية  با�سم جاللة امللك الذي ي�سميهم ويقيلهم. من هذه  الق�ساة ينطقون الأحكام 
الو�سعية كذلك يطفو التنافر بني الد�ستور والواقع املتجلي يف ت�سابك ال�سلطة التنفيذية والق�ساء. 
فاملجل�س الأعلى للق�ساء يدخل يف هياكل وزارة العدل، ويراأ�سه وزير العدل بالنيابة عن امللك، 
كما اأن جمموعة من املقت�سيات القانونية، خا�سة بامل�سطرة اجلنائية، تعطي لوزير العدل �سالحيات 

غري من�سجمة مع مبداأ ا�ستقالل الق�ساء وف�سل ال�سلطات. 

وللخروج من هذا الإ�سكال، ميكن ت�سور الق�ساء كموؤ�س�سة م�ستقلة عن ال�سلطتني الت�رشيعية 
والتنفيذية، مرتبطة برئي�سها الروحي والد�ستوري، جاللة امللك، يف �سكل ولية اأو ديوان. وتبقى 
م�سائل منع تدخل رئي�س املوؤ�س�سة املقرتحة يف العمل الق�سائي خا�سعة ملقت�سيات تنظيمية مالئمة 
التوجه  هذا  يف  تكون  ولن  منا�سبة.  باأحكام  مقننة  وال�ستقالل  النزاهة  مو�سوعات  تظل  كما 
الدين. فلقد  للدولة ول من زاوية تركيزه على مرجعية  الع�رشي  التنظيم  اأية غرابة ل من زاوية 
اأو وكالت  هيئات  اأن�ساأ  اأقل خطورة وح�سا�سية، حيث  قطاعات  مماثلة يف  املغرب جتربة  نهج 
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عن  د�ستوريا  تخرج  ل  خمتلفة  اأن�سطة  اأو  وظائف  لتنظيم  احلكومة،  عن  م�ستقلة  موؤ�س�سات  اأو 
اخت�سا�سات ال�سلطة التنفيذية. ومن نافلة القول اأن الق�ساء له مفهوم ال�سلطة امل�ستقلة بخالف 
اإليها، وله ارتباط روحي ود�ستوري بامللك، واأوىل بالتايل اأن يتم تنظيمه وفقا  الوظائف امل�سار 
الد�ستوري  ا�ستقالله  يربز  ب�سكل  والتنظيم  بالت�سور  اأوىل  العدل  قطاع  اأن  البديهي  لهذا. ومن 
وال�سيا�سي عن ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية ويوؤكد ويوطد عالقته بامللك. ول عربة بالت�سمية 
التي تعطى له بعد ذلك بهذا ال�سدد، لأن العربة باجلوهر ولن يبقى جمال للجدال حول احلقيقة9. 

■ ثانية املنظور الداخلي اأو التفعيلي

على م�ستوى املنظور الداخلي ل�ستقالل الق�ساء، يكفي العمل على الف�سل احلقيقي وامل�ستمر 
هو  ما  وبعك�س  الد�ستور.  لتعديل  حاجة  اأية  بدون  الإدارية،  ال�سلطة  اأجهزة  عن  الق�ساء  لهيئة 
ومع  الداخلية  وزارة  ومع  العدل  وزارة  مع  موجود  اإليه  امل�سار  التداخل  فاإن  �سائع  اأو  معروف 
كل اإدارة يتمتع بع�س اأع�سائها ب�سفة �سباط ال�رشطة الق�سائية اأو يعطيها القانون �سلطة التحكم 
تت�سم  التي  اجلنائية  امل�سطرة  قانون  مقت�سيات  من  الكبري  للعدد  ونظرا  العمومية.  الدعوى  يف 
على  الدرا�سة  من  املرحلة  القت�سار يف هذه  يتم  �سوف  الق�سائي،  العمل  الإداري يف  بالتدخل 
بع�س النماذج، واإرجاء التوقف عند تطبيقاتها املختلفة اإىل مرحلة التعر�س لأبواب القانون حيث 

جاء التن�سي�س عليها.

■  ا�ستقالل ق�ساء النيابة العامة عن وزير العدل 

تتعني املالحظة يف بداية هذه النقطة والعرتاف باأن مواد الد�ستور وقانون امل�سطرة اجلنائية 
ل تن�س على اأية رئا�سة اأو اإ�رشاف لوزير العدل على الق�ساء، ولكن مقت�سيات جزئية من قانون 
هذه  وتربز  الق�ساء.  با�ستقالل  م�سها  اإنكار  ميكن  ول  الت�سور  هذا  على  تنبني  اجلنائية  امل�سطرة 
الظاهرة خ�سو�سا من خالل املادتني 51 و 52 من القانون، واللتني تنطويان على �سلطة الوزير 

على قطاع الق�ساء اجلنائي �سواء مبنظور الإ�رشاف اأو التعيني. 

9.  مل ي�ستند الد�ستور اجلديد على هذا املنظور يف جميع مقت�سياته ولكنه نحا منحى �سبيها به اإذ ن�س على اعتبار الق�ساء 
�سلطة، وعلى ا�ستقالله عن ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية وعلى �سمان جاللة امللك لهذا ال�ستقالل، كما ن�س على 

تعديل هيكلة املجل�س الأعلى للق�ساء )تراجع مقت�سيات الباب ال�سابع من الد�ستور اجلديد(. 
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التعليمات  عبارات  اأن  غري  اأ�سري«  والقلم  حر  »الل�سان  الفقهية:  القاعدة   51 املادة  تكر�س 
والإحالة على املادة 51 التي تكر�س هيمنة وزير العدل على ال�سيا�سة اجلنائية من �ساأنها اأن جتعل 
من ق�ساء النيابة العامة جمرد ق�ساء للتعليمات وتن�سف حرية ب�سط الآراء ال�سفوية بكامل احلرية 
من  خلوفه  املكتوبة،  روؤ�سائه  تعليمات  العامة  النيابة  ع�سو  يخالف  اأن  امل�ستبعد  من  اأنه  واحلال 

انتقامهم. وهو ما يغل يده عن ب�سط احلقيقة التي قد تظهر له. 

اأثارت هذه املادة نقا�سا م�ستفي�سا يف جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�سان مبجل�س النواب، 
على  خا�س  بوجه  النتقادات  ان�سبت  وقد  اجلنائية،  امل�سطرة  قانون  م�رشوع  مناق�سة  خالل 
النواب  اأبدى  العامني، حيث  للوكالء  ال�سيا�سة اجلنائية وتبليغها  تنفيذ  العدل يف  �سالحية وزير 
حتفظات عديدة حول هذه ال�سالحية مت�سائلني عن املق�سود بال�سيا�سة اجلنائية وعن اجلهة التي 
حتدد توجهاتها، وعن تخوفهم من اأن ينفرد  وزير العدل بو�سعها وتنفيذها واإمالئها على الق�ساء، 
مع ما يف ذلك من امل�س با�ستقالله، وذلك بالنظر لكون وزير العدل هو الذي يراأ�س النيابة العامة، 
بحيث يخ�سى اأن ي�سبح الق�ساء حمال لتنفيذ التعليمات �سدا على وظيفته يف احل�سم يف املنازعات 

ح�سب القانون وما ميليه عليه ال�سمري.

 وقد اأجابت احلكومة حماولة حتديد املق�سود من ال�سيا�سة اجلنائية معتربة اإياها جمرد توجهات 
واأهداف وا�سرتاتيجيات ت�سعى اإىل مكافحة اجلرمية وتوحيد العمل الق�سائي بني املحاكم، واأن 
الذي ي�سع اخلطوط العري�سة لل�سيا�سة اجلنائية هو الت�رشيع ولي�س وزير العدل الذي يقت�رش دوره 
اأن  اإليها. والواقع  51 رغم النتقادات املوجهة  على تنفيذها فقط. وانتهى الأمر اإىل تبني املادة 
هذه املادة لي�ست �سوى تكري�س لواقع هيمنة ال�سلطة التنفيذية على اجلهاز الق�سائي، وتقوية دور 
رئا�سة  فعلي وحقيقي وعملي مهمة  باإ�سناد  منادية  الأ�سوات  فيه  ترتفع  العدل، يف وقت  وزير 
النيابة  ق�ساة  من  قا�س  اأعلى  لأنه  الأعلى،  املجل�س  لدى  للملك  العام  الوكيل  اإىل  العامة  النيابة 
العامة، يحيل القانون �رشاحة على رئا�سته جلهاز النيابة العامة. ويزداد هذا الراأي ر�سوخا يف روح 
القانون عند تذكر كون الق�ساة هم الذين ينوبون عن الإمام يف اإ�سدار الأحكام، وهم املوؤهلون 

للنيابة عنه يف كل ما ي�ستلزمه النطق بها10. 

10. جاء يف حتفة الأحكام لبن عا�سم: »منفذ بال�رشع لالأحكام *** له نيابة عن الإمام«.  
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ال�سيا�سة  و�سع  بني  اخللط  ب�سهولة  القول  يجب  املادة،  على  لالإبقاء  املفتعل  التربير  ورغم 
ال�سلطة  اخت�سا�سات  يف  يدخل  ال�سيا�سة  هذه  و�سع  اأن  الوا�سح  فمن  وتنفيذها.  الت�رشيعية 
الت�رشيعية �سواء بناء على م�ساريع احلكومة اأو على مقرتحات النواب، ويتبلور يف ن�سو�س قانونية 
تن�سب على التجرمي والعقاب وامل�سطرة. وتبعا لذات النهج الد�ستوري، ل يبقى لل�سلطة التنفيذية 
اإل اإكمال الت�رشيع مبا يدخل يف اخت�سا�سها الد�ستوري، اأي املرا�سيم والقرارات التطبيقية عند 
القت�ساء. ونظرا لغياب اأي مقت�سيات تنظيمية يف املو�سوع، فمن ال�سهل تاأويل التدابري التنفيذية 
الواردة يف املادة 51 على وجه املقت�سيات التنظيمية ال�سورية بل والفا�سدة اأو الباطلة خللوها من 
التنظيمية. بحيث ل يبقى جمال لل�سك يف كون  ال�سكل وامل�سطرة الواجبني يف ممار�سة ال�سلطة 
حترك وزير العدل �سوف يكون تدخال فعليا يف اخت�سا�س الق�ساء الذي يتمتع وحده د�ستوريا 
وقانونيا ب�سالحية تف�سري القانون اجلنائي وامل�سطرة اجلنائية وتطبيقهما يف ال�سيغة التي �سدرا بها 
عن ال�سلطة الت�رشيعية. ومما ل جدال فيه، اأن الدولة تظل موؤهلة ملالءمة تلك القوانني كلما تبني لها 
تغري يف الظروف التي اأفرزتها، وفقا ملبادئ ف�سل ال�سلطات الواردة يف الد�ستور، ول مربر للقفز 

على هذا التنظيم بتخويل وزير العدل اخت�سا�سات ل ميكن اأن تكون له طبقا لذات املبادئ.

املقرتح: حذف املادة.

ا�ستقالل ق�ساء التحقيق وق�ساء تطبيق العقوبات عن وزير العدل.

العدل  الق�ساء، حيث متنح وزير  ا�ستقالل  مبداأ  العدل وخرق  52 هيمنة وزير  املادة  تكر�س 
�سالحية تعيني واإعفاء قا�سي التحقيق، وتتجه املادة 596 على ذات التوجه بالن�سبة لتعيني قا�سي 
تطبيق العقوبات، واحلال اأن الأمر يدخل يف مهام املجل�س الأعلى للق�ساء حني يطرح املو�سوع 
اأثناء دورة اجتماعه. وعند ال�رشورة، خارج تلك الدورة، يتم الرجوع اإىل احللول املوؤقتة التي 
يكون للجمع العام ال�سنوي لق�ساة املحكمة اأن يقررها تفاديا للفراغ اأو حلدوث عائق مينع قا�سي 

التحقيق وقا�سي تطبيق العقوبات النظاميني من ممار�سة مهامهما. 

للق�ساء  الأعلى  للمجل�س  والإعفاء  التعيني  »واإ�سناد  املادتني  هاتني  حذف  يقرتح  عليه،  بناء 
هذا  دورات  خارج  التحقيق،  ق�ساة  لقيدوم  اأو  املحكمة  لق�ساة  العام  وللجمع  دورته،  خالل 
بالتعيني  املوؤقت ولي�س  التكليف  الفر�سيتني الأخريتني ينح�رش يف  الأمر يف  باأن  الأخري«. علما 

النظامي الذي يبقى من اخت�سا�س امللك بناء على اقرتاح  املجل�س الأعلى للق�ساء.
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■  بالن�سبة لال�ستقالل عن كل مرافق ال�سلطة الإدارية 

  يظهر نفوذ وا�سح ل�سلطة وزارة الداخلية على م�سار الق�ساء اجلنائي من زاوية عالقة ال�رشطة 
الق�سائية بهذه الوزارة. فمن جهة اأوىل تعترب املادة 28 ق.م.ج. جمموعة من املوظفني ال�سامني يف 
وزارة الداخلية �سباطا لل�رشطة الق�سائية، ومن جهة اأخرى تبني املادة باأن �سباط ال�رشطة الق�سائية 
يتكونون اأ�سا�سا من موظفي الأمن الوطني والدرك امللكي والبا�سوات والقواد. ومن املقرر اإداريا 
تبعية جميع هذه الأ�سناف اإىل وزارة الداخلية واإىل القوات امل�سلحة امللكية )الدرك(. ومينحهم 
قانون امل�سطرة اجلنائية �سالحيات وا�سعة يف البحث الق�سائي حتت اإ�رشاف النيابة العامة، ولكن 
الق�سائي  بني  التمييز  معيار  ول  عليهم،  الداخلية  وزارة  نفوذ  يقف  متى  بتاتا  يحدد  القانون ل 
وال�سيا�سي والإداري بالن�سبة للولة والعمال والبا�سوات والقواد. لهذا يتعني اإعادة النظر يف كل 

هذا اجلانب مبا يقت�سيه من اإخراج للبع�س وتنظيم اأح�سن للبع�س الآخر.

تخويل العمال والولة �سفة �سباط ال�رشطة الق�سائية، األغيت يف القانون الفرن�سي بتاريخ 4 
1993 بعد النتقادات الفقهية واحلقوقية التي اعتربت الأمر م�سا �رشيحا مببداأ الف�سل بني  يناير 
ال�سلطتني التنفيذية والق�سائية، وذريعة قانونية لتدخل ل مربر له يف �سوؤون ال�سلطة الق�سائية، من 
لدن م�سئولني �سامني عن �سائر اأوجه ت�سيري وتطبيق �سيا�سة الدولة على ال�سعيد املحلي. اإن تخويل 

الوايل اأو العامل هذه ال�سفة ولو ا�ستثناء مل يبق له يف الوقت الراهن ما يربره.

واملوظفني  امللكي،  والدرك  الوطني  الأمن  رجال  و�سع  ومراجعة   28 املادة  حذف  املقرتح: 

الإداريني الذين مينحهم القانون �سفة اأع�ساء ال�رشطة الق�سائية، مبا ي�سمن ا�ستقاللهم عن اإدارتهم 
الأ�سلية اأثناء ممار�ستهم ملهام ال�سابطة الق�سائية.  

وب�رشف النظر عن مظاهر التدخل الوا�سح ل�سلطة وزارة الداخلية يف العمل الق�سائي، تقرر 
املادة 133 نوعا اآخر من هذا التدخل لفائدة الإدارة ب�سفة عامة. حتيل هذه املادة على مقت�سيات 
املادتني 326 و327 اللتان ت�سرتطان احل�سول على اإذن من ال�سلطة التنفيذية، يف حني اأنه ميكن 

اإلغاء هذا الإذن والكتفاء باإ�سعار اجلهات املعنية.

ويف ذات الجتاه ت�سمح الفقرة الثانية من املادة 3 للموظفني العموميني باأن يقيموا الدعوى 
العمومية، واملق�سود هو اأن يحركوها عو�س النيابة العامة اأو ال�سحية. الغريب اأن الن�س يتحدث 
عن املوظفني ولي�س عن الإدارة، اإذ من املمكن اأن تكون هذه الأخرية اأقرب اإىل الإطالع على 
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اأن  الأوىل  وكان  املهمة.  بهذه  مكلفة  د�ستورية  �سلطة  اإغفال وجود  يربر  ل  هذا  لكن  اجلرائم، 
يقت�رش الن�س على تكرار ما هو جائز لل�سحية من اإ�سعار اأو �سكاية عادية اأو مبا�رشة، رغم اأن هذا 

التكرار ل ي�سيف اإىل ال�رشيعة العامة �سيئا11.  

■  ا�ستقالل الهيئات الق�سائية فيما بينها

من املبادئ املقررة بالأغلبية الكبرية للفقه الف�سل بني الهيئات الق�سائية املخت�سة باملادة اجلنائية 
ح�سب نوع املهمة التي متار�سها يف الدعوى العمومية، وذلك توخيا للمو�سوعية الكاملة واحلياد 
يف اتخاذ القرارات. بالتايل يتعني الف�سل بني ق�ساء التهام اأو املتابعة اأو املطالبة باحلق العام، وهو 
ل�سالح  متوازن  ب�سكل  الأدلة واحلجج  يقيم  الذي  التحقيق  وق�ساء  العامة،  النيابة  امل�سخ�س يف 
احلق العام اأو الإدانة ول�سالح ال�سخ�س املتابع، جتنبا لندفاع النيابة العامة اأو لتاأثري بع�س القرائن 
وال�سبهات على براءة املدعى عليه، وق�ساء احلكم الذي يح�سم يف النازلة بناء على تقديره لنتائج 
املتهم. ومعنى  اأو  ال�سنني  اأو  امل�سبوه  برباءة  اأو  التهام  ال�سميم مب�سمون  اقتناعه  التحقيق وعلى 
الف�سل املذكور بني الهيئات اأن كل واحدة منها متار�س وظيفتها بدون تعليمات ول توجيهات 
ول مراقبة تراتبية من الأخرى، اإذ يرجع الأمر يف كل موؤاخذة اإىل ال�سلطة القانونية املكلفة بالنظر 
يف الطعون التي تلحق قرارات اجلهات املعنية. ومن الأمانة ت�سجيل غياب هذا الف�سل يف العديد 

من مقت�سيات قانون امل�سطرة اجلنائية. 

اإذ  والتهام  املتابعة  �سلطة  عن  التحقيق  �سلطة  ف�سل  تتجاهل  الثالثة  فقرتها  يف   75 فاملادة 
وثائق  جميع  العمليات  انتهاء  بعد  ير�سل  التحقيق  قا�سي  اأن  اإىل  املادة  هذه  من   3 الفقرة  ت�سري 
باأن  ذلك،  العلم، عالوة على  مع  ب�ساأنها،  ليقرر  امللك  اأو وكيل  للملك  العام  للوكيل  التحقيق 
قا�سي التحقيق يعترب من ال�سباط ال�سامني لل�رشطة الق�سائية، وهو بهذه ال�سفة يخ�سع لتعليمات 
النيابة العامة بالن�سبة للبحث التمهيدي، وباأنه يعود للنيابة العامة اختيار قا�سي التحقيق عند تعدد 
الق�ساة، وهنا يكون ملمثل النيابة العامة حق احل�سم يف �سائر اأوجه م�سري الدعوى العمومية، من 

حتريك، وتوجيه، وتغيري، وطعن، واإحالة. 

11.  يالحظ اأن القانون 11. 35 امل�سار اإليه �سابقا عدل مقت�سيات خمتلفة يف هذا الباب، وخا�سة املواد 20 و 22 و1 - 22 
ومل ت�سملها الدرا�سة بطبيعة احلال.
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كما اأن املادة 84 ت�سمح فقرتها الثالثة لقا�سي التحقيق بتوجيه التهمة لأي �سخ�س بناء على 
ملتم�س النيابة العامة. والواقع اأن �سالحية توجيه التهمة من قا�سي التحقيق، غري مقيدة ب�رشورة 

تقدمي ملتم�س من النيابة العامة.

»...بعد  التالية:  كالعبارة  العامة  النيابة  ا�ست�سارة  يفيد  نحو  على  الفقرة  �سياغة  يعاد  املقرتح: 

ا�ست�سارة النيابة العامة لإبداء ملتم�ساتها«.

واملادة 90 ت�سري يف الجتاه امل�سار اإليه القا�سي بتجاهل ذات املبداأ حيث متنح هذه املادة للنيابة 
العامة �سالحية اختيار قا�سي التحقيق من بني ق�ساة التحقيق يف حالة ما اإذا تعدد هوؤلء الق�ساة 
يف املحكمة الواحدة، وهو تدخل من ق�ساء النيابة العامة  يف ق�ساء التحقيق وم�سا�س با�ستقالله، 
لأنه ل يخلو من خماطر توجه النيابة العامة لختيار القا�سي الذي لن جتد معه �سعوبة يف التعامل، 
ما  ال�رشورة  للق�ساء، وعند  الأعلى  املجل�س  قرار  اعتماد  اقرتاحه،  �سبق  الأوىل، كما  كان  بينما 
اأ�سفر عنه اجلمع العام من توزيع للمهام، ويف حالة ال�ستعجال متنح �سالحية التعيني لقيدوم ق�ساة 

التحقيق باملحكمة اإن وجد اأو لرئي�س الغرفة اجلنحية مبحكمة ال�ستئناف.

وحني تتطلب ظروف خا�سة تغيري قا�سي التحقيق يف دعوى جارية، وباملوازاة مع ما �سبق 
اأن  يجب  بحيث  التحقيق،  قا�سي  من  الق�سية  �سحب  91 حول  املادة  ت�سحيح  يتعني  اقرتاحه، 
يكون بقرار معلل من رئي�س املحكمة وبناء على اأ�سباب وا�سحة كاأ�سباب التجريح اأو املخا�سمة، 

ولي�س من طرف النيابة العامة ح�سب املادة 91 احلالية.

■ ا�ستقالل ق�ساء التحقيق وق�ساء التهام عن رئا�سة املحكمة

تعالج املادة 46 هذه الفر�سية، اأي تغيب جميع اأع�ساء النيابة العامة، و�سالحية رئي�س املحكمة 
يف تعيني قا�س من ق�ساة احلكم ليتوىل املهام. اإن هذه املقت�سيات تطرح اإ�سكالية تنايف مهام قا�سي 
تعيني  اأن  اعتبار  التعيني على  العامة، كما تطرح م�سكلة �رشعية هذا  النيابة  قا�سي  احلكم ومهام 
الق�ساة هو من اخت�سا�سات املجل�س الأعلى للق�ساء ولي�س من مهام رئي�س املحكمة. وهذا من 
�ساأنه امل�س با�ستقالل القا�سي، بحيث يجب ت�سحيح القاعدة وفقا للفر�سيات الثالث املذكورة.
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التي متنح لرئي�س املحكمة �سالحية تعيني قا�سي التحقيق يف   53 وكذلك الأمر بالن�سبة للمادة 
حالة ما اإذا كان باملحكمة قا�س واحد وحال دونه مانع وذلك بعد ملتم�س من النيابة العامة ويف حالة 
اإىل  اأول  اأن ي�سند الأمر  التعيني ي�سكل م�سا با�ستقالل الق�ساء، ويتعني  اأن هذا  ال�ستعجال. والواقع 
املجل�س الأعلى للق�ساء، ويف حالة ال�ستعجال، للجمع العام، واأخريا لتفاق الرئا�سة والنيابة العامة.

ولعل هذا الإ�سكال ناجت عن عيب �سياغة الن�س يف املقت�سيات املعنية حيث ي�ستعمل م�سطلح 
لإعطاء  القانوين  اأو  الر�سمي  الإجراء  هو  التعيني  اأن  ذلك  التكليف.  م�سطلح  عو�س  التعيني 
يعدو  ال�سابقة. ول  للمقرتحات  ل�سخ�س معني، وهو ما يخ�سع  اخت�سا�س معني ب�سفة نظامية 
الأمر تكليفا اأي اإلزاما موؤقتا بعمل ل�سخ�س معني يف ظروف خا�سة. ويف هذه احلدود ل بد من 
ت�سحيح الن�س بالتخلي عن م�سطلح التعيني لفائدة م�سطلح التكليف، وتخويل �سالحية اإجنازه 
للجهة الق�سائية املعنية، الوكيل العام بالن�سبة لأع�ساء النيابة، اأو قيدوم ق�ساة التحقيق اأو رئي�س 

الغرفة اجلنحية مبحكمة ال�ستئناف بالن�سبة لق�ساة التحقيق12.

املادة 1: قرينة الرباءة وال�ستفادة من ال�سك

املبداأ املرجعي: الأ�سل الرباءة

املقرتح: تعديل ال�سياغة

تن�س املادة 1 من قانون امل�سطرة اجلنائية )ق.م.ج.( على اأن »كل متهم اأو م�ستبه فيه بارتكاب 
جرمية يعترب بريئا اإىل اأن تثبت اإدانته قانونا مبقرر مكت�سب لقوة ال�سيء املق�سي به، بناء على حماكمة 

عادلة تتوفر فيها كل ال�سمانات القانونية«.

»يف�رش ال�سك لفائدة املتهم«.

يوؤخذ من ظاهر هذا الن�س اأنه يقرر مبداأ الرباءة الأ�سلية طبقا ملا جاء يف املادة 14 من العهد 
الدويل املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، واملادة 11 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، لكن 
اأن ا�ستعمال عبارة  �سياغته وتف�سريه احلريف قد يبتعد عن امل�سمون الدقيق لأ�سل الرباءة. ذلك 
ول�رشورة  جتاوزا،  الربيء  حكم  عليه  ي�رشي  واإمنا  بريء  غري  احلقيقة  يف  اأنه  تعني  بريئا«  »يعترب 

12.  �سملت التعديالت التي جاء بها قانون 35.11  مواد تهم هذا الباب هي 45 و 46 و 47. 
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ممار�سة الدعوى ب�سكل مو�سوعي، اأو ميتعه القانون بقرينة الرباءة. والقرينة جمرد موؤ�رش اأو عالمة 
قابلة للزوال، تعمل كو�سيلة لبداية اإثبات اأو لإثبات. بينما حقوق الإن�سان تقرر حقيقة قائمة هي 
اأن كل �سخ�س بريء، ول يكون غري ذلك اإل اإذا �سدر �سده حكم بالإدانة من طرف حمكمة اأو 
هيئة ق�سائية واكت�سب احلكم قوة ال�سيء املق�سي به. اعتماد اأ�سل الرباءة ل مينع ممار�سة البحث 
انعكا�س  تنطوي على  اأفعال ول  الإجراءات تكون من�سبة على  والتحقيق واملحاكمة لأن هذه 
�سخ�س  �سد  الإجراءات  تلك  بتوجيه  يوحي  الرباءة  قرينة  اعتماد  بينما  بها،  املعني  على  �سلبي 
�سواء عند  ذاتية ونف�سانية  فامل�ساألة  قائما.  امتياز ول يج�سد و�سعا حقيقيا  اأو  ي�ستفيد من منحة 
القا�سي اأو عند املتقا�سي، اإذ كالهما اإن�سان ي�ستحيل اأن ميحو القانون ما تثريه اللغة يف وجدانه. 

املتقا�سي يتاأمل من ه�سم حقه يف الرباءة، والقا�سي يعجز عن معاملته كربيء.  

لبع�س  اخلاطئ  ال�ستعمال  موؤثرا يف  دورا  النف�سي  العامل  هذا  يلعب  اأن  امل�ستبعد  غري  ومن 
الإجراءات التي يقررها قانون امل�سطرة اجلنائية مثل احلرا�سة النظرية والعتقال الحتياطي وتدابري 
املراقبة الق�سائية، تلك التدابري التي يتبني فيما بعد اأنها مل تكن يف حملها، واأنها ترتبت فقط عن 
اخلوف الزائد من اإفالت ال�سخ�س من العقاب. واأحيانا يتجاوز مفعولها الأجل القانوين اأو يتلكاأ 
تبني عدم جدواها.  التحقيق يف رفعها رغم  قا�سي  اأو  امللك  اأو وكيل  الق�سائية  ال�رشطة  �سابط 
ومما ل �سك فيه اأن هذا العمل يخرق اأ�سال اآخر جوهريا من حقوق الإن�سان، لأنه يعتدي على 
احلرية اأو على جانب من حق امللكية. وتلك حقوق تكر�سها املواثيق الدولية والد�ستور والقانون 
املغربي. وتكفي الإ�سارة بهذا ال�سدد اإىل املواد 3 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، و9 من 
العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، و2 من املبادئ اخلا�سة بحماية جميع الأ�سخا�س 

الذين يتعر�سون لأي نوع اأو �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن.

وب�رشف النظر عن عيب ا�ستعمال قرينة الرباءة يف حمل الرباءة الأ�سلية كما �سبقت مناق�سته، 
املتهم  الرباءة وذلك يف  امل�ستفيدين من  اأو حتديد  تتعلق بح�رش  اأخرى  1 �سعوبة  املادة  ن�س  يثري 
وامل�ستبه فيه. ومن املعروف يف ال�سطالح القانوين اأن املتهم هو من ين�سب اإليه قا�سي التحقيق 
جناية معينة، وامل�ستبه فيه هو امل�سكوك يف اأمره ب�سفة عامة. ومعنى هذا اأن ال�سنني الذي ميكن اأن 
يتابع بجنحة ومرتكب املخالفة غري م�سمولني بالرباءة ب�سيغة �رشيحة، ول يبقى ذلك جائزا اإل 
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يف حالة اإدخالهما يف خانة امل�ستبه فيه، وهذه الروؤية تتعر�س للنقد لأن حالة ال�ستباه حم�سورة يف 
مرحلة البحث من طرف ال�رشطة الق�سائية. بالتايل املتهم بجناية يعترب بريئا، وامل�ستبه اأمام ال�رشطة 

يعترب كذلك بريئا لكن ال�سنني ومرتكب املخالفة ل يت�ستفيدان من اأ�سل الرباءة اأمام الق�ساء.

بدون  الرباءة  اأ�سل  يربز  باأ�سلوب  الن�س  �سياغة  ي�ستح�سن  امل�سكل  يف  الوقوع  ولتجنب   
الوا�سع،  مبعناها  اجلنائية  امل�سطرة  اإجراءات  من  لإجراء  يتعر�سون  الذين  لكل  بالن�سبة  غمو�س، 

وذلك مبا�رشة بالقول:

قوة  احلكم  ذلك  ويكت�سب  باإدانته،  ق�سائي  حكم  �سده  ي�سدر  اأن  اإىل  بريء  �سخ�س  »كل 
عن  ويرتتب  القانونية،  ال�سمانات  كل  فيها  تتوفر  عادلة،  حماكمة  على  بناء  به  املق�سي  ال�سيء 

الإخالل بها بطالن امل�سطرة«.

يرتب  لأنه  العادلة،  املحاكمة  �رشوط  باحرتام  القانون  التزام  يفعل  املقرتح  اأن  املالحظة  مع 
�رشاحة البطالن عن الإخالل بها من اأية جهة متدخلة.

املواد  من  جمموعة  يف  عليها  املن�سو�س  املحددة  تطبيقاته  مبالءمة  العتناء  ي�ستح�سن  كما 
املختلفة مثل املادة 65 فيما يتعلق ب�سلطة �سابط ال�رشطة الق�سائية ملنع ابتعاد الأ�سخا�س عن مكان 
اجلرمية اأو الحتفاظ بامل�ستبه بهم، واملادة 108 بخ�سو�س حجية بع�س املكاملات الهاتفية، و216،    
واملادة 76 التي متنح اأي �سخ�س اإمكانية اإلقاء القب�س على الأفراد مبنا�سبة تلب�س بجرمية، و93 التي 

ت�سمح بفتح حتقيق موؤقت حول �سكاية ل تدعمها اأدلة، الخ. 

فاإن  املتهم  لفائدة  ال�سك  بتف�سري  واخلا�سة  دائما   1 املادة  من  الثانية  الفقرة  اإىل  يرجع  وفيما 
تف�سريها احلريف بناء على ال�سطالح القانوين، يفر�س القول باأن ال�ستفادة منها حم�سورة على 
املتهم دون غريه ممن يخ�سعون للدعوى اجلنائية ول يكونون متهمني. فاملتهم ا�سطالحا هو من 
ن�سبت اإليه جناية بحيث يختلف عن ال�سنني بجنحة ومن يرتكب جمرد خمالفة. وبالنحبا�س يف 
الن�س فاإن كال من ال�سنني ومرتكب املخالفة ل ي�ستفيدان من قاعدة تف�سري ال�سك. لذا �سار من 

ال�رشوري تو�سيح الأمر �رشاحة بتعميم الفائدة على كل من خ�سع ملتابعة زجرية، بالقول:

»يف�رش ال�سك لفائدة كل من كان حمل متابعة زجرية«.



66

حق التقا�سي اأو اللتجاء اإىل حمكمة

وتقرره �سمنيا املواد 3 اإىل 6 و8 و13 و12.

املادة 3: اجلهات امل�سموح لها بتحريك اأو ممار�سة الدعوى العمومية

املبداأ املرجعي: ف�سل ال�سلطات وا�ستقالل الق�ساء

املقرتح : حذف جزئي

جت�سد الفقرة الثانية من هذه املادة تدخل الإدارة يف العمل الق�سائي. ذلك اأنها ترخ�س ب�رشيح 
العبارة للموظفني املفو�سني قانونا باإقامة الدعوى العمومية. من ال�سهل والوارد فعال وبا�ستمرار 
اأن الإدارات املعنية تخلط بني جمرد حتريك الدعوى العمومية بوا�سطة النيابة العامة، ومبا�رشتها بل 
وممار�ستها �سواء بال�سرتاك مع النيابة العامة وباإ�رشافها اأو يف جتاهل كامل للنيابة العامة. ولقد كان 
املبداأ العام كافيا حيث يقت�رش على التبليغ وال�سكاية من طرف الإدارة، مع الإ�سعار من قبل النيابة 

العامة يف حالة مبادرتها التلقائية عند القت�ساء.

املقرتح: حذف هذه الفقرة.  

املادة 4: اأ�سباب �سقوط الدعوى العمومية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية والإن�ساف وامل�ساواة بني الأطراف

املقرتح: تكملة وتعديل

حتدد هذه املادة اأ�سباب �سقوط الدعوى العمومية ومتيز فيها �سمنيا بني الأ�سباب املرتكزة على 
النظام العام اأو ال�رشر املجتمعي من جهة، والأ�سباب املرتتبة عن امل�سلحة اخلا�سة من جهة اأخرى، 
وتت�سم يف هذا الإطار بالق�سور على امل�ستوى الأول وبالرتباك على امل�ستوى الثاين، بحيث ل 

تخلو من اإخالل مببادئ ال�رشعية والتوازن، اإن مل يكن امل�ساواة، بني النيابة العامة واملتقا�سني. 

يف اإطار املجموعة الأوىل من حيث التمييز بني جمموعتي الأ�سباب، يالحظ اأن الفقرة الأوىل 
من املادة تن�س على العفو ال�سامل وت�سكت عن العفو العادي. وللتذكري فاإن العفو ال�سامل ي�سدر 
عن الربملان اأي ال�سلطة الت�رشيعية، ويتطلب م�سطرة طويلة ومعقدة تتنافى مع ال�رشعة التي تتطلبها 
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الأ�سخا�س  ببع�س  راأفة  امللك وميار�سه  اخت�سا�سات  العادي يف  العفو  احلالت. ويدخل  بع�س 
اأو تداركا لبع�س الأخطاء، ويجوز له اأن مينحه يف اأية مرحلة من مراحل الدعوى العمومية ويف 
املحاكمة  اأو  التحقيق  اأو  البحث  اأثناء  العفو  ي�سدر  اأن  ميكن  بالتايل  منا�سبة.  يراها  التي  احلدود 
اأمام املجل�س الأعلى واأثناء  الطعن  اأو ال�ستئنافية، بل وحتى يف مرحلة  اأمام املحكمة البتدائية 
تنفيذ العقوبة. با�ستثناء هذه ال�سورة الأخرية حيث تكون الدعوى غالبا منتهية، ل يعقل ا�ستمرار 
ممار�سة الدعوى �سد �سخ�س يتمتع بالعفو امللكي، واإل كان يف ذلك خرق �سافر ملبداأ ال�رشعية 
يف عدة جوانب منه، خا�سة منه �رشورة �سدور الأحكام با�سم جاللة امللك. ول�سك اأن اإهمال 
لل�رشعية  الدويل  الت�سور  اأنه يخرق  د�ستوريا وم�سطريا. كما  املقررة  القاعدة  يناق�س هذه  العفو 

كما جاء يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.

 وعالوة على هذه العيوب، تاأتي الفقرة الثانية من ذات املادة لتقرر �سقوط الدعوى بال�سلح 
ويف الفقرة الثالثة بالتنازل عن ال�سكاية. ورغم الختالف امل�سطري لل�سلح والتنازل فاإن موؤداهما 
واحد يتلخ�س يف موقف ال�سحية التي ت�سبح �سيدة املوقف بحيث ميكنها رف�س ال�سلح والتنازل 
للدعوى.  ت�سع حدا  املقابل حيث  املوقف  اتخاذ  وميكنها  الدعوى،  ا�ستمرار  تقرر  يجعلها  مما 
وكيفما جاء موقفها فاإنه ل يرقى اإىل قرار العفو الذي يتخذه امللك بناء على حيثيات اأهم واأ�سمى 
من تلك التي تعتمدها ال�سحية يف قبول ال�سلح اأو التنازل. ومعنى هذا الفرق اأن م�ساألة �سقوط 
�سلطة  اأعلى  من  فيه  تنزع  الذي  الوقت  يف  اخلوا�س  من  �سخ�س  اإىل  ترجع  العمومية  الدعوى 

عمومية يف البالد رغم التعار�س مع اأهم املبادئ الد�ستورية والقانونية. 

وعلى ذات ال�سعيد تقرر املادة �سقوط الدعوى العمومية بن�سخ املقت�سيات التي جترم الفعل. 
ومن املعلوم اأن الن�سخ يقت�سي تعوي�س نظام قانوين باآخر قد يكون اأ�سد اأو اأخف، وهذا يتعار�س 
مع اأ�سا�س �سقوط الدعوى. ذلك اأن ق�سد امل�رشع يتجه اإىل الإلغاء ولي�س اإىل الن�سخ، فالإلغاء هو 
الو�سيلة اإىل التخلي عن الطبيعة اجلنائية، بحيث يتعني ت�سحيح ال�سياغة رفعا للخلط وجتنبا لنتائجه 

ال�سلبية على حقوق الإن�سان خا�سة منها امل�ساواة.  

يف اإطار املجموعة الثانية من اأ�سباب �سقوط الدعوى العمومية، تاأخذ الفقرتان الثانية والثالثة 
من املادة مركز الأطراف اخلوا�س بالعتبار فتكر�س ال�سلح عندما ين�س عليه القانون �رشاحة، 
وتنازل امل�ستكي عن �سكايته اإذا كانت �رشورية للمتابعة وما مل ين�س القانون على خالف ذلك. 
يجلب تنازل امل�ستكي النتباه ملا يحيط به من �رشوط �رشورة ال�سكاية للمتابعة وموافقة القانون.
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ل �سك اأن �رشورة ال�سكاية �رشط معقول لتوازيه �سالحية ال�سحب. ومن املوؤكد اأن امل�رشع 
ال�رشر  التي يكون فيها  اإل يف احلالت  العمومية وممار�ستها  الدعوى  ال�سكاية لإقامة  ل ي�سرتط 
املرتتب عن اجلرمية ل ي�سل اإىل خطر انتهاك نظام املجتمع اإذ ينح�رش يف امل�س مب�سلحة خا�سة يبقى 
تقديرها من اخت�سا�س ال�سحية. ومن املنطق واملتوقع اأن يفرز �سحب ال�سكاية الأثر املعاك�س من 
غري حاجة اإىل �رشط اآخر. فهذه الدعوى ل تتمتع بطبيعة الدعوى العمومية اإل مبفهوم ن�سبي جدا، 
وحني يقبلها القانون فهو ل يحول مركز ال�سحية اإىل مركز النيابة العامة. فهذه وحدها ممنوعة من 
التخلي عن الدعوى العمومية ل�سبب وا�سح ودقيق وقوي، ذلك اأنها ل متلك هذه الدعوى ول 
تقيمها ول متار�سها مل�سلحتها ال�سخ�سية. وهي ممنوعة من املبادرة بالدعوى حني ي�سرتط القانون 
�سكاية ال�سحية. لذا يغيب املنطق القانوين عن الربط بني �رشط �سكاية ال�سحية لإقامة الدعوى، 

و�رشط موافقة القانون جلواز التنازل عنها من طرف نف�س ال�سحية التي �سبق واأن اأقامتها.

كان املفرو�س اأن ي�سع الن�س �رشوطا لتجنب ال�سكاية املتهورة اأو الكيدية، واأن يلزم ال�ساحب 
اأن يثبت ال�سبب الوجيه لل�سحب �سواء كان �سلحا اأو تعوي�سا اأو �سفحا وت�ساحما. يف هذه احلالة 
طبقا  القانون  يحددها  كما  اخلا�سة  وال�سالحيات  احلقوق  اإطار  يف  والتنازل  ال�سكاية  تدخل 
لقاعدة من ميلك حقا ميلك ممار�سته اأو التخلي عنه. كما كان بالإمكان اأن يرتب عن ال�سحب 

التحكمي اأو العتباطي جزاء يف �سكل غرامة مدنية لفائدة اخلزينة العامة.  

ولتجاوز هذه ال�سلبيات يقرتح اإعادة �سياغة الن�س باإ�سافة العفو العادي اأو امللكي اإىل قائمة 
اأكرث ان�سجاما مع روح ال�سكاية  الأ�سباب العمومية، وبا�ستبدال موافقة القانون ب�رشوط اأخرى 

والتنازل، �سمن احلالت اأو الرخ�س املرتوكة للمتقا�سني.

املقرتح: »ت�سقط الدعوى العمومية... وبكل اأنواع العفو وباإلغاء املقت�سيات التي جترم الفعل...«.

تقدير  التنازل مبني على �سبب معقول، وفق  اإذا كان  امل�ستكي عن �سكايته  بتنازل  اأي�سا  ت�سقط 
املحكمة، مثل ال�سلح والتعوي�س و�سفح ال�سحية«.
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املادة 5: قطع تقادم الدعوى العمومية لق�سور ال�سحية

املبداأ املرجعي: تناق�س ال�رشعية

املقرتح: ت�سحيح ال�سياغة

تقرر الفقرة الأخرية من املادة 5 »اأنه اإذا كان ال�سحية قا�رشا وتعر�س لعتداء جرمي ارتكبه 
يف حقه اأحد اأ�سوله اأو من له عليه رقابة اأو كفالة اأو �سلطة، فاإن اأمد التقادم يبداأ يف ال�رشيان من 

جديد لنف�س املدة ابتداء من تاريخ بلوغ ال�سحية �سن الر�سد املدين«.

التقادم يف الدعوى العمومية وتت�سم بتناق�سات  تتعر�س هذه الفقرة حلالة من حالت قطع 
النبيلة امل�ستهدفة يف  الغاية  ال�رشعية ب�سكل وا�سح رغم انطوائها على  متعددة مما يهز فيها مبداأ 

حماية الطفولة.

 فهي بداية تتعلق بكل جرم بدون حتديد لدرجة خطورته وتربط توقف التقادم ببلوغ �سن 
الر�سد املدين بدون متييز ومن غري اأن تبني اأن حالة الطفولة اأي ما دون الر�سد تكون �سببا يف قطع 
مدة التقادم اأو توقفه. ثم تتحدث عن بدء �رشيان مدة التقادم من جديد ابتداء من بلوغ �سن الر�سد 
مما ي�سري اإىل اأن املق�سود هو القطع ولي�س التوقف. لكن ما ت�سهو عنه املادة هو اأن كال من القطع 
والتوقف يفرت�سان مدة �سابقة من �رشيان الأجل، وهذا �رشط اأو ظرف ل ي�ستقيم مع ال�سورة التي 
التقادم ول  انطالق مدة  الن�س، مينع  اأن وقوع اجلرمية على قا�رش، يف  املادة. ذلك  لها  تتعر�س 
يقطعها، بحيث ي�سيف حالة جديدة اإىل حالتي التوقف والقطع. بالتايل، عندما يرتفع اأو ينتهي 
مانع النطالق، يبداأ ال�رشيان الأ�سلي للتقادم، وهذا �سيء خمتلف عن مفهوم البدء من جديد اإذ 
لي�س هناك �سابق ول قدمي قبل هذا البدء. وتبعا لذلك ل ميكن ت�سور التوقف اأو القطع اإل بالن�سبة 

لهذا ال�رشيان املنطلق اإثر تاريخ بلوغ �سن الر�سد املدين.

 وتبعا لهذا الت�سحيح، ينتج ت�سور غريب للتقادم يقارب الو�سع يف جرائم احلرب يف القوانني 
التي متنع التقادم فيها. ويكاد يعني التخلي عنه �سدا على احلق يف الطماأنينة بعد مدة من الزمن 
يح�سل فيه هدوء انفعال املجتمع املرتتب عن اجلرمية. فحني يكون اجلرم جناية، يكون التقادم 
املقرر يف الفقرة الأوىل من املادة حمددا يف مدة ع�رشين �سنة، وعلى فر�س و�سف اجلرم باجلناية 
واقرتافه �سد وليد مبجرد ولدته، فاإن التوقف يعني م�ساعفة مدة التقادم لت�سبح اأربعني �سنة. واإذا 
ح�سل قطعه اأو توقفه مرة واحدة فقد ي�سل اإىل مدة طويلة جدا وبالتايل غري معقولة ول اإن�سانية 
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ت�سبح  ولدته،  يوم  وليد  �سد  دائما  ارتكابها  مت  خمالفة  اأو  اجلرم جنحة  كان  واإذا  من�سفة.  ول 
مدة التقادم بفعل التوقف خم�سا وع�رشين �سنة يف اجلنحة واثنني وع�رشين �سنة يف املخالفة، مع 

احتمال متديدها اأي�سا على غرار الفر�سية ال�سابقة وبذات نتائجها ال�سلبية.

العتداء  معاقبة  يف  وال�رشامة  الطفولة  بحماية  امل�رشع  موقف  تربير  على  القت�سار  ميكن  ل 
عليها، فاملادة املنتقدة توحي باأن القانون يوؤجل التقادم اإىل حني بلوغ الطفل �سن الر�سد املدين 
حتى ي�ستطيع اإقامة الدعوى العمومية مع اأنها ل ترمي احلفاظ على حقه يف جرب ال�رشر الذي حلقه 
اإل بوا�سطة الدعوى املدنية التابعة. لذا يكون من املعقول متديد قاعدة التوقف املقررة يف القانون 
امل�سطرة  هي  الأوىل  لأن  العمومية،  الدعوى  ولي�س  املدنية  الدعوى  تقادم  انطالق  ملنع  املدين 
الأ�سلية للمطالبة بجرب ال�رشر اأو التعوي�س. ومن �ساأن منح الطفل حق اإقامة الدعوى العمومية يف 
ال�سورة املقررة يف املادة 5 اأن يعني متتيعه ب�سلطة ل يتمتع بها الق�ساء ذاته. وبديهي اأن هذا الت�سور 

يخرق مبداأ ال�رشعية وتنظيم الخت�سا�سات القانونية يف متابعة املجرمني وحماكمتهم.

يف �سوء كل ما �سبق، يتعني ت�سحيح �سياغة املادة فيما يتعلق مبفاهيم التوقف والقطع ومنع 
اأوىل، وتطبيق هذه احلالة على الدعوى  ال�رشيان من جهة  اأو توقف النطالق ولي�س  النطالق 

املدنية من جهة اأخرى.

اأمد تقادم الدعوى املدنية املرتتبة عن ال�رشر  اإذا كان ال�سحية قا�رشا...، فاإن  اأنه  املقرتح: »غري 

الالحق بال�سحية يبداأ يف ال�رشيان ابتداء من بلوغ ال�سحية �سن الر�سد املدين«13.

املادة 6: قطع وتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية وارتباك ال�سياغة

املقرتح: تعديل ال�سياغة

جتلب هذه املادة النتباه يف فقرتيها الثانية والرابعة حيث تبني الأ�سخا�س الذين ينعك�س اأو 
ي�رشي عليهم مفعول قطع التقادم من جهة، وحتدد �سبب توقف �رشيان تقادم الدعوى العمومية 

من جهة اأخرى.

الن�س  بنف�س  احتفظ  فاإنه  التقادم.  مدد  يف  تغيريات  اأحدث  قد    35.11 قانون  به  جاء  الذي  التعديل  اأن  13.   رغم 
القا�رشين. �سد  املرتكبة  للجرائم  بالن�سبة  واملقت�سى 
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اأي�سا بالن�سبة   فيما يخ�س النقطة الأوىل، تقرر الفقرة الثانية باأن مفعول قطع التقادم ي�رشي 
لالأ�سخا�س الذين مل ي�سملهم �سبب القطع اأي اإجراء التحقيق اأو املتابعة. ويجب العرتاف باأن 
هذه الإ�سافة جمرد زيادة لغوية ل حتتوي على معنى قانوين. ذلك اأن القاعدة والغاية من قطع مدة 
التقادم تتوخى، قبل كل �سيء، حرمان كل من ارتكب اجلرمية اأو �سارك اأو �ساهم فيها ومل يبداأ 
يف حقه حتقيق ول متابعة، من الإفالت من املحاكمة والعقاب. فهوؤلء هم امل�ستهدفون اأ�سال من 
قطع التقادم بحيث ل داعي للتن�سي�س عليهم ب�سكل يوحي باإقحامهم يف التهديد باملتابعة. فما 
دامت مدة التقادم جارية ي�ستفيدون منها وما دامت غائبة بفعل القطع اأو التوقف، فاإنهم يظلون 

خا�سعني لإمكانية املتابعة واملحاكمة. بناء عليه يقرتح حذف الفقرة بكاملها. 

اإقامة  ا�ستحالة  يف  حتديده  الرابعة  الفقرة  تقرر  التقادم،  مدة  �رشيان  توقف  ب�سبب  يتعلق  فيما 
الدعوى  اإقامة  �سورتني،  يطال  التقادم  توقف  اأن  اأول  النتباه  يجب  القانون.  على  بناء  الدعوى 
وا�ستمرار ممار�ستها، ول يقت�رش على الإقامة كما قد يفهم من الن�س. لذا يتعني اإ�سافة ال�سورة الثانية 
اإىل ال�سياغة احلالية وقاية من تعرث تطبيق ال�رشعية وامل�ساواة. ويجوز ثانيا طرح الت�ساوؤل عن املق�سود 
من عبارة ال�ستحالة التي ترجع اإىل القانون نف�سه؟ هل تعني اأن القانون هو الذي يحدد حالت 
التوقف؟ اإذا كان هذا هو املعنى املق�سود فاإن التعبري عنه معيب، لأنه يفيد اأن القانون اأو القاعدة 
القانونية املقررة توقف التقادم ولي�س احلدث اأو الظرف اأو ال�سبب الذي ين�س عليه القانون. كان 
�سواء مع  القانون �رشاحة،  يقررها  التي  لالأ�سباب  يتوقف  التقادم  اأمد  باأن  الفقرة  تقول  اأن  الأوىل 

اإ�سافة اأمثلة، كما جاء يف القطع، اأو بدون اأمثلة لأن العلم بال�سبب القانوين مفرت�س يف الق�ساء.

 املقرتح: حذف الفقرة الثانية من املادة وتعديل �سياغة الفقرة الرابعة مبا يلي: »تتوقف مدة تقادم 

الدعوى العمومية بالأ�سباب التي يقررها القانون �رشاحة«.

املادة 8: املدعى عليهم يف الدعوى املدنية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية و�سخ�سانية امل�سئولية

املقرتح: ت�سحيح الن�س

اأو  امل�ساهمني  اأو  الأ�سليني  الفاعلني  �سد  املدنية  الدعوى  اإقامة  اإمكانية  املادة  هذه  تقرر 
امل�سئولني مدنيا عنهم. وهي متيز  الأ�سخا�س  اأو  ارتكاب اجلرمية، و�سد ورثتهم  امل�ساركني يف 
بني جمموعتني من املدعى عليهم يف الدعوى املدنية، جمموعة الأ�سخا�س املتورطني يف اجلرمية 
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من جهة وجمموعة اأ�سخا�س اأجانب عنها لهم عالقة عائلية اأو قانونية باملتورطني. ويجدر النتباه 
بفعل  قائمة  للمتورطني  املدنية  امل�سئولية  �سيئا لأن  ي�سيف  الأوىل زائد ل  اأن ذكر املجموعة  اإىل 
ال�رشر الذي اأحلقوه بال�سحية، �سواء مور�ست الدعوى العمومية اأم ل ملجرد تطبيق اأحكام قانون 
النظر عن  بالفعل اجلرمي. وب�رشف  الإدانة  اأو حتما ملجرد  الباب  العقود واللتزامات يف هذا 
غياب الفائدة من الن�س، لبد من املالحظة اأن �سياغته تق�سي باأنه مينح اخليار بني من تقام عليهم 
لإقامة  موؤهلة  فهي  ال�سحية.  به  تتمتع  الذي  التحرك  بهام�س  يتعلق  الأمر  اأن  واحلال  الدعوى، 
الدعوى �سد كل املتورطني اأو �سد البع�س منهم ول �سيء يجربها على اأي ت�سنيف اأو متييز لأن 

حقها موؤ�س�س على ال�رشر وعلى �رشعية املطالبة بجربه، وكل تقنني خمالف يجانب ال�رشعية.

 وفيما يخ�س املجموعة الثانية يالحظ باأنها �رشورية الذكر ال�رشيح، لكن ب�سيغة حترتم ال�رشعية 
و�سخ�سانية امل�سئولية. فلقد جاءت مطلقة وجمردة بحيث يحتمل اأن ياأتي تطبيقها خمالفا للمبداأين 
تتطلب  املدنيني،  امل�سئولني  و�سد  الورثة  �سد  املدنية  الدعوى  اأن  املعروف  فمن  املذكورين. 
اإقامة  اأن احلق يف  اأو امل�ساهم. وهذا يعني بب�ساطة  اأو امل�سارك  قيام امل�سئولية يف �سخ�س الفاعل 
الدعوى املدنية �سد الورثة وامل�سئولني املدنيني رهني باإدانة جنائية اأو مدنية �سابقة. والأ�سلوب 
املجرد واملطلق للن�س ل يوحي ب�رشورة احرتام هذا ال�رشط بحيث ي�سمح مببا�رشة الدعوى �سد 
الأ�سخا�س املعنيني ولو يف غيابه، وذلك خرق للمبداأين لأنه يعني ال�سماح مبتابعة ل ترتكز على 

اأ�سا�س قانوين، وممار�ستها عن فعل الغري، �سد �سخ�س ل عالقة له بامل�سئولية اجلنائية واملدنية.

املقرتح: »حذف املقطع املتعلق باملتورطني و�سياغة املقطع الثاين على ال�سكل التايل:

 ميكن اأن تقام الدعوى املدنية �سد ورثة الفاعلني الأ�سليني اأو امل�ساهمني اأو امل�ساركني، اأو �سد 
امل�سئولني املدنيني عنهم، اإذا مت اإدخالهم يف الدعوى اجلارية، اأو بعد ثبوت م�سئولية املتورطني 

املذكورين بحكم اكت�سب قوة ال�سيء املق�سي به«.

املادة 12:  ا�ستمرار اخت�سا�س املحكمة الزجرية يف الدعوى املدنية بعد �سقوط الدعوى العمومية

املبداأ املرجعي: الرباءة الأ�سلية

املقرتح: تعديل الن�س

للنظر يف الدعوى  ا�ستمرار اخت�سا�س املحكمة الزجرية  املادة كذلك  تقرر مقت�سيات هذه 
باملبالغة  ي�سمها  مما  الفر�سيات  بني  متييز  بدون  العمومية  للدعوى  م�سقط  �سبب  وقع  اإذا  املدنية 
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والوقوع يف خرق مبداأي الرباءة الأ�سلية وال�رشعية. كان ل بد من التمييز ح�سب تاريخ وقوع 
اإذا وقع �سقوط الدعوى العمومية قبل �سدور اأي حكم يف اجلوهر فال معنى  ال�سبب امل�سقط. 
ل�ستمرار �سلطة املحكمة الزجرية على اجلانب املدين. فرغم كون املدعى عليه اأ�سبح غري م�ستبه 
فيه ول �سنينا ول متهما، فاإنه ل يفلت من ال�سعور بنوع من النق�س اأمام النا�س الذين لن يفرقوا 
الزجرية  املحكمة  اجلنائي لخت�سا�س  الأ�سا�س  اأن غياب  براءته. كما  الدعويني مما يخد�س  بني 
يجعل من ا�ستمرار نظرها يف الدعوى املدنية خرقا لقواعد اخت�سا�سها وبالتايل خرقا لل�رشعية. 

لذا ي�ستح�سن اأن تعاد �سياغة هذه املادة لإبراز �رشط ا�ستمرار الخت�سا�س.

املقرتح: »اإذا كانت املحكمة الزجرية...معا، فاإن وقوع �سبب م�سقط للدعوى العمومية، بعد 

�سدور حكم يف اجلوهر،... خا�سعة لخت�سا�س املحكمة الزجرية«.

املادة 13: ل تزيد مقت�سيات هذه املادة �سيئا يف حقوق املت�رشر اجتاه الدعوى املدنية، وي�ستح�سن 
حذفها والقت�سار على قواعد امل�سطرة املدنية يف هذا املو�سوع، وكذا على ما جاء يف املادتني 

4 و 372.

■  امل�ساواة اأمام الق�ساء

من  ال�سامية  موا�سفاته  بكل  الق�ساء  اأمام  واملحاكمة  للمتابعة  العامة  املبادئ  تناول  اإطار  يف 
ا�ستقالل ونزاهة، من زاوية املالءمة مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان؛ ووعيا مبا ينبغي اأن ُيحمل 
ومنطلقات  وا�سحة،  اأهداف  ذي  م�سمون  من  ال�سكل  ويف  اجلوهر  يف  اجلنائي  اخلطاب  به 
املبدئي  بالإق�ساء  اجلميع،  القانون فوق  �سمو  ملنطق  واإعمال  املالءمة؛  منهجية  تقت�سيها  �سليمة، 
القانون اجلنائي من  لأي جمال لإقرار المتياز، ن�سجل خلو قانون امل�سطرة اجلنائية، على غرار 
التن�سي�س �رشاحة، ومبا�رشة وب�سكل م�ستقل، على امل�ساواة كمبداأ اأ�سا�سي ل ميكن للمبادئ العامة 
بتوظيفه، عند  التم�سك  الدول، مع  ا�ستح�ساره، كما فعلت بع�س  اأن تكتفي مبجرد  املذكورة، 

التف�سيالت اجلزئية للتجرمي والعقاب وامل�سوؤولية.

اإل  امل�ساواة  مبداأ  يعك�سان  لأنهما ل  بالغر�س  يفيان  القانون، ل  704 و710 من  فالف�سالن 
املغربي،  اجلنائية  امل�سطرة  ت�رشيع  فتطبيق  املغربية.  املحاكم  اخت�سا�س  زاوية  من  ب�سورة �سمنية 
على كل من يوجد باإقليم اململكة من مغاربة واأجانب وعدميي اجلن�سية، ل يعني بال�رشورة تطبيقه 

بدون متييز، بحيث يظل من الالزم الت�رشيح بو�سوح على امل�ساواة يف هذا التطبيق.
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 ولنا يف كل من املرجعية الد�ستورية، الف�سالن 5 و8 14، واملرجعية الدولية حلقوق الإن�سان 
ماي�ستوجب �رشورة ذلك، بل ويدفع اإىل ت�سدير مواد قانون امل�سطرة اجلنائية باللتزام ال�رشيح 
والوا�سح، باأن ال�رشورات الزجرية مهما كانت مربرة، فهي لن ُتقوي �رشعيتها اإل بالبحث عن 
تكري�س احلماية اجلنائية املت�ساوية، �سمانا مل�سداقية اخلطاب اجلنائي، وبالتدقيق يف مو�سوعنا، 
يف م�سداقية الق�ساء املغربي، خا�سة اأمام تنامي حركية املجرمني ودولية اجلرائم، وتنزيها لمتالك 
تطبيقه،  يف  الأ�سخا�س  بني  التمييز  بوا�سطة  به  النحراف  عن  والعقاب،  التجرمي  حلق  الدولة 

وجت�سيدا فعليا لكونها دولة احلق بخ�سوعها هي بنف�سها ملبداأ امل�ساواة اأمام الق�ساء.

ي�سجالن  اأعاله،  اإليهما  امل�سار  اململكة  د�ستور  من  والثامن  اخلام�س  فالف�سالن  وعليه، 
بالتطبيقات  اإغنائه  اإىل  املرور  قبل  املبداأ،  الإعالن عن  التي يحوزها  املتفردة  القيمة  الن�س،  بقوة 
اإىل امل�ستوى  الت�سور الأمثل لالرتقاء باملبداأ  امل�ستهدفة. واإننا نرى يف هذه املنهجية الد�ستورية، 
الذي عليه مبداأ ال�رشعية. فالقانون اجلنائي وبالأحرى قانون امل�سطرة اجلنائية الذي يفعله، و�سيلة 
للحكم، ول ميكن لهذه الأخرية، اإل اأن تكون ُمكر�سة ملبداأ امل�ساواة، الذي باإجماع الفقه اجلنائي 

يعترب مبداأ ال�رشعية، �رشطه الأويل اأو امل�سبق،  بل واملقرر خلدمته.

املو�سوعي  ب�سقيه  اجلنائي،  بالت�رشيع  الأمر  يتعلق  عندما  خا�سا،  م�سمونا  امل�ساواة  ملبداأ  اإن 
وامل�سطري، حيث لبد من اأن يتماثل التجرمي والعقاب واإجراءات املتابعة واملحاكمة، وحقوق 
مركزهم  اأو  مرتكبيها  جن�س  عن  النظر  بغ�س  الإجرامية،  الن�ساطات  متاثلت  كلما  الدفاع، 
اأفرادا  معنويني،  اأو  ذاتيني  باأ�سخا�س  الأمر  تعلق  و�سواء  ذلك،  اأو غري  ال�سيا�سي  اأو  الجتماعي 
عاديني اأو موؤمتنني على �سلطة عمومية، بحيث يبقى املعيار الذي ينبغي اعتماده، يف تاأ�سي�س هذا 
املبداأ، اأنه بالن�سبة للت�رشيع، متاثل اجلرائم ل ميكن اأن ُيوؤ�س�س لفائدة اأي كان، اإعفاء اأو امتيازا من 

اأي نوع، وذلك ب�سفة مطلقة ل حتتمل ال�ستثناء، خا�سة يف تطبيقه امل�سطري.

القوي  باحل�سور  هو  املبداأ،  هذا  احرتام  على  فالتاأكيد  الدولية،  املرجعية  م�ستوى  على  اأما 
والتطبيق ال�سامل، بحيث وكما يت�سح من املواثيق الدولية اأعاله، اإن كان الهدف الأ�سا�سي من 
اإقراره، هو التمتع باحلقوق واحلريات، بل والكرامة اأي�سا، فمما يقوي من منطق التن�سي�س عليه 
الفعلية لتلك  املنا�سب ل�سمان احلماية  القانون الوطني، اعتبار هذا الأخري وبامتياز، املجال  يف 

14. ن�س الد�ستور اجلديد على امل�ساواة يف ت�سديرة - الفقرة الأوىل وكذا الف�سول الالحقة منه. 
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منافية  نتائج  اإىل  املبداأ،  هذا  تكري�س  فكرة  تاأخذ  اأن  دون  من  اجلميع،  مواجهة  ويف  احلقوق، 
للم�ساواة بخ�سو�سية اجلن�س، اأو ال�سن، اأو العجز، اأو هجرة الوطن، اأو اأي مربر اآخر، بحيث 
ميكن القول، اأن املقاربة الدولية ملبداأ امل�ساواة –وهو ما ندعو اإىل حتميل الن�س به– هي مقاربة 
واقعية، بقدر ما تبحث عن تاأكيد �رشورة القانون و�سموه، فهي جتعله يف خدمة الإن�سان، توحيدا 

لتنوعه، ومراعاة ملا  ميكن اأن يغني من خ�سو�سياته.  

لتحقيق  ياأخذ  اجلنائية،  امل�سطرة  قانون  امل�ساواة يف  مبداأ  التن�سي�س على  اأن  مما ذكر،  يت�سح 
اأهميته م�ستويني:

امل�ستوى الأول، يطرح فكرة حت�سني التناول اخلا�س باملتابعة واملحاكمة و�سمان حقوق 
الدفاع، من اأي تنب ظاهر اأو مغلف للتمييز.

امل�ستوى الثاين، ميتد ملالم�سة البعد الت�سحيحي ملبداأ امل�ساواة، بتفعيل اأكرث للدور احلمائي 
للخ�سوع اإىل الق�ساء، يف املجالت والو�سعيات التي تتطلب التدخل، لت�سحيح عدم امل�ساواة 
املطروحة على م�ستوى الواقع والقانون؛ وهذا بنظر الفقه اجلنائي، يعطي للمبداأ امتداده احلقيقي، 
بل وُيظهر ب�سكل جلي، اإعمال روح امل�ساواة، وهو فعال ما تروم اإقراره املواثيق الدولية. ويفر�س 
هذا الراأي ذاته ولو كان عدد حالت الإخالل مببداأ امل�ساواة يف مقت�سيات القانون امل�سطري قليال 
مثل ما هو عليه الأمر باملادة 59 املتعلقة ب�سمانات التفتي�س مبكتب املحامي والتي يتعني تعميمها 
على  �سدا  التلب�س  حالة  تفرت�س  التي   56 واملادة  مهنية،  اأ�رشار  تتطلب حماية  و�سعية  كل  على 
املماثلة مع الو�سعية العادية. وميكن القول باأن �سور الإخالل مببداأ امل�ساواة اأمام قانون امل�سطرة 
اجلنائية بخ�سو�س قواعد املتابعة واملحاكمة، جتد مكانها خارج قانون امل�سطرة اجلنائية، اإما من 
على  املن�سو�س  احل�سانة  رفع  بدون  كاملتابعة  اجلنائي،  القانون  التجرمي يف  بع�س مالمح  خالل 
جترميها يف الف�سل 229 من القانون اجلنائي، اأو يف ن�سو�س خا�سة مثل قانون ح�سانة الربملانيني، 

رقم 01-17 املطبق  للف�سل 39 من الد�ستور15.

مزاولة  خالل  والت�سويت  الراأي  باإبداء  خا�سة  اجلديد  الد�ستور  من   64 الف�سل  اأحكام  وفق  احل�سانة  15. اأ�سبحت 
الواجب  بالحرتام  الإخالل  اأو  الإ�سالمي،  الدين  اأو  امللكي  النظام  يف  املجادلة  با�ستثناء  الربملان  ع�سو  مهام 

  . للملك
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ب�رشف النظر عن املادتني 47 و59 امل�سار اإليهما، تثري املواد 264 وما بعدها النتباه ملا تقرره 
الق�سائية والإدارية وال�سيا�سية. ورغم  ال�سخ�سيات  من تغيري املحكمة املخت�سة مبحاكمة بع�س 
اأن بع�س الفكر ال�سائع يعترب هذا نوعا من المتياز لفائدة تلك ال�سخ�سيات، فاإننا نرى باأنه جمرد 
اأن  املعقول  فمن  امتياز.  اأي  فيه  ولي�س  العادلة  املحاكمة  تفر�سه  ملا  الخت�سا�س  قواعد  مالءمة 
حماكمة قا�س اأو عامل اأمام املحكمة التي ميار�س مهامه بدائرة اخت�سا�سها يوؤدي اإما اإىل حماباته اأو 
اإىل التحامل عليه، ويف احلالتني معا خرق ملبداأ امل�ساواة ومبادئ اأخرى من نظام املحاكمة العادلة. 

لذا يكون من احلكمة اأن تنظر حمكمة اأخرى يف النازلة. 

لكن املواد 264 وما بعدها ل تقف عند هذا الأمر لأنها مت�س اأي�سا تكوين ودرجة املحكمة 
معنى  فال  الق�ساء.  اأمام  امل�ساواة  مبداأ  يخرق  ما  وهو  املتابعة،  �رشوط  بع�س  وتغيري  اإليها  املحال 
لخت�سا�س املجل�س الأعلى للنظر يف جنحة يقرتفها عامل اأو قا�س اإل منحه �سمانات اأقوى من 
التي يتمتع بها ال�سخ�س  الذي حتاكمه املحكمة البتدائية، وهذا خرق للم�ساواة بني املتقا�سني 

اأمام الق�ساء. زد عليه ما يعنيه الإجراء من خلق فكرة الدونية لدى ق�ساة املحكمة البتدائية16.

 ومن املعلوم اأن التيار العاملي الذي ي�سود ال�سيا�سات اجلنائية والفقه يف العامل املت�سبع بثقافة حقوق 
الإن�سان، ي�سري يف اجتاه التخلي عن كل مظاهر التمييز اأمام الق�ساء اجلنائي. ومن غري املعقول اأن 
يتاأخر القانون املغربي عن هذا التوجه مع ما ين�س عليه الد�ستور �رشاحة واأمام الإعالنات ال�سيا�سية 
املتعددة من طرف �سلطاته وقادة الفكر فيه. بالتايل ل ميكن للمغرب اأن يخالف املبداأ بخ�سو�س 

الأجانب اإل يف حدود ما ت�سمح له به التفاقيات والأعراف الدولية التي تلزمه. 

اقرتاحنا يف هذا ال�سدد، ين�سب على اإدخال مادة جديدة، تن�س على مبداأ امل�ساواة اأمام قانون 
امل�سطرة اجلنائية، ونقرتح لها ال�سيغة التالية:

»يطبق قانون امل�سطرة اجلنائية وبدون متييز على كل الأ�سخا�س امل�ستهدفني مبقت�سياته  املقرتح: 

الدولية  والأعراف  لالتفاقيات  بالعتبار  الأخذ  مع  اململكة  اإقليم  خارج  اأو  داخل  كانوا  �سواء 
املخالفة وامللزمة للمملكة املغربية«. 

اأثناء  جنح  اأو  جنايات  من  يرتكبونه  عما  الوزراء  حماكمة  فاإن  اجلديد  الد�ستور  من   94 الف�سل  مقت�سيات  16.  وفق 
قواعد  تعديل  ذلك  �سيتطلب  كما  العليا،  املحكمة  وبذلك مت حذف  اململكة،  اأمام حماكم  تتم  ملهامهم  ممار�ستهم 

اجلميع.  على  امل�ساواة  مبداأ  وتطبيق  احلالية  املتابعة 



درا�سة حول مالءمة قانون امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق الإن�سان

77

الباب الثالث : النيابة العـامة

ينق�سم هذا الباب املخ�س�س للنيابة العامة اإىل فروع ثالثة، يتناول الأول منها اأحكاما عامة 
لدى  للملك  العام  الوكيل  ملهام  الثالث  ويتعر�س  امللك،  وكيل  لخت�سا�سات  الثاين  ويتطرق 

حمكمة ال�ستئناف.

حقوق  مبادئ  مع  املالءمة  ب�سوؤال  املرتبطة  املالحظات،  من  العديد  املقت�سيات  هذه  وتثري 
الإن�سان. ومن اأهم املالحظات نذكر ما يلي:

املالحظة الأوىل: من حيث املنهج، اإن اخت�سا�سات الوكيل العام للملك لدى املجل�س الأعلى، 

متار�سها  التي  العادية  الطعن غري  متفرقة �سمن طرق  واإمنا وردت  الباب،  غري مذكورة يف هذا 
النيابة العامة اأمام املجل�س الأعلى )املواد  518 وما بعدها(.

املالحظة الثانية: اإن الباب الثالث، ل يعر�س جلميع املهام التي ت�سطلع بها النيابة العامة، بل اإن 

هذه املهام موزعة على عدة اأبواب، وتتجلى بوجه خا�س يف عالقة النيابة العامة بباقي املتدخلني 
بقا�سي  الق�سائية، وعالقتها  وال�رشطة  العامة  النيابة  بني  العالقة  اجلنائية، خ�سو�سا  الدعوى  يف 
التحقيق وق�ساء احلكم، وهيمنتها املطلقة على مرحلة التنفيذ العقابي، وهي الهيمنة التي يعززها 

فتور دور موؤ�س�سة قا�سي تطبيق العقوبات.

تو�سيع  برمته، هو  اجلنائية  امل�سطرة  قانون  قراءة  لالنتباه، من خالل  امللفت  الثالثة:  املالحظة 

النظام  وهيمنة  الأفراد،  حقوق  ح�ساب  على  مركزها  ورجحان  العامة،  النيابة  اخت�سا�سات 
بدون  ت�سحي،  متكافئة  غري  معادلة  يف  واملتابعة،  التهام  جانب  تغليب  على  القائم  التفتي�سي 
مربر، ويف كثري من الأحيان،  بحريات الأفراد وحقوقهم، لفائدة الزجر والعقاب، مما يجعل من 

الكتاب الأول

التحري عن اجلرائم ومعاقبتها
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افرتا�س الرباءة املعلن يف املادة الأوىل، جمرد خطاب يفتقر اإىل التفعيل.بينما يقت�سي �سوؤال املالءمة 
مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان، نهج �سيا�سة جنائية تقيم التوازن بني حق الدولة يف العقاب، 

وحقوق الأفراد يف تاأمني �سمانات احلرية الفردية، وال�سالمة اجل�سدية، وحرمة احلياة اخلا�سة.

 ولعل اأبرز مظهر يوؤكد الطرح ال�سالف، هو ما تتمتع به  النيابة العامة من �سلطات وا�سعة، 
يف جمال متابعة الأفراد واعتقالهم، وما قد يتعر�س له الأ�سخا�س املعتقلون لعدة �سهور بل ولعدة 
اأن يكون  بعد  بالرباءة،  اأو حكم  املتابعة،  بعدم  بقرار  لهم  بالن�سبة  الأمر  ينتهي  �سنوات، والذين 
يقرر  ل  حيث  اأ�رشهم،  تفكك  اأو  عي�سهم،  مورد  فقدان  نتيجة  فادح،  �رشر  حلقهم  قد  هوؤلء 
القانون اأي حق لهم يف جرب ال�رشر  الذي حلقهم،على غرار ما تقره مبادئ حقوق الإن�سان، وما 

تت�سمنه عديد من ت�رشيعات الدول املن�سوية حتت ثقافة دولة احلق.

الفرع الأول  : اأحكام عامة

املادة 38: ملتم�سات النيابة العامة

املبداأ املرجعي: ا�ستقالل الق�ساء 

املقرتح: تدقيق ال�سياغة وحذف م�سطلح التعليمات

تكر�س هذه املادة –وكما �سبقت الإ�سارة �سمن الإطار العام لهذه الدرا�سة- القاعدة الفقهية: 
تكر�س  التي   ،51 املادة  على  والإحالة  التعليمات  عبارات  اأن  غري  اأ�سري«.  والقلم  حر  »الل�سان 
هيمنة وزير العدل على ال�سيا�سة اجلنائية، من �ساأنها اأن جتعل من ق�ساء النيابة العامة جمرد ق�ساء 
للتعليمات، وتن�سف حرية ب�سط الآراء ال�سفوية، واحلال اأنه من امل�ستبعد اأن يخالف ع�سو النيابة 
العامة، تعليمات روؤ�سائه املكتوبة، خلوفه من انتقامهم. وهو ما يغل يده عن ب�سط احلقيقة املخالفة 

للتعليمات، والتي قد تظهر له جلية خالل املناق�سات. 

يفيد �سالحية ع�سو  مبا  وتعوي�سها  التعليمات،  عبارة  املادة، مع حذف  �سياغة  اإعادة  املقرتح: 

توؤدي  الكتابية، متى كانت  للملتم�سات  اآرائه بحرية، ولو كانت خمالفة  ب�سط  العامة يف  النيابة 
لتحقيق العدالة.
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الفرع الثاين  : وكيل امللك

 حددت املادة 40 اخت�سا�سات وكيل امللك، يف عالقته مع نوابه، وو�سفتها بعالقة ال�سلطة، 
1(. وقد كان من  �سابقة )املادة  التي عاجلتها مادة  الق�سائية،  بال�رشطة  املادة لعالقته  ومل تعر�س 
التي جتعل عالقة    ،16 املادة  من  الثانية  الفقرة  املو�سوع،على  هذا  بخ�سو�س  الإحالة  الواجب 
وكيل  »ي�سري  املذكورة:  الفقرة  تقول  حيث  فقط،  ت�سيري  عالقة  الق�سائية  بال�رشطة  امللك  وكيل 

امللك اأعمال ال�رشطة الق�سائية يف دائرة نفوذه«.

ويطرح هذا املوقف، الت�ساوؤل حول مربرات هذا اخليار، الذي مييز بني عالقة وكيل امللك بنوابه، 
باقي  مع  العالقة  يعترب  �سلطة، يف حني  العالقة معهم عالقة  يعترب  لل�رشطة، حيث  اأي�سا �سباط  وهم 
ال�سباط الآخرين جمرد عالقة ت�سيري. ثم ما هو الأثر القانوين، املرتتب عن نوع  وطبيعة كل واحدة 
يف  األي�س  الق�سائية،  ال�رشطة  لأعمال  م�سري  جمرد  امللك  وكيل  يكون  ال�سالفتني.وملاذا  العالقتني  من 
اإداريا لوزارة الداخلية،  ذلك اإعالن عن احلد من نفوذ النيابة العامة يف مواجهة ال�رشطة خل�سوعها 
اأو لتج�سيدها مبا�رشة لل�سلطة التنفيذية عندما يتعلق الأمر بالولة والعمال والبا�سوات والقواد. وملاذا 
مل ي�ساو الن�س بني وكيل امللك، والوكيل العام للملك، بالنظر لل�سفة التي يت�سف بها اأع�ساء النيابة 
العام للملك لدى  الوكيل  باأن عالقة  الق�ساء، علما  اإىل قطاع خا�س من  العامة وهي �سفة النتماء 

حمكمة ال�ستئناف، بال�رشطة الق�سائية هي عالقة �سلطة، ب�رشيح الفقرة الثانية من املادة 49.

املادة 40: حماية احليازة واإرجاع احلالة

املبداأ املرجعي: حماية حرية التنقل – وحق امللكية – واحليازة

املقرتح: تدقيق وتعديل املادة

التمهيدي   البحث  فيها  يكون  التي  احلالة  يف  فاإنه  املادة،  هذه  من  و12   11 للفقرتني  ا�ستنادا 
جاريا �سد اأكرث من �سخ�س، وكان اأحدهم خا�سعا لتدبريي �سحب جواز ال�سفر واإغالق احلدود، 
وانق�ست مدة 30 يوما على اتخاذ هذين التدبريين، دون اأن تتمكن ال�رشطة الق�سائية من الو�سول 
اإىل باقي املتورطني، ومل يكن ال�سخ�س اخلا�سع للتدبريين هو ال�سبب يف تاأخر اإمتام البحث، فيطرح 
الت�ساوؤل، هل ينتهي مفعول التدبريين مب�سي املدة املذكورة؟ اأم ي�ستمر اإىل حني النتهاء من البحث 
التمهيدي، خا�سة اإذا تبني باأن ت�رشيحات باقي امل�ستبه فيهم، قد تكون حا�سمة بالن�سبة لهذا الأخري.
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وجدير بالذكر، اأن املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان،  قد نبه اإىل م�ساوئ هذين التدبريين، 
يف تقريره ال�سنوي )ل�سنة 2003(، حول و�سعية حقوق الإن�سان باملغرب. وقد جاء يف التقرير 

املذكور ما يلي:

»اإن ال�سالحية املخولة للنيابة العامة ب�سحب جواز ال�سفر، واإغالق احلدود يف وجه امل�ستبه 
فيه، قد توؤدي اإىل املبالغة يف ا�ستعمالها، يف غياب تقييدها باإذن الق�ساء اجلال�س، وجعلها حتت 

مراقبته، وتاأ�سي�س حق الطعن ب�ساأنها لفائدة املعني«.

املقرتح: الن�س �رشاحة على انتهاء التدبريين، بعد انق�ساء مدة 30 يوما، ما مل تظهر ظروف جديدة 

الأجل  العامة. ويف حالة جتاوز  النيابة  من  معلل  بقرار  التمديد  ا�ستمرارهما، ويكون  ت�ستدعي 
القانوين بدون متديد قانوين، ب�سبب الإهمال اأو ب�سبب اخلطاأ، ي�سبح من حق ال�سخ�س اأن يطالب 

بالتعوي�س املنا�سب عن ال�رشر املرتتب عليه.  

فيما يتعلق بحماية حق امللكية 

ترخ�س املادة 40 لوكيل امللك، رد الأ�سياء املحجوزة ملن له احلق فيها، واإرجاع احليازة. ومل 
تعر�س لو�سعية الأماكن، التي تتوىل ال�رشطة الق�سائية و�سع الأختام عليها واإغالقها وت�سميعها، 
كما هو ال�ساأن بالن�سبة للمحالت التي ارتكبت فيها اجلرائم، اأو كانت �سببا اأو م�سهلة لرتكاب 
اأو ح�سلت فيها وفيات م�سكوك فيها، ول�سيما عندما تقرر النيابة العامة حفظ امللف  جرائم، 

لنتفاء العن�رش اجلرمي، دون اأن تبت يف رفع الأختام وت�سليم املحل ملن له احلق فيه.

املقرتح: اإ�سافة مقت�سى يلزم النيابة العامة بالبت يف رفع الأختام.

وجدير بالذكر اأن �سالحية النيابة العامة، ب�ساأن اإرجاع احليازة، قد اأثارت انتقادات عديدة 
من طرف اأع�ساء جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�سان مبجل�س النواب، خالل مناق�سة م�رشوع 

ق.م.ج. احلايل. وميكن تلخي�س هذه النتقادات يف الأمور التالية:

■���اإن احليازة يف املجال اجلنائي، اأمر ا�ستثنائي حمدد بجرائم قليلة، ولي�س كل نزاع على احليازة 
ي�سكل جرمية، وهناك اأنظمة عقارية خمتلفة )اأحبا�س– ملكية عامة– ملكية خا�سة– ملكية 
وذلك يف  والقوانني،  امل�سالح  ت�سابك  وفيها  اجلموع(،  اأرا�سي  اأو غري حمفظة–  حمفظة 
لروؤ�ساء  بها  معهود  ا�ستعجاليه،  مب�ساطر  احليازة  امل�رشع  نظم  املدن  ويف  القروي.  العامل 

املحاكم، ول يجوز نقل هذه ال�سالحيات للنيابة العامة.
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للتعديل  املخت�سة  املحكمة  الق�سية على  اإحالة  ثم  ما كانت عليه،  اإىل  احليازة  اإرجاع  ■��اإن 
اأو التاأييد اأو الإلغاء، يطرح الت�ساوؤل على اأي اأ�سا�س �سيتم ا�ستدعاء الأطراف وال�ستماع 

اإليهم، وهل القرار املتخذ يقبل الطعن.

وقد اأجابت احلكومة عن هذه النتقادات، وتتلخ�س ردودها فيما يلي:

■��اإن منح النيابة العامة �سالحية اإرجاع احليازة، هي يف �سالح املجني عليه، �سحية الأعمال 
حالة  اأو  ا�ستعجالية،  م�سطرة  عديدة  اأ�سهرا  ينتظر  العراء،  يف  يظل  قد  الذي  الإجرامية، 
الن�ساء الالئي يطردن من بيوتهن وهن حوامل. واأن النيابة العامة كانت تتدخل لإرجاع 

احليازة، وكان هذا العمل منتقدا لعدم وجود ن�س.

واأن  ثابتة،  هناك جرمية  تكون  اأن  اأهمها  ال�رشوط،  من  بالعديد  احليازة حماط  اإرجاع  ■   �اإن 
اأجل عر�سه ل  الق�ساء، واأن  اإجراء حتفظي، يجب عر�سه على  املتخذ هو جمرد  الإجراء 

يتعدى ثالثة اأيام.

■�اإن جرائم احليازة، ل ت�سكل اأكرث من5% من جمموع الق�سايا املعرو�سة على املحاكم.

يقدمه  طلب  على  بناء  امل�ستعجالت  قا�سي  ب�سفته  املحكمة  رئي�س  اإىل  الأمر  اإ�سناد  املقرتح: 

�ساحب ال�سفة وامل�سلحة.

فيما يتعلق ب�سمانات حق امللكية 

تطرح املادة 40، ال�سوؤال حول تطبيق مقت�سياتها املتعلقة باإرجاع احليازة، يف حالة انتزاع عقار 
من حيازة الغري )الرتامي على ملك الغري(، ل�سيما اإذا تعلق الأمر بالعقارات املحفظة، التي ل ميكن 
للغري اأن يدعي حقوقا ب�ساأنها اإن مل تكن هذه احلقوق من�سو�سا عليها يف �سجل املحافظة العقارية.

اإرجاع احلالة بالن�سبة للعقارات غري املحفظة، ت�ستدعي تعيني خرباء وتقييم حجج وقواعد 
فقهية معقدة، لكون ال�رشطة الق�سائية لي�س لها اإملام بهذا املجال.

  ثم ما هي طبيعة ونوع الإجراء التحفظي، الذي ميكن للنيابة العامة اأن تتخذه يف جمال رد 
الأ�سياء، اأو اإرجاع احليازة.
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حماية  مو�سوع  يف  امللك  وكيل  يتخذه  الذي  التحفظي،  الإجراء  املحكمة  تراقب  كيف 
احليازة، هل يف اإطار م�سطرة ح�سورية، اأم يف اإطار غرفة امل�سورة، وهل يقبل املقرر ال�سادر يف 

هذا ال�ساأن الطعن.

العامة، يجعل منه  النيابة  البت فيه من طرف  التحقيق، بعد  اإن عر�س الأمر على قا�سي  ثم 
درجة من درجات التقا�سي، وهو ما يتنافى ووظيفته.

 اأخريا وقبل كل انتقاد، األي�س يف هذا النهج تناق�س مع الخت�سا�س الق�سائي يف املادة العقارية، 
وبال�سبط مع الدفع ال�ستثنائي املن�سو�س عليه يف املادة 323 من ذات قانون امل�سطرة اجلنائية. األ 
ي�سبح من العبث تخويل النيابة العامة �سالحية اإرجاع احليازة العقارية اإىل من له احلق فيها، بينما 
املادة املذكورة متنع املحكمة اجلنائية برمتها من النظر يف هذه امل�ساألة، وتلزمها باإيقاف امل�سطرة 

اإىل حني البت من طرف املحكمة املدنية املخت�سة.   

وبخ�سو�س رد الأ�سياء املحجوزة، ويف معر�س تربير هذا الإجراء املخول للنيابة العامة، ذكر 
تتعلق  حالت  عدة  »توجد  باأنه:  الربملان،  طرف  من  املو�سوع  مناق�سة  خالل  احلكومة،  ممثل 
بالأموال والآليات والأ�سياء املنقولة، حيث حتيلها النيابة العامة على ردهات كتابة ال�سبط، التي 
ل تتوفر على الأماكن الالزمة حلفظ هذه املواد. اإ�سافة اإىل وجود ب�سائع مثل ال�سيارات، التي ل 
ميكن ا�ستيعابها، نظرا لعدم وجود م�ستودعات كافية حلفظها. وهناك مواد قابلة للتلف اأو التعفن، 
اأو لتدين قيمتها مع مرور الزمن، علما باأن النيابة العامة ل ت�سع هذه الأ�سياء اأمام املحكمة، اإل اإذا 

كانت حمل نزاع اأو �رشورية لالإثبات.

 ولهذا اأحاط امل�رشع اإرجاع املحجوز، ب�سمانات تتمثل يف األ تكون لزمة ل�سري الدعوى، 
واأل تكون من و�سائل الإثبات اأو خطرية، اأو قابلة لأن تكون حمل حكم بامل�سادرة لفائدة الدولة، 
حيث ل يعقل اأن حتجز من �سخ�س �سيارة �رشقت منه، اإىل اأن ي�سدر حكم ق�سائي يف املو�سوع، 
والذي قد يتطلب وقتا طويال، واأن النيابة العامة متار�س اإرجاع املحجوزات، وقد جاء ق.م.ج. 

ك�سمانة تتمثل يف »التوحيد والتقنني«.

ويت�سح من هذا اخلطاب احلكومي، اأنه حق اأُريد به باطل، لكونه ي�ستند اإىل معطيات واقعية 
ميكن حلها بتوفري املرافق ال�رشورية، وامل�ستودعات لو�سع الأ�سياء املحجوزة، واأن حل م�ساكل 
واإ�سناد  وتقنينه،  الواقع   الأمر  بفر�س  يتاأتى  ل  املرافق،  توفر  وعدم  والتكد�س،  الكت�سا�س 
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احلل  اأن  احلكم. كما  لق�ساء  اأ�سا�سا  تعود  بل  اخت�سا�سها،  من  لي�ست  العامة  للنيابة  �سالحيات 
الدعوى وهذا تربير �سعيف من  اأن تكون الأ�سياء غري لزمة ل�سري  الرد ي�سرتط  املقرر يف تربير 
�ساأنه امل�س بعدة حقوق لالأطراف والغري لأن اللزوم ل�سري الدعوى ي�سمل الأ�سياء املفيدة لإظهار 
احلقيقة كما ي�سمل اأ�سياء ل فائدة فيها لإظهار احلقيقة. ومن املنطق اأن ينح�رش الرد فقط يف الأ�سياء 
التي ل عالقة لها باإظهار احلقيقة، بحيث يتعني تعوي�س �رشط عدم اللزوم ل�سري الدعوى ب�رشط 

عدم ال�رشورة لإظهار احلقيقة. 

املقرتح: اإ�سناد هذه الخت�سا�سات لرئي�س املحكمة، مبلتم�س من النيابة العامة، اأو بناء على طلب ممن 

له ال�سفة وامل�سلحة، داخل اأجل حمدد، وتقييد رد الأ�سياء بعدم �رشورتها لإظهار احلقيقة.  

واأخريا يجب النتباه اإىل اأن املادة 40 املتعلقة باخت�سا�سات وكيل امللك والتي نحن ب�سددها، 
مثل املادة 49 املن�سبة على اخت�سا�سات الوكيل العام للملك، يف مو�سوع حجز الأ�سياء وردها 
واإرجاع احلالة، تغفل نهائيا حق الدفاع املخول لالأطراف، اإذ تقرر ال�سالحيات املذكورة مبا فيها 
اللجوء اإىل  املحكمة، بدون الن�س اأو الإ�سارة اإىل ح�سور اأو على الأقل ا�ستدعاء الأطراف. ويف 
هذا م�س وا�سح ب�رشط من �رشوط املحاكمة العادلة يفر�س مراجعة الن�س بت�سمينه �رشط ا�ستدعاء 

الأطراف للجل�سات املخ�س�سة للقرارات يف امل�سائل املذكورة.

املقرتح: تكملة املقطع اخلا�س برفع الأمر اإىل املحكمة، اأو اإىل رئي�سها كما �سبق اقرتاحه، باإ�سافة 

�رشط ا�ستدعاء الأطراف.

املادة 41: ال�سلح

املبداأ املرجعي: العدالة الت�ساحلية

املقرتح: تفعيل املادة

اأبدى اأع�ساء جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�سان مبجل�س النواب العديد من املالحظات، 
حول مقت�سيات املادة 41 من ق.م.ج.، املتعلقة بال�سلح الذي ت�رشف عليه النيابة العامة. وميكن 

اإجمال هذه املالحظات يف الأمور التالية:

هيمنة النيابة العامة على ال�سلح، فهي التي تقرتحه يف واقع الأمر، واإن كان القانون يخول 
القرتاح اإىل املتقا�سني، وحتيله على رئي�س املحكمة للم�سادقة وتنفذه، مع ما يف ذلك من ترهيب 
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يف  العمومية  الدعوى  اإقامة  تهديد  حتت  يطيقون،  ل  مبا  اإلزامهم،  ورمبا  لالأطراف،  وتخويف 
حقهم. فال يجوز ا�ستعمال الدعوى العمومية كقوة �ساغطة لإجراء ال�سلح.

■��ل فائدة من اللجوء اإىل القا�سي، للم�سادقة على ال�سلح الذي يربمه الأطراف، ويحررون 
اإىل  الرجوع  يتم  ول  للتنفيذ،  قابلة  وتعاقدية  ر�سمية  حجة  يعد  بحيث  بذلك،  حم�رشا 

املحكمة اإل يف حالة المتناع عن التنفيذ.
■����اإن م�سطرة ال�سلح، لي�س من �سانها التخفيف من اأعباء املحكمة، لأن هذه الأخرية �ستكون 
مثقلة باأعباء م�سطرة امل�سادقة على ال�سلح، ولرمبا �سيفتح الباب ملمار�سات متعلقة بثقافة 
وتقاليد كتقبيل الروؤو�س، اأو ذبح �ساة. ول يت�سور اأن ينزل وكيل امللك اإىل هذا امل�ستوى، 

لأن من�سبه ياأبى عليه ذلك، ويتنافى مع هيبته ووقاره. 
■��اإن عملية ال�سلح م�ستحيلة عمليا، اأمام الكم الهائل من الق�سايا املحالة على املحاكم، وما 
يتطلبه ال�سلح يف كل ق�سية من وقت طويل، مما ل يتوفر لوكيل امللك، بالنظر للتزاماته 

وثقل اأعبائه.
■���اإن اإ�سناد ال�سلح للنيابة العامة، يخرج عن اخت�سا�سها الأ�سا�سي وهو املتابعة، فال�سلح من 

اخت�سا�س ق�ساء احلكم، وذلك حفاظا على ا�ستقالل كل هيئة.
■���اإنه يخ�سى من ا�ستغالل هذه امل�سطرة، من طرف ممثلي النيابة العامة، لل�سغط على هذا 
اإذعان  �سلح، وحقيقته  هو ظاهره  مبا  التهديد،  لأ�سلوب  والر�سوخ  ذاك،  اأو  الطرف 
عليها  حتال  املحكمة،  خارج  جلهات  ال�سلح  اإ�سناد  امل�ستحب  من  كان  وقد  واإكراه، 

امللفات لإجراء ال�سلح، كديوان املظامل مثال.

وقد اأجابت احلكومة عل هذه النتقادات،وتركز اجلواب يف النقط التالية:

■    اإن م�سطرة ال�سلح ت�ستهدف اإ�ساعة ف�سيلة الت�سامح، وهي متجدرة يف �رشيعتنا الغراء.

بغية  وامل�ساحلة،  التحكيم  على  يحث  الذي  العاملي،  التوجه  ت�ساير  امل�سطرة  هذه  ■       اإن 
التخفيف على املحاكم.

■��هناك موؤمترات دولية، اأو�ست بال�سري يف هذا الجتاه، منها املوؤمتر العا�رش لهيئة الأمم املتحدة 
املنعقد �سنة 2000.

■    هناك عديد من القوانني املعا�رشة، التي ت�سند مهمة ال�سلح للنيابة العامة.
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التع�سف  مواجهة  يف  ال�سمانات،  يف  زيادة  هي  للم�سادقة،  الق�ساء  على  الإحالة  ■     �اإن 
املحتمل من طرف النيابة العامة.

■   ���بالن�سبة للدعوى العمومية، تتوقف اأثناء م�سطرة ال�سلح، وحتفظ الق�سية يف انتظار نتيجة 
امل�ساحلة.

■      ل حمل للتخوف من �سغوط النيابة العامة.

الأ�سخا�س  حقوق  فاإن  ال�سلح،  لإجراء  كفايته  وعدم  العامة،  النيابة  لوقت  ■����بالن�سبة 
مقد�سة، وعلى ممثل النيابة العامة اأن يكون له الوقت الكايف لذلك.

■����وعن اإ�سناد هذه املهمة للنيابة العامة بدل املحكمة، فاإن ذلك راجع للرغبة يف عدم اإقامة 
الدعوى وممار�ستها، وتدقيقها قبل اإحالتها على املحكمة.

اجلرائم،  ارتكاب  على  الت�سجيع  اإىل  ال�سلح  م�سطرة  توؤدي  اأن  من  التخوف  ■       �وحول 
واأنها تتعلق بجرائم خطرية، فاإن الأمر غري وارد، لأن م�سطرة ال�سلح اختيارية ولي�ست 

اإلزامية، والنيابة العامة ل تفقد �سلطة تقدير املالءمة.
■        وحول كون ال�سلح لن يحد من ال�سغط الذي تعرفه املحاكم، من خالل كرثة الق�سايا، 
فاإن الإ�سكالية التي تعاين منها املحاكم، ل تكمن يف ال�سغط وكرثة الق�سايا، بل يف تعليق 
م�سطرة جاهزة  فهي  ال�سلح  م�سطرة  اأما  اجلاهزة.  امللفات غري  اأي  باملحاكم،  الق�سايا 

حتال للم�سادقة عليها يف غرفة امل�سورة، ويتم البت فيها باأمر ق�سائي ل يقبل الطعن.

■       اإن هذه امل�سطرة ت�ساعد على معرفة الذات، واإخراج جانب اخلري يف الذات الإن�سانية 
تتطلب  �سهلة، بل هي معقدة  لي�ست  امل�سطرة  واأن هذه  الآخر، وفهم م�ساكله،  وفهم 
نف�سية الأطراف  الغو�س يف  تكوينا وقدرة على ال�ستماع، وعلى فهم الآخر، وعلى 

للتقريب بني وجهات النظر، انتهى رد احلكومة.   

ولكن  ملبادئها،  يرجع  لعيب  لي�س  امل�سطرة،  هذه  ف�سل  على  دلت  قد  التجربة،  اأن  والواقع 
توعية  هناك  ولي�ست  لإجناحها،  ومتفرغة  موؤهلة  اأطر  هناك  فلي�ست  مقومات جناحها.  لنعدام 

اإعالمية بفوائدها.

اإن م�سطرة العدالة الت�ساحلية، تثري –بحالتها الراهنة- جملة من ال�سعوبات املرتبطة بالتطبيق، 
ومن ذلك ما يلي:
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 ،)Médiation) عدم فعالية وتفعيل هذه امل�سطرة، لكونها حتتاج اإىل اإر�ساء نظام الو�ساطة����■
وامل�ساحلة (Conciliation(، وال�ستعانة مبتدخلني اآخرين من ذوي الخت�سا�س والتفرغ 
والأطر  الجتماعيني  وامل�ساعدين  املدين،  املجتمع  كجمعيات  ال�سلح،  عملية  لإجناح 

الق�سائية املتقاعدة. 
■���عند حترير حم�رش بال�سلح، واإحالته على رئي�س املحكمة من اأجل الت�سديق، يحدث اأن يتخلف 
ال�سلح يف  امل�سادقة على حم�رش  لرئي�س املحكمة  اأو كالهما، فهل يجوز  اأحدهما  الطرفان 

غيبتهما، واحلال اأن الفقرة 3 من املادة 41 ت�سري اإىل �رشورة اإ�سعارهما بتاريخ اجلل�سة.
اإىل  الأقرب  فاإن  ثم،  ومن  امل�ساطر  تب�سيط  يقت�سي  الت�ساحلية،  العدالة  نظام  تفعيل  ■�� اإن 
بحقوق  اإخالل  ي�سكل  ل  الت�سديق  بجل�سة  الطرفني  ح�سور  عدم  اأن  هو  ال�سواب، 
الدفاع، ما دام اأنهما قد عربا عن اإرادتهما يف الت�سالح، و�سمن ذلك باملح�رش املنجز 

من طرف وكيل امللك، واأم�سي منهما دون حتفظ.

على  الن�س  اأو  الأطراف،  غيبة  يف  املح�رش  على  الت�سديق  جواز  على  �رشاحة،  الن�س  املقرتح: 

�رشورة اإحالة املح�رش والأطراف فورا على رئي�س املحكمة اأو من ينوب عنه للم�سادقة الفورية 
لتجنب م�ساكل ال�ستدعاء وغياب الأطراف، على غرار ما هو من�سو�س عليه بالن�سبة لالإحالة 

الفورية على اجلل�سة يف حالة التلب�س بعد ال�ستنطاق من طرف ممثل النيابة العامة.

فيما يتعلق بحقوق الدفاع  وا�ستعمال طرق الطعن 

باأن     علما  هذا،  الرف�س  قرار  الطعن يف  يجوز  ال�سلح، هل  على حم�رش  الت�سديق  رف�س  عند 
املادة 41 اقت�رشت يف هذا ال�ساأن، على منع الطعن يف قرار القبول بالت�سديق، ومل ت�رش اإىل احلل 

يف حالة رف�س الت�سديق. ثم من له احلق يف الطعن وما هي اجلهة التي ميكن الطعن اأمامها.

املقرتح الن�س �رشاحة، على جواز الطعن يف القرار القا�سي برف�س الت�سديق على حم�رش ال�سلح، 
وعلى امل�ستفيدين منه واأخريا على اجلهة التي ميار�س اأمامها.

اإذا تعدد الأطراف يف النزاع، وح�سل اتفاق على مبداأ ال�سلح بني البع�س دون الآخر،  فهل 
الدعوى  اإجراءات  ومبا�رشة  املت�ساحلني،  بني  ال�سلح  حم�رش  بتحرير  النزاع،  ملف  جتزئة  يجوز 

العمومية يف حق نف�س املتهم، يف مواجهة من رف�س ال�سلح معه.
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ومتابعة  بحقها،  امل�سطرة  وتطبيق  ال�سلح،  يف  ترغب  التي  اجلهة  ف�سل  على  �رشاحة  الن�س  املقرتح: 

اإجراءات الدعوى العمومية يف حق الباقني، ما مل يكن ثمة ا�ستحالة للتجزئة، اأو ترابط يتعذر معه الف�سل.  

تنتهي م�سطرة ال�سلح باحلكم بن�سف احلد الأق�سى للغرامة، فهل حت�سب �سمن ال�سوابق التي 
ت�سجل بال�سجل العديل، وهل يعترب مقرر رئي�س املحكمة بالت�سديق اإدانة حت�سب يف حالة العود.

ال�سلح  تنا�سقا مع طبيعة  �سابقة جنائية، وذلك  الغرامة  اعتبار  الن�س �رشاحة على عدم  املقرتح: 

وغايته الجتماعية.

املادة 44: الخت�سا�س الرتابي للنيابة العامة

املبداأ املرجعي: ح�سن �سري العدالة

املقرتح: تعديل املادة

يف اإطار التوزيع الثالثي لالخت�سا�س الرتابي فاإن بع�س املحا�رش حتال على مكان اإقامة املتهم. 
من �سمن  احلكم، وهو  اإىل حني �سدور  اجلرمية  ارتكاب  اإبقاوؤها يف مكان  الأن�سب  يف حني 
املعايري الثالثة مما ي�سمح به قانون حتديد الخت�سا�س يف املادة اجلنائية، وحتال بعد ذلك على وكيل 
امللك ملحل الإقامة من اأجل التنفيذ، ما مل تكن اجلرمية من نوع اجلرائم املركبة اأو امل�ستمرة،التي 
ترتكب يف عدة اأماكن، وميتد تنفيذها يف الزمان مدة قد تطول اأو تق�رش. والفائدة من بقاء الأمر 
يف مكان وقوع اجلرمية، تتجلى يف القرب، من موقع الأحداث، و�سهولة احل�سول على الدليل، 

والو�سول اإىل احلقيقة. 

الت�ساوؤل عن  ذاته م�سكل  الرتابي يف حد  توزيع الخت�سا�س  اأن يخلق  اأخرى ميكن  ومن جهة 
الأمر يف جرائم  بقوانني خا�سة، مثل ما هو عليه  اأخرى من�سو�س عليها  قانونية اخت�سا�س حماكم 
ال�سيك مبقت�سى املادة 327 من مدونة التجارة. لهذا ولإبراز تكامل القوانني يف املو�سوع ي�ستح�سن 

اإكمال مقت�سيات املادة 44 بالإ�سارة اإىل الأماكن التي ل تن�س عليها والتي تقررها قوانني اأخرى. 

املقرتح: اإ�سافة الإ�سارة اإىل الأماكن التي تن�س عليها قوانني خا�سة، والتن�سي�س على الإحالة على 
مع  فقط،  منها  واحد  على  املحا�رش  الأماكن حيث حتال  تتعدد هذه  مل  ما  اجلرمية،  ارتكاب  مكان 

اعتماد نظام التكليف بالبحث من طرف النيابة العامة، وهو النظام امل�سابه لنظام الإنابة.
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املادة 45: تفقد النيابة العامة ملخافر ال�رشطة الق�سائية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية وحقوق الدفاع 

املقرتح: توفري الإمكانيات املادية والب�رشية وتفعيل املادة

تعالج هذه املادة م�ساألة تفقد خمافر ال�رشطة الق�سائية، من طرف اأع�ساء النيابة العامة. ويطرح 
هذا املو�سوع على امل�ستوى العملي واحلقوقي، �سعوبات تتعلق بانعدام و�سائل التنقل من جهة، 
لها  ليتاأتى  اأخرى،  العامة من جهة  النيابة  ق�ساة  الكايف من  العدد  التوفر على  الأطر وعدم  وبقلة 
تغطية الدائرة الرتابية، ول�سيما يف حالة تعدد خمافر ال�رشطة وتباعد مواقعها، مما يحتم على وكيل 
امللك، يف حالة التطبيق احلريف للمادة 45، تخ�سي�س اأكرث من نائب للقيام بهذه املهام، وهو ما يوؤثر 
والب�رشية.املالحظ  املادية  الإمكانيات  بتوفري  املادة   تفعيل هذه  الأعمال، ويفر�س  �سري  �سلبا على 
اأي�سا اأن امل�رشع مل يرتب على الإخالل بها، اأي اأثر قانوين مما ي�سمح بتجاهلها، بالرغم مما حتتويه 
من �سمانات للم�ستبه فيهم، اأهمها التاأكد من ظروف اعتقالهم، وحماية حقوقهم من كل اعتداء.

املقرتح: التن�سي�س على و�سائل و�رشوط التفعيل، مبا فيه اإلزام وكيل امللك بتحرير تقرير اإثر كل 

زيارة اأو تفقد اأو اطالع تلقائي اأو ب�سكاية، بكل اإخالل بالقانون، يتعلق بالبحث اأو ال�ستنطاق 
اأو العتقال من طرف ال�رشطة الق�سائية، يف اأي مكان، واأن يرفع ذلك التقرير اإىل الوكيل العام 

للملك ليتخذ الإجراءات املنا�سبة. 

املادة 46: تعيني ق�ساة النيابة العامة من طرف رئي�س املحكمة

املبداأ املرجعي: ا�ستقالل الق�ساء

املقرتح: اإ�سناد ال�سالحية

تعالج هذه املادة فر�سية تغيب جميع اأع�ساء النيابة العامة، و�سالحيات رئي�س املحكمة يف 
تعيني قا�س من ق�ساة احلكم ليتوىل املهام. اإن هذه املقت�سيات تطرح اإ�سكالية تنايف مهام قا�سي 
احلكم، ومهام قا�سي النيابة العامة، كما تطرح م�سكلة �رشعية هذا التعيني، على اعتبار اأن تعيني 
رئي�س  مهام  من  ولي�س  للق�ساء،  الأعلى  املجل�س  اخت�سا�سات  من  املبداأ  حيث  من  هو  الق�ساة 
املحكمة. وهذا من �ساأنه امل�س با�ستقالل القا�سي. ويكفي الرجوع اإىل التعاليق ال�سابقة يف هذه 
امل�ساألة لأنها تنح�رش يف م�سكل اخللط بني م�سطلحي التعيني والتكليف، وميكن حلها بت�سحيح 

ال�سياغة يف اإطار الفرق بني املفهومني. 
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املادة 47: �سالحيات النيابة العامة يف العتقال

املبداأ املرجعي: �سمانات احلرية الفردية 

املقرتح: و�سع �سوابط العتقال

ك�سبب  التلب�س  ملعيار  م�سيفة  الأ�سخا�س،  لعتقال  وا�سعا  جمال  العامة،  للنيابة  املادة  هذه  متنح 
لالعتقال، حالة انعدام �سمانات احل�سور، وحالة خطورة اجلرائم يف غري حالة التلب�س،وهو ما ي�سجع 
ق�ساة النيابة العامة على تبني اأ�سلوب العتقال، ما دام جمال العتقال وا�سعا، وما دام تقدير اخلطورة  
رهينا مبعطيات ذاتية غري مو�سوعية، وبتقدير �سخ�سي ملمثل النيابة العامة، وهو تقدير ل معقب عليه.    

التقليل من العتقال، واللجوء للبدائل )الو�سع  اإلغاء الفقرة الأخرية، مت�سيا مع �سيا�سة  املقرتح: 

حتت املراقبة الق�سائية( اأو التقدمي يف حالة �رشاح. 

الفرع الثالث :  اخت�سا�سات الوكيل العام للملك لدى حمكمة ال�ستئناف

املادة51: �سلطات وزير العدل يف مو�سوع ال�سيا�سة اجلنائية

املبداأ املرجعي: ا�ستقالل الق�ساء

املقرتح:  حذف املادة، اإ�سناد رئا�سة النيابة العامة للوكيل العام للملك باملجل�س الأعلى

نقا�سا   - الدرا�سة  لهذه  العام  الإطار  عند عر�س  الإ�سارة،  �سبقت  وكما  املادة،  هذه  اأثارت 
مناق�سة م�رشوع  النواب، خالل  الإن�سان مبجل�س  والت�رشيع وحقوق  العدل  م�ستفي�سا، يف جلنة 

قانون امل�سطرة اجلنائية.
 وقد ان�سبت النتقادات بوجه خا�س، على �سالحية وزير العدل، يف تنفيذ ال�سيا�سة اجلنائية 
ال�سالحية،  هذه  حول  عديدة  حتفظات  النواب  اأبدى  حيث  للملك،  العامني  للوكالء  وتبليغها 
اأن  التي حتدد توجهاتها، وعن تخوفهم من  بال�سيا�سة اجلنائية، وعن اجلهة  املق�سود  مت�سائلني عن 
ينفرد وزير العدل بو�سعها وتنفيذها واإمالئها على الق�ساء، مع امل�س با�ستقالله، وذلك بالنظر لكون 
وزير العدل، هو الذي يراأ�س فعليا النيابة العامة ويف �سوء التعليمات التي ي�سمح له القانون بتوجيهها، 

كما يراأ�س بالنيابة املجل�س الأعلى للق�ساء، بحيث يخ�سى اأن ي�سبح ق�ساوؤنا ق�ساء التعليمات.

ويف هذا ال�سياق، جاء يف تدخل اأحد النواب بلجنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�سان، خالل 
مناق�سة املادة 51 ما يلي:
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فال�سيا�سة  وبالتايل  والتعليمات،  التوجيهات  دولة  ل  والقانون،  احلق  دولة  بناء  ب�سدد  »اإننا 
اجلنائية ي�سعها القانون، ول ميكن احلديث عن ال�سيا�سة التي تت�سمن عدة تاأويالت، ولكن ميكن 
اأن يناط بوزير العدل...  اأو توحيد الجتهاد الق�سائي، الذي ميكن  احلديث عن دور التن�سيق، 

وهذا توجه ولي�س �سيا�سة، واأن ما يحكمنا هو القانون، ولي�س دولة ال�سيا�سات اجلنائية...«. 

وجاء يف تدخل نائب اآخر ما يلي: »اإن وزير العدل، له احلق يف ر�سم ال�سيا�سة اجلنائية بالإ�سافة 
اإىل احلكومة. ولكن يف احلقيقة، هو الذي يقرتحها وي�سع معاملها، وقد ل جتد احلكومة الوقت 
العدل،  لوزير  اأن  باملغرب  يعرف  اأنه  خا�سة  تناق�سها،  اأن  دون  جتيزها  وبالتايل  معه،  ملناق�ستها 
ال�سيا�سة  مالمح  لو�سع  للحكومة  جمال  هناك  يكون  ل  وبالتايل،  خا�سة.  و�سعية  والداخلية 
اجلنائية، واأنه ملا يعود الخت�سا�س لوزير العدل يف هذا املجال، ويكون الوكيل العام للملك هو 
امل�سئول عن تثبيت ال�سيا�سة اجلنائية، ف�سيقع خلل وا�سح جدا يف عالقة النيابة العامة مع الأطراف 
الأخرى، حينما يطلب من الق�ساة تطبيق ال�سيا�سة اجلنائية. وكيف يت�رشف القا�سي، وهو يرى 
اأمام نيابة عامة تتقدم مبلتم�ساتها، واأن مو�سوع ال�سيا�سة اجلنائية  اأمام �سيا�سة الدولة، ولي�س  اأنه 
هو �سيء عاد، لو كنا يف دولة فيها الأمور وا�سحة، ولكن يف ال�سياق الذي نعي�سه، فلن يكتب 

لالأمور اأن ت�سري ب�سكل عاد«.

وقد اأجابت احلكومة، حماولة حتديد املق�سود من ال�سيا�سة اجلنائية، معتربة اإياها جمرد توجهات 
واأهداف وا�سرتاتيجيات، ت�سعى اإىل مكافحة اجلرمية، وتوحيد العمل الق�سائي بني املحاكم، واأن 
الذي ي�سع اخلطوط العري�سة لل�سيا�سة اجلنائية، هو الت�رشيع ولي�س وزير العدل، الذي يقت�رش دوره 

على تنفيذها فقط.

وانتهى الأمر اإىل تبني املادة 51 رغم النتقادات املوجهة اإليها.

املو�سوع،  يف  النواب  جمل�س  واأع�ساء  احلكومة  بني  جرى  الذي  امل�ستفي�س،  النقا�س  ولعل 
كان يخيم عليه الغمو�س واللتبا�س، حول مدلول »ال�سيا�سة اجلنائية«. وهو ما ي�ستدعي تو�سيح 

مفهومها، وتقييم موقف امل�رشع منها17.

17.  ن�س الف�سل 49 من الد�ستور اجلديد على اأن املجل�س الوزاري يتداول يف التوجهات الإ�سرتاتيجية ل�سيا�سة الدولة. 
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اأول : مفهوم ال�سيا�سة اجلنائية

فهي  دبره  اأي  الأمر«  »�سا�س  فنقول  دبر،  اأي  »�سا�س«  فعل  من  م�ستقة  اللغة  يف  ال�سيا�سة 
الربامج  وو�سع  العام،  ال�ساأن  تدبري  احلقوقي،  املنظور  يف  تعني  وال�سيا�سة  التدبري.  ملعنى  مقابلة 
اأما ال�سيا�سة اجلنائية، فتعني و�سع الإ�سرتاتيجية  والتوجهات العامة ملمار�سة ال�سلطة يف الدولة. 
التي  العامة،  املبادئ  ر�سم  طريق  عن  وذلك  املجرمني،  ومعاملة  الإجرام،  ملكافحة  امل�ستقبلية 

يراعيها امل�رشع اجلنائي يف جمال التجرمي والعقاب.

وال�سيا�سة اجلنائية -بهذا املعنى– تدل على ر�سم الت�سور الوا�سح حلماية الفرد واملجتمع من 
اأ�رشار الإجرام، مع حتديد الأهداف التي يتعني بلوغها لتاأمني هذه احلماية، �سمن ال�سيا�سة العامة 
لبلوغ  ال�رشورية  الو�سائل  املجالت الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية، مع ر�سد  للدولة، يف 
هذه الأهداف، مبا ينا�سب التوجهات ال�سائدة يف املجتمع. وتتميز ال�سيا�سة اجلنائية بجملة من 

اخل�سائ�س، تتمثل يف كونها: غائية، ن�سبية، �سيا�سية، ومتطورة.

يراد حتقيقها يف جمال  واأهداف  غايات  ر�سم  من  تنطلق  اأنها  مبعنى  غائية،  طبيعة  ذات  فهي 
مكافحة اجلرمية. وما مييز هذه الأهداف والغايات، كونها ذات طبيعة عملية، تتجه اإىل معاجلة 

اجلانب العملي، ولي�ست جمرد ت�سورات مثالية اأو نظرية جمردة من الواقع.

الإجرام، وهي ظاهرة  بظاهرة  مرتبطة  لكونها  ن�سبي،  بطابع  اأي�سا  اجلنائية  ال�سيا�سة  وتت�سم 
املعتقدات،  باختالف  وتختلف  لأخرى،  حقبة  ومن  لآخر،  جمتمع  من  تختلف  اجتماعية، 

والأعراف والتقاليد، والأو�ساع القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سة.

كما اأن ال�سيا�سة اجلنائية، تنطوي على اخلا�سية ال�سيا�سية، وتتاأثر بطبيعة النظام ال�سيا�سي القائم 
يف الدولة، والتوجهات املرتبطة باخليارات ال�سيا�سية العامة التي تنهجها ال�سلطات احلاكمة، يف 
ميدان الت�سدي لظاهرة الإجرام، ومواجهة ال�سلوك الإن�ساين املنحرف، باقرتاح احللول املالئمة 

التي حتفظ للفرد حقوقه وحريته، وتوؤمن للجماعة اأمنها وا�ستقرارها.

الإجرامية،  بالظاهرة  لرتباطها  التطور،  خا�سية  اأي�سا،  اجلنائية  ال�سيا�سة  خ�سائ�س  ومن 
وهي ظاهرة اجتماعية، تتميز بالتغري والتحول والتطور، وترتبط بتغيري ال�سيا�سة العامة، وبتغيري 

اخليارات، فهي بذلك مراآة تعك�س التحولت احلا�سلة داخل املجتمع.
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اجلنائي.  املخطط  ور�سم  اإ�سرتاتيجية  و�سع  من  لبد  اجلنائية،  ال�سيا�سة  اأهداف  ولتحقيق 
ويق�سد بالإ�سرتاتيجية اجلنائية، جمموعة الو�سائل التي ت�سمن ترجمة الأهداف اإىل خطوات عملية 
ملمو�سة، اأي ر�سد ال�سبل العملية التي من �ساأنها حتقيق الأهداف املر�سومة. وتت�سم الإ�سرتاتيجية 

بطابعها ال�سمويل، لكونها ت�سمل جميع �سور الإجرام، وخمتلف اأنواع النحراف.

كما تت�سف الإ�سرتاتيجية بالتكامل، ومعنى ذلك اأنها تراعي الرتابط القائم بني كافة املخططات 
يف  ويفرت�س  وجتددها.  تطورها  اأو  مداها،  حيث  من  �سواء  والقت�سادية،  الجتماعية  ال�سيا�سية 
والدرا�سات  الأبحاث   من  وت�ستفيد  وعملية،  علمية  اأ�س�س  على  تعتمد  اأن  اجلنائية  الإ�سرتاتيجية 
املتخ�س�سة يف ر�سد الظاهرة الإجرامية، وتر�سد اأمناط اإعادة تاأهيل املجرمني، وتعيد النظر يف جدوى 
الإح�سائية،  املعلومات  في�ساعد على و�سع وتوظيف  اجلنائي  التخطيط  اأما  اجلنائي.  اجلزاء  وفعالية 
حتى  اجلنائي،  امل�رشع  اإ�سارة  رهن  جلعلها  وال�سيا�سية،  والجتماعية  القت�سادية  الأو�ساع  ور�سد 

ي�سهل عليه ر�سم اأهداف ال�سيا�سية اجلنائية، وو�سع ال�سبل املوؤدية اإىل حتقيق اأهدافها.

ويتعني مراعاة عدة عوامل عند و�سع املخطط اجلنائي، واأهمها:

نزلء  وعدد  العائدين  وعدد  للجرمية،  العود  ون�سبة  املجرمني،  واأنواع  عدد  ■����حتديد 
ال�سجون، واملوؤ�س�سات الإ�سالحية.

■�����درا�سة التاأطري املادي والب�رشي، وعدد العاملني واملتدخلني يف املجال اجلنائي، وحتديد 
دور العامل الب�رشي، وتدريبه واإعداده وتكوينه امل�ستمر، للنهو�س باملهام املوكولة اإليه، 
�سواء يف جمال ال�رشطة الق�سائية، اأو النيابة العامة، اأو ق�ساء التحقيق، اأو ق�ساء احلكم، اأو 

داخل املوؤ�س�سات الإ�سالحية بوجه عام.
■��حتديد وتوفري التكلفة املالية والقت�سادية، الواجب توفريها ملكافحة اجلرمية.

ومعرفة  وامل�سطرية،  منها  املو�سوعية  اجلنائية،  والت�رشيعات  القوانني  وحتليل  ■���مراجعة 
تاأثريها، ومراقبة فعاليتها، وتقييم الأهداف املنتظرة منها، مع مراعاة جمالت احلريات 
الأ�سا�سية وحقوق الإن�سان، و�سبط هام�س اتخاذ القرارات مع تقدير ردود فعل الراأي 

العام الداخلي والدويل.
تو�سية  تبني   ،1972 �سنة  املنعقدة  العامة  املتحدة قررت يف دورتها  الأمم  اأن  بالذكر  وجدير 
توؤكد حق كل دولة يف �سياغة وتنفيذ ال�سيا�سات والتدابري ال�رشورية ملنع اجلرمية، طبقا لظروفها 

واحتياجاتها الوطنية.   
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ثانيا : تقييم موقف امل�رشع من ال�سيا�سة اجلنائية

اجلهاز  على  التنفيذية  ال�سلطة  لهيمنة  اآخر  ت�رشيعي  تكري�س  �سوى  لي�ست   ،51 املادة  اأن  الواقع 
الق�سائي، وتقوية دور وزير العدل، يف وقت ترتفع فيه الأ�سوات منادية بحذف هذه الوزارة، اأو 
على الأقل، اإ�سناد النيابة يف رئا�سة املجل�س الأعلى للق�ساء، للرئي�س الأول للمجل�س الأعلى، باعتبار 
للنيابة عنه، يف رئا�سة  املوؤهلون  اإ�سدار الأحكام، وهم  الإمام يف  ينوبون عن  الذين  الق�ساة هم  اأن 

املجل�س الأعلى للق�ساء، وذلك يف اأفق الإ�سالح الق�سائي املطروح على ال�ساحة ال�سيا�سية18. 

واإذا كانت هذه هي املرة الأوىل، التي يدخل فيها م�سطلح ال�سيا�سة اجلنائية للت�رشيع املغربي، 
فاإن مو�سوع ال�سيا�سة اجلنائية اأكرب من اأن يختزل يف مادة وحيدة منفردة، تقت�رش على احتكار 
وزير العدل لها، وعلى حتجيمها، لتكون جمرد تعليمات يوجهها الوزير للوكالء العامني للملك، 

مما يكر�س ق�ساء التعليمات وهيمنة ال�سلطة التنفيذية، و�رشب مبداأ ا�ستقالل الق�ساء.

مع  تطابقها  ب�رشط �رشورة  بتقييدها  العدل  وزير  تو�سيح �سالحيات  اأو  املادة  حذف  املقرتح: 

العام  العامة للوكيل  النيابة  الت�رشيعية، وتعوي�س مبداأ الإ�سناد مبقت�سيات ت�سند رئا�سة  املقت�سيات 
للملك لدى املجل�س الأعلى.

الباب الرابع : الق�ساة املكلفون بالتحقيق

املادة 52: �سالحيات وزير العدل يف تعيني واإعفاء قا�سي التحقيق

املبداأ املرجعي: ا�ستقالل قا�سي التحقيق 

املقرتح: اإ�سناد الأمر للجمع العام للق�ساة

تكر�س هذه املادة هيمنة وزير العدل وخرق مبداأ ا�ستقالل الق�ساء، حيث متنح الوزير �سالحية 
تعيني واإعفاء قا�سي التحقيق، واحلال اأن الأمر يدخل يف مهام املجل�س الأعلى للق�ساء، اأو على 

الأقل ي�سند الأمر للجمع العام.

املقرتح: اإ�سناد الأمر للجمع العام.

18.  ن�س الد�ستور اجلديد يف ف�سله 115 على اأن الرئي�س الأول ملحكمة النق�س يراأ�س املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية  
بو�سفه رئي�سا منتدبا.
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املادة 53: �سالحيات رئي�س املحكمة يف تعيني قا�سي التحقيق

املبداأ املرجعي: ا�ستقالل الق�ساء

املقرتح: اإ�سناد الأمر للجمع العام

متنح هذه املادة لرئي�س املحكمة، �سالحية تعيني قا�سي التحقيق، يف حالة ما اإذا كان باملحكمة 
قا�س واحد وحال دونه مانع، وذلك بعد ملتم�س من النيابة العامة، يف حالة ال�ستعجال.والواقع 
اأن هذا التعيني ي�سكل م�سا با�ستقالل الق�ساء. ويتعلق الأمر هنا كذلك بالتكليف ولي�س بالتعيني 

مما يربر الكتفاء باملالحظات واملقرتحات ال�سابقة.

املادة 54: تفقد قا�سي التحقيق للمعتقلني

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – �سمانات احلرية الفردية

املقرتح: تفعيل الن�س وتعديله 

تثري املادة 54 ال�سعوبات التالية:

■      يتعلق الأمر، باجلهة التي يوجه اإليها قا�سي التحقيق، املح�رش املنجز اإثر تفقده املعتقلني.
■���عدم الن�س على ما ينبغي اتخاذه من اإجراءات اإثر عملية التفقد هذه.

■����عدم الإ�سارة اإىل ما ينبغي القيام به، يف حالة وقوفه على جتاوزات اأو مالحظات )جنح 

– خمالفات – اإهمال – اكت�سا�س...(.

رفع  بخ�سو�س  ونق�سها  من جهة  الآمرة  ال�سفة  من  املقت�سيات خلوها  على هذه  ويالحظ 
التقرير لإغفالها ماآله، وهو ما يفر�س التعديل يف اجتاه تفعيل �رشوط املحاكمة العادلة وباعتماد 

الإ�سافات امل�سححة للعيبني املذكورين.

املحكمة  لرئي�س  تقريرا  التحقيق،  قا�سي  يرفع  اأن  التالية: يجب  الفقرة  للمادة  ت�ساف  املقرتح: 

مبا�رشة  لها  يجوز  التي  العامة  النيابة  على  التقرير  الرئي�س  ويحيل  جتاوزات.  من  عليه  وقف  مبا 
املتابعات املرتتبة.
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واجلنح،  باجلنايات  التلب�س  البحث يف حالة  منهما  الأول  يعالج  بابني،  الق�سم  هذا  يت�سمن 
ويتطرق الثاين، للبحث يف الأحوال العادية )خارج حالة التلب�س(.

والنيابة  الق�سائية  لل�رشطة  املمنوحة  الوا�سعة  ال�سلطات  الق�سم،  هذا  مقت�سيات  من  ويت�سح 
العامة يف ت�سيري وتدبري التحريات يف البحث بنوعيه امل�سار اإليهما.

بتفتي�س الأ�سخا�س  النظرية، والقيام  ال�سلطات و�سع الأ�سخا�س حتت احلرا�سة   واأبرز هذه 
التفتي�سي،  الأ�سلوب  بهيمنة  املرحلة  هذه  يطبع  مما  املمتلكات.  على  احلجز  واإجراء  والأماكن، 
واحتمال تعر�س حريات الأ�سخا�س وممتلكاتهم، و�سالمتهم اجل�سدية  لل�سطط، ناهيك اأن ال�رشطة 
الق�سائية تتمتع ب�سلطة تقديرية وا�سعة، يف القيام بالتحريات على الوجه الذي تراه منا�سبا، ل�سيما 
يف غياب الرقابة الق�سائية املعلنة، وغري املفعلة بالنظر ملا يعرت�سها من �سعوبات، وبالنظر اأي�سا 
لل�سياغة املطاطية لبع�س املواد القابلة للتاأويالت املت�ساربة، مثل ما هو ال�ساأن بالن�سبة لل�سكوت 
عن جزاء خرق قواعد الو�سع حتت احلرا�سة النظرية، علما باأن احتمال التعر�س لنتهاك ال�سالمة 
اجل�سدية اأو النف�سية بالتعذيب، احتمال وارد يف غياب ال�سمانات التي حتول دونه، و�سعوبة اأو 
تعذر اإثبات وقوعه، مادام ال�ساهد الوحيد عليه هو مرتكبه، وما دامت اأ�ساليب التعذيب النظيف 

ل ترتك اأثرا  لعني.

مالحقة  يف  اجلرائم،  عن  بالتحري  املكلفة  لل�سلطات  املجال  ف�سح  ب�رشورة  الت�سليم  ومع 
املجرمني، واإظهار احلقيقة، فاإنه باملقابل، وجب العمل على احرتام مبادئ حقوق الإن�سان وقي 
مقدمتها الرباءة الأ�سلية، وحرمة امل�سكن والأ�رشار، والوقاية من العنف والتعذيب واملعاملة املهينة. 

الق�سم الثاين

اإجراءات البحث



96

الباب الأول : حالة التلب�س باجلنايات واجلنح

املادة 56: مفهوم حالة التلب�س

املبداأ املرجعي: ال�رشعية 

املقرتح: اإعادة �سياغة ن�س الفقرة الأخرية

اأن �سياغتها بطريقة مطاطية ل حتدد بو�سوح  التلب�س باجلرمية، غري  املادة حالت  عددت هذه 
معنى التلب�س، جتعل باإمكان ال�رشطة اأو النيابة العامة، اإدراج ما تريده من وقائع حتت نظام التلب�س، 
وي�ساعد على ذلك، انعدام املعايري التي تبني املق�سود مب�سطلح »الوقت الق�سري على ارتكاب اجلرمية«.

وبالنظر ملا متنحه حالة التلب�س من �سلطات وا�سعة، لالأجهزة املكلفة بالبحث والتحقيق، وما 
عبارات هالمية  ا�ستعمال  امل�ست�ساغ  من  لي�س  فاإنه  احلقوق،  انتهاك  يرتتب عن ذلك من خماطر 
ومطاطية، من قبيل ما جاءت به الفقرة الأخرية من املادة 56 والتي وردت بال�سيغة التالية »يعد 
مبثابة تلب�س... يف ظروف غري الظروف املن�سو�س عليها يف الفقرات ال�سابقة...«، بحيث يتعني 

حتديد �سوابط اأو معايري القيا�س جتنبا خلرق ال�رشعية وف�سل ال�سلطات.

بتعليل  التلب�س،  عنا�رش  توفر  تقدير  املو�سوع �سالحية  ق�ساة  منح  على  الن�س �رشاحة  املقرتح: 

خا�س، يف �سوء العالمات والوقائع املن�سو�س عليها يف الفقرات ال�سابقة.   

املادة 57:  النتقال الفوري اإىل مكان ارتكاب اجلرمية من طرف ال�رشطة الق�سائية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

 املقرتح: تعديل الن�س

تلزم هذه املادة �سابط ال�رشطة الق�سائية، بالنتقال الفوري اإىل مكان ارتكاب اجلرمية يف حالة 
التلب�س، بعد اإ�سعار النيابة العامة، دون اأن ترتب اأي جزاء عن الإخالل بواجب الإ�سعار.

باأ�رشع و�سيلة  املقرتح: �رشورة ال�ستفادة من تكنولوجية الت�سال احلديثة، والإ�سعار عند القت�ساء 

تقنية لالت�سال، قابلة اأن تكون حجة يتم الرجوع اإليها عند احلاجة، وتقرير جزاء عند املخالفة. 
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املادة 59: �سمانات تفتي�س مكتب املحامي

املبداأ املرجعي: امل�ساواة – حماية ال�رش املهني 

املقرتح: تعميم هذه ال�سمانات وتفعيل دور رئي�س الهيئة

تقرر هذه املادة جملة من ال�سمانات عند تفتي�س مكتب املحامي، مع ح�سور نقيب الهيئة.

املقرتح: تعميم هذه ال�سمانات، لت�سمل جميع املهن التي تكون موؤمتنة  قانونيا على اأ�رشار. مع تفعيل 

ومنحه  الأخرى،  املهن  الهيئة يف  رئي�س  ودور  املحامي،  مكتب  تفتي�س  عملية  النقيب خالل  دور 
�سالحية اإبداء املالحظات، وطرح الأ�سئلة، وعر�س ما يراه مفيدا يف احلفاظ على ال�رش املهني.

املادة 60: �سمانات تفتي�س امل�سكن

املبداأ املرجعي: حرمة امل�سكن

املقرتح: تعديل الن�س

تلزم هذه املادة ح�سور �ساحب امل�سكن خالل التفتي�س، اأو �ساهدين عند غيابه. مل تعر�س 
املادة، حلالة تعذر ح�سور كل من �ساحب املنزل، وكذا ال�ساهدين.

املقرتح: الن�س على �رشورة  ح�سور ممثل النيابة العامة عند الإمكان، اأو اإ�سعاره بوا�سطة الربقية الهاتفية 

(SMS(، ليتخذ الحتياطات ال�رشورية حلماية حرمة امل�سكن. كما ت�ساف فقرة اأخرية بال�سيغة التالية: 

»ويف جميع الأحوال، ل يجري التفتي�س بح�سور قا�رش، ول على نحو يتم معه امل�سا�س، باأي �سكل 
من الأ�سكال، بحدود مهمة التفتي�س وبكرامة الأ�سخا�س، اأو الإ�رشار باأثاثه اأو حمتوياته«.

املادة 62: التفتي�س يف جرائم الإرهاب

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – حرمة امل�سكن

املقرتح: تعديل الن�س وتفعيله

تعالج الفقرة 2 من املادة 62، التفتي�س اإذا تعلق الأمر بجرمية اإرهابية خارج الوقت القانوين، 
حيث يتعني احل�سول على اإذن مكتوب من النيابة العامة، وهو يتعار�س مع �رشورة ال�رشعة يف 

اإجناز البحث، وو�سع اليد على الأدلة، واحليلولة دون اندثارها، اأو احليلولة دون فرار اجلناة.

املقرتح: ال�ستعانة مبا توفره تكنولوجية الت�سال احلديثة، والكتفاء بالإذن بوا�سطة الربقية  الهاتفية

(SMS( اأو باأ�رشع و�سيلة ات�سال اأخرى، �رشيطة اإمكانية الرجوع اإليها كحجة عند القت�ساء. 
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فيما يخ�س ح�سن �سري العدالة 

تبعا لالخت�سا�س املعقود ملحكمة ال�ستئناف بالرباط وحدها يف جرائم الإرهاب، تثري املادة 
62 النتباه لتعلقها بالبحث، وبال�سبط بتوقيت تفتي�س املنازل، اإذ تتطلب اإذنا مكتوبا من النيابة 
العامة. ومن املعلوم اأن البحث ميكن اأن تقوم به ال�رشطة الق�سائية الوطنية، داخل املجال الرتابي 

ملحكمة الرباط، اأو داخل املجال الرتابي لغري حمكمة الرباط.

فهل تكون النيابة العامة التي يبا�رش يف دائرتها البحث، هي املخت�سة للتتبع، وبالتايل الإ�رشاف 
عليه ومنح الإذن بالتفتي�س واملعاينة وغريها، واإخبار الوكيل العام للملك بالرباط بذلك، اأم لبد 

من الرجوع اإىل هذا الأخري ل�ست�سدار تلك الأوامر يف جميع الأحوال...؟

ال�ستئناف  مبحكمة  للملك  العام  الوكيل  طرف  من  بالبحث،  التكليف  نظام  تطبيق  املقرتح: 

بالرباط، للجهات التي يجري البحث يف دائرة نفوذها. 

املادة 64: ا�ستعانة ال�رشطة الق�سائية بالأ�سخا�س املوؤهلني

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تعديل ال�سياغة

متنح هذه املادة ل�سابط ال�رشطة الق�سائية، �سالحية ال�ستعانة باأي �سخ�س موؤهل اإذا تعني القيام 
مبعاينات ل تقبل التاأخري، ويعتمد على �سمري و�رشف هذا ال�سخ�س فيما يعطي من اآراء. والأوىل 

ال�ستعانة براأي خبري اإن اأمكن، واإذا تعذر ذلك، جازت ال�ستعانة باأي �سخ�س موؤهل.

املادة 65: توقيف الأ�سخا�س

املبداأ املرجعي: الرباءة  الأ�سلية –�سمانات احلرية الفردية

املقرتح: تعديل ال�سياغة

ميكن ل�سابط ال�رشطة، اأن مينع اأي �سخ�س مفيد يف التحريات، من البتعاد عن مكان وقوع 
اجلرمية، اإىل اأن تنتهي حترياته. وُيخ�سى اأن يطال هذا الإجراء جمرد �ساهد يراد ال�ستماع اإليه. ثم 

ما هو املعيار الذي يعرف من خالله هل ال�سخ�س املوقوف، مفيد اأو غري مفيد يف التحريات.

املقرتح: يجب اأن يقت�رش التوقيف على الأ�سخا�س امل�ستبه فيهم واأل يتحول اإىل احتفاظ اأو و�سع 

حتت احلرا�سة النظرية بدون احرتام �رشوطها القانونية. 
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املادة 66: الو�سع حتت احلرا�سة

املبداأ املرجعي: �سمانات احلرية الفردية

املقرتح: تعديل الن�س

تثري املادة 66 عدة ت�ساوؤلت نذكر منها ما يلي:

■����عندما يتم اإلقاء القب�س على �سخ�س مبحوث عنه، من طرف النيابة العامة، خارج النفوذ 
الرتابي لهذه الأخرية، فهل يبداأ احت�ساب مدة الو�سع حتت احلرا�سة من تاريخ القب�س 

عليه، اأم من تاريخ ت�سليمه لل�رشطة الق�سائية، التي اأ�سدرت اأمر البحث عنه؟ 
التي  الق�سائية   النظرية لدى ال�رشطة  التي ق�ساها امل�ستبه فيه حتت احلرا�سة  ■���ما م�سى من املدة، 
األقت القب�س عليه، واأثناء ترحيله، هل حت�سب مع مدة الرتحيل �سمن مدة احلرا�سة اأم ل؟ وجدير 

بالذكر اأن اجتهاد املجل�س الأعلى املنتقد، ذهب يف هذا ال�سدد اإىل عدم احت�ساب املدة.
■����اإن العديد من البيانات التي ي�سار اإليها يف �سجالت احلرا�سة النظرية، ل يتم نقلها يف حم�رش 

البحث،مما يتعذر معه عر�س الإخاللت واخلروقات اأمام الق�ساء.
حتت  بو�سعه  فيه  امل�ستبه  عائلة  لإ�سعار  اعتمادها  يجب  و�سيلة،  اأية  امل�رشع  يحدد  ■����مل 

احلرا�سة، ومل يرتب اأي اأثر قانوين على الإخالل بهذا الإجراء.
■����مل يحدد امل�رشع، ما اإذا كانت املدة التي يق�سيها امل�ستبه فيه يف امل�ست�سفى تدخل �سمن 

مدة احلرا�سة، واحلال اأن امل�ستبه فيه حمروم من حريته وحمرو�س يف امل�ست�سفى.
■����مل يقرر امل�رشع، بطالن الإجراءات املنجزة يف حرا�سة نظرية مل حترتم �رشوطها، على غرار 

ما فعل بالن�سبة لبطالن اإجراءات التفتي�س املعيبة يف املادة 63.

الو�سع  على  اأبقى   2002 �سنة  ال�سادر  اجلديد،  اجلنائية  امل�سطرة  قانون  اأن  القول،  وحا�سل 
الذي كان يف قانون امل�سطرة امللغى )قانون 1959(، والذي مل يكن يرتب هو الآخر اأي جزاء 

على الإخالل بقواعد الو�سع حتت احلرا�سة النظرية. 

ولقد ترتب عن هذا الو�سع، ت�سارب يف الجتهاد الق�سائي، و�سدرت عدة اأحكام، منها ما 
تقابلها  التي   755 للمادة  ا�ستنادا  الو�سع حتت احلرا�سة،  لعدم احرتام قواعد  البطالن كجزاء  يقرر 
املادة 751 من ق.م.ج. احلايل، وهي املادة التي ترتب البطالن عن كل اإجراء اأمر به القانون، ومل 
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ينجز على الوجه املطلوب، حيث يعترب كاأن مل ينجز. بينما جند قرارات للمجل�س الأعلى يف منتهى 
الغرابة، لكونها ذهبت اإىل اأن الإخالل مبدة الو�سع حتت احلرا�سة، ل يرتتب عنه البطالن ولو بلغت 

مدة احلرا�سة �سنة  )القرار عدد 2461 ال�سادر يف 23 مار�س1986 ملف جنائي رقم 15582(.

حتت  الو�سع  اأحكام  خرق  نتيجة  املقرر  للجزاء  �رشيح،  بن�س  امل�رشع  يعر�س  مل  وهكذا 
البطالن على خرق  ترتيب  63، حيث ن�س �رشاحة على  املادة  احلرا�سة، على غرار ما فعل يف 
باأن  علما  امل�سكن،  من حماية  قيمة  اأقل  تعترب  الأ�سخا�س  وكاأن حرية  امل�ساكن،  تفتي�س  قواعد 
توؤكد  فتئت  ما  الإن�سان،  بحقوق  املتعلقة  الدولية  املواثيق  وجميع  العا�رش،  ف�سله  يف  الد�ستور 

�سمانات حرية الأفراد19.

وكان من املنتظر اأن يتدخل امل�رشع، �سمن قانون امل�سطرة اجلنائية اجلديد،  )ال�سـادر �سنة 2002(، 
حل�سم اخلالف الق�سائي النا�سئ عن �سكوت قانون امل�سطرة اجلنائية امللغى )ال�سادر �سنة 1959(، يف 

مو�سوع ل يحتمل ال�سكوت.

الو�سع حتت  اأحكام  املقرر ملخالفة  األ يحظى مو�سوع اجلزاء  امل�ستغرب حقا،  انه من  كما 
الإن�سان،  والت�رشيع وحقوق  العدل  مناق�سة م�رشوع ق.م.ج. يف جلنة  بالعناية خالل  احلرا�سة، 
با�ستثناء بع�س التدخالت املحت�سمة، التي اكتفت دون جدوى، باملطالبة بتجرمي جتاوز الو�سع 

حتت احلرا�سة، وعدم العتداد باملح�رش.

والظاهر اأنه ح�سل لدى نواب الأمة، �سبه اقتناع باأل حاجة لرتتيب اأي جزاء عن الإخالل 
الأفراد،  ل�سمانات حرية  اإهدار  من  فيه  ملا  منتقد،  موقف  وهو  احلرا�سة،  الو�سع حتت  بقواعد 
حتت  الو�سع  قواعد  اعتبار  على  اأجمعت  قد  احلقوقية،  والفعاليات  الفقهية  الآراء  اأن  واحلال 
القيم، وهي احلرية مبا حتمله من حمولة  اأنبل  قيمة من  العام، لكونها حتمي  النظام  احلرا�سة من 

اإن�سانية و�سيا�سية وحقوقية.

اإن ترك الو�سع على ما هو عليه، ي�سكل تق�سريا غري مقبول، على اعتبار اأنه من غري املعقول، 
اأن يقرر امل�رشع العديد من الإجراءات وال�سمانات املتعلقة بحماية احلرية من كل جتاوز حمتمل، 
ال�سمانات،  اإقرار هذه  الفائدة من  ما  واإل  املنا�سب،  القانوين  الأثر  يرتب على خرقها  اأن  دون 

وتلك الإجراءات، ما دامت قابلة للخرق دون اأن يرتتب عن خرقها اأي اأثر قانوين.

19. اأكد هذا احلق الف�سل 24 من الد�ستور اجلديد.
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على خرق  البطالن  وترتيب  ال�سالفة،  املالحظات  مراعاة  مع   66 املادة  �سياغة  اإعادة  املقرتح: 

اإجراءات الو�سع حتت احلرا�سة النظرية.

ت�ساف الفقرة التالية بني الفقرة اخلام�سة وال�ساد�سة:

»يحق ملحامي ال�سخ�س املو�سوع حتت احلرا�سة النظرية، يف حالة متديدها، اأن يديل 

لل�سابطة الق�سائية اأو للنيابة العامة مبالحظات �سفوية اأو كتابية اأو وثائق لإ�سافتها للمح�رش 
ال�سخ�س وتوقيعه عليه،  املح�رش على ذلك  اأي�سا احل�سور وقت تالوة  له  اإ�سهاد، ويحق  مقابل 
حتت  املو�سوع  ال�سخ�س  لتحفظات  الإجراءات،  كل  بطالن  طائلة  حتت  املح�رش،  يف  ي�سار 
احلرا�سة النظرية اأو حتفظات حماميه حول ما قد يكون تعر�س له من عنف اأو تعذيب اأو عبارات 

مهينة لل�سغط عليه لنتزاع ت�رشيحاته20«.

املادة 67: اإ�سعار العائلة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تعديل الن�س

ل ترتب هذه املادة البطالن على خرق قواعد الو�سع حتت احلرا�سة، ول اأي جزاء عن عدم 
اإ�سعار عائلة امل�ستبه فيه. تن�س الفقرة الأخرية من املادة 67 على اأن �سابط ال�رشطة الق�سائية يقوم 
باإ�سعار عائلة املحتجز فور اإتخاذ قرار و�سعه حتت احلرا�سة النظرية، وي�ستح�سن يف هذا الإطار 
جهة؛  من  بذلك،  القيام  و�ساعة  كيفية،  وباأية  اإ�سعاره،  مت  الذي  لل�سخ�س  الكاملة  الهوية  بيان 
وان يتم تقييد هذا املبداأ، من جهة اأخرى، اإما ب�رشط املوافقة الكتابية للمحتجز، اأو بتخويله هو 
�سخ�سيا حق الت�سال حتت مراقبة ال�سابطة الق�سائية بطبيعة احلال، وذلك حفاظا على كرامته، اإذ 
قد ل يرغب يف اأن يعلم اأحد بو�سعه حتت احلرا�سة النظرية، ل�سيما يف بع�س اجلنح الب�سيطة التي 
قد ينتهي اأمرها بالإفراج عنه متى اأحيل على الق�ساء، اأو بخ�سو�س جنحة اخليانة الزوجية، التي 

20.   مت تعديل هذه املادة مبقت�سى القانون11. 35 املن�سور باجلريدة الر�سمية عدد 5990. وقد �سايرت هذه التعديالت اجلزء 
الأكرب من املقرتحات امل�سار اإليها اأعاله.



102

متى قام ال�سابط باإ�سعار عائلة املحتجز ب�ساأنها، زالت كل فائدة من ا�سرتاط وقف حتريك املتابعة 
على �سكاية من الزوجة اأو الزوج، علما باأن الفقه اجلنائي ي�سرتط يف اإطار املحافظة على الأ�رشة 

اأن ترفع ال�سكاية ب�سفة تلقائية ودون تنبيه اأو اإ�سعار من اأحد.

املقرتح: تعديل الفقرة الأخرية من املادة على ال�سكل التايل: 

 »يقوم �سابط ال�رشطة... من الو�سائل. وي�رشح، حتت طائلة البطالن، بهذا الإ�سعار يف املح�رش مع 
�سخ�سيا  قيامه  اأو  املحتجز  وموافقة  الإ�سعار  و�ساعة  وتاريخ  اإ�سعاره  مت  الذي  ال�سخ�س  هوية  بيان 

بالإ�سعار. واإذا تعلق الأمر باأجنبي يوجه الإ�سعار اإىل امل�سالح القن�سلية لبلده«.

املادة 73: �سالحيات الوكيل العام للملك لدى حمكمة ال�ستئناف يف العتقال.

املبداأ املرجعي: �سمانات احلرية الفردية -بدائل العتقال- الرباءة الأ�سلية.

املقرتح: تعديل الن�س.

تق�سي املادة 73 يف فقرتها الرابعة باأنه »اإذا ظهر اأن الق�سية جاهزة للحكم اأ�سدر الوكيل العام 
للملك اأمرا بو�سع املتهم رهن العتقال...«.

مل تعط هذه املقت�سيات للوكيل العام للملك اأي خيار �سوى العتقال، واحلال اأنه قد يح�سل 
تنازل ال�سحية، اأو �سلح يف الأحوال التي ي�سمح بها القانون، كما تت�سم بعيوب اإجرائية تقل�س 

ال�سمانات واحلقوق التي يتمتع بها ال�سخ�س املتابع يف اجلنايات.

■    تن�س املادة 73 على اأن الوكيل العام للملك بعد ا�ستنطاقه للمتهم عن هويته ي�سعره باأن من 
حقه تن�سيب حمام عنه حال، واإل عني له تلقائيا من طرف رئي�س غرفة اجلنايات.

وتن�س الفقرة الثانية من املادة نف�سها على اأنه يحق للمحامي املختار اأو املعني اأن يح�رش هذا 
ال�ستنطاق…

■       فالوا�سح بطبيعة احلال، اأن املحامي الذي �سيعينه رئي�س غرفة اجلنايات ل ميكنه اأن يح�رش 
العام للملك( وي�ستح�سن حذف  الوكيل  الذي يجريه  هذا ال�ستنطاق )اأي ال�ستنطاق 

كلمتي »املختار« و»املعني« لرفع هذا اللب�س.



درا�سة حول مالءمة قانون امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق الإن�سان

103

ملحتويات  جهله  باعتبار  ال�ستنطاق،  وقت  باهتا  يبقى  املحامي  دور  باأن  يالحظ  ■         كما 
املحا�رش املحالة على النيابة العامة، الأمر الذي يقت�سي متكينه من الإطالع عليها، متى  

طلب ذلك، ليتاأتى له فعال موؤازرة املتهم يف هذه املرحلة من مراحل امل�سطرة.

كما ميكن اإعادة �سياغة الفقرة الرابعة من املادة 73 على النحو التايل:

»اإذا ظهر اأن الق�سية جاهزة للحكم )والأمر هنا يتعلق بحالة التلب�س بارتكاب جناية( ميكن 
للوكيل العام للملك اأن ياأمر بو�سع املتهم رهن العتقال و يحيله...«.

تتلقى املالحظات  اأن  العامة ل ميكنها  النيابة  باأن  القول  يبدو �سحيحا  الإطار، ل  ويف هذا 
ال�سفوية التي يديل بها الدفاع، لأن وكيل امللك والوكيل العام للملك، ي�ساعدهما دوما كاتب 
اإىل حترير حم�رش يوقعه  اأ�سارت  ال�سلح  اأو  بال�سدد  يتعلق  41 فيما  املادة  اإن  وقت ال�ستنطاق، بل 
وكيل امللك والأطراف، فاإذا كان هذا الأمر متاأتيا يف اجلنح الب�سيطة، فكيف ل ميكن تي�سريه يف 

اجلنايات واجلنح  التي ل تت�سم بهذه الب�ساطة.

وت�سري الفقرة الأخرية من املادة 73 اإىل انه يتعني على الوكيل العام للملك اإذا طلب منه ذلك، 
اأو عاين بنف�سه اآثارا تربر ذلك اأن يخ�سع امل�ستبه فيه اإىل فح�س يجريه طبيب، فاملالحظ اأول اأن 
الفقرة الأوىل من املادة قد ا�ستعملت تعبري املتهم بينما ا�ستعملت الفقرة الأخرية تعبري امل�ستبه فيه؛

اأحيانا  اإذ ي�ستكي هوؤلء  باأن كلمة »اآثار« قد ته�سم حقوق امل�ستبه فيهم،  ثانيا  كما يالحظ 
من كونهم قد تعر�سوا لتعذيب نف�سي، كاحلرمان من النوم، اأو اإرهابهم عن طريق العتداء على 
غريهم اأمام اأعينهم، واأحيانا على ذويهم من ن�سائهم وبناتهم، فمادام الطبيب املق�سود قد يكون 
طبيب ج�سد اأو طبيب نف�س، فاإن كلمة »اآثار« قد تعني فقط ما يدل على التعذيب اجل�سدي، مما 

ي�ستح�سن معه اأن ت�ساغ هذه الفقرة على النحو التايل:

»يتعني على الوكيل العام للملك، عند الطلب، اأو تلقائيا، اإن لحظ بنف�سه ما يربر ذلك اأن 
يخ�سع امل�ستبه فيه اإىل فح�س يجريه طبيب خمت�س، داخل 24 �ساعة«.

واأخريا يبقى من ال�رشوري اإكمال التعديل مبا يف�سح املجال ل�ستعمال البدائل، مبا فيها الإبقاء 
يف حالة �رشاح  بكفالة اأو بدونها، اأو الأمر باإغالق احلدود و�سحب جواز ال�سفر.
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املادة 74: �سالحيات وكيل امللك يف العتقال 

 املبداأ املرجعي: �سمانات احلرية الفردية – حقوق الدفاع

املقرتح: تدقيق ال�سمانات

 اإن �سالحيات وكيل امللك، يف اعتقال الأ�سخا�س اأو ت�رشيحهم وا�سعة، ويزيد منها انعدام 
مقيا�س ل�سبط املق�سود بانعدام �سمانات احل�سور. مل يرتب امل�رشع اأي جزاء، على عدم ال�ستجابة 
لطلب اإجراء الفح�س الطبي. وعالوة على املالحظات ال�سابقة حتت املادة 73، فيما يتعلق بالفح�س 
اأن ياأمر باإجراء الفح�س الطبي للم�ستبه  اأن الن�س احلايل يلزم الوكيل العام للملك  الطبي يالحظ 
فيه متى طلب منه ذلك، اإل اأن تاأويله على نحو متع�سف يفرغ هذا الن�س من كل حمتوى، اإذ يتم 
يتعلق  الأمر  اأن  اآثارا، واحلال  بنف�سه  للملك  العام  الوكيل  يعاين  اأن  الثاين وهو  اخليار  اإىل  اللجوء 

بو�سعني خمتلفني، مما يقت�سي تو�سيح املو�سوع حرفيا لإثارة النتباه اإىل �رشورة التقيد بالن�س.

للعيان، لأن  الطبي، قد ل تكون وا�سحة  الفح�س  التي قد تربر  الآثار  اأن  الأهم هو  ويبقى 
ال�سمانات  زيادة  يقت�سي  مما  اأثرا،  يرتك  ل  تعذيب  اإىل  تطويره  مت  قد  القدمي  اجل�سدي  التعذيب 

املخولة للم�ستبه فيهم.

تقرير املتابعة  مبا تقت�سيه اأحكام القانون اجلنائي يف مواجهة من يحرم املتهم من حق  املقرتح: 

�سمانات  لنعدام  العتقال  يقرر  من  اأو  يربره،  ما  وجود  اأو  طلبه  رغم  الطبي  الفح�س  اإجراء 
ال�سمانات  على لئحة  الن�س �رشاحة وح�رشا  مع  متوفرة،  ال�سمانات  كانت هذه  اإذا  احل�سور 

ومنها: التوفر على موطن قار وحمل اإقامة م�ستقرة – التوفر على وظيفة اأو مهنة اأو جتارة قارة-.

املادة 75: عالقة قا�سي التحقيق بالنيابة العامة

املبداأ املرجعي: ف�سل �سلطة التحقيق عن �سلطة املتابعة

املقرتح: تعديل الن�س

ت�سري الفقرة 3 من هذه املادة، اإىل اأن قا�سي التحقيق ير�سل بعد انتهاء العمليات جميع وثائق 
التحقيق للنيابة العامة لتقرر ب�ساأنها، مع العلم باأن قا�سي التحقيق يعترب قانونا من ال�سباط ال�سامني 
لل�رشطة الق�سائية، وهو بهذه ال�سفة يخ�سع لتعليمات النيابة العامة، التي يعود لها اختيار قا�سي 

التحقيق عند تعددهم بنف�س املحكمة.
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املقرتح:حذف �سفة �سابط ال�رشطة الق�سائية، بالن�سبة لقا�سي التحقيق، وذلك اإعمال ملبداأ ف�سل  

�سلطة التحقيق عن �سلطة املتابعة. 

املادة 76: تدخل عامة النا�س يف اإلقاء القب�س والتقدمي لل�رشطة

املبداأ املرجعي: حرية الأفراد – الرباءة الأ�سلية

املقرتح: تعديل الن�س

التلب�س وتقدميه لل�رشطة.  الفاعل يف حالة  اأجازت هذه املادة لأي �سخ�س كان، حق �سبط 
ويخ�سى اأن يوؤول ال�سبط يف خ�سم فتنة التلب�س اإىل اإلقاء القب�س. واملفرو�س اأن هذه ال�سالحية، 
ل تقوم بها �سوى ال�رشطة اأو القوة العمومية، ول دخل لعامة النا�س بالأمر، ناهيك اأن هذا املقت�سى 
ي�سف ال�سخ�س امل�سبوط بكونه الفاعل، وهو حكم م�سبق عليه، قبل اإدانته من قبل الق�ساء، اأي 

اجلهة القانونية الوحيدة املخت�سة، و�رشب للرباءة الأ�سلية.

اإن هذا الو�سع قد يوؤدي اإىل التجني على الأ�سخا�س الأبرياء، يف جو غالبا ما ي�سوده النفعال 
وال�سطراب، وال�سحيح اأن يبقى لالأفراد حق التبليغ، اأو منع امل�ستبه فيه من الفرار، اإىل حني ح�سور 
ال�رشطة الق�سائية، اأما اإلقاء القب�س والتقدمي فال �ساأن لعامة النا�س به. وهذا يقت�سي تو�سيح ال�سبط 

مبا ل يرتك جمال لتحويله اإىل اإلقاء القب�س كالن�س �رشاحة على منع الفرار اإىل حني تدخل ال�رشطة.

الق�سائية،  ال�رشطة  اخت�سا�سات  على  النا�س،  عامة  تطاول  من  يحد  مبا  املادة  تعديل  املقرتح: 

ويحمي الأ�سخا�س من التهامات املت�رشعة، والقت�سار على حق الأ�سخا�س يف اإخبار اجلهات 
املخت�سة، ومنع امل�ستبه فيه من الفرار.        

املادة 77: حتديد اأ�سباب الوفاة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تعديل الن�س

ت�سمح الفقرة الثانية من هذه املادة، بال�ستعانة باأ�سخا�س لهم كفاءة يف حتديد اأ�سباب الوفاة 
يف حالة العثور على جثة، والأجدر الن�س �رشاحة على ال�ستعانة باخلرباء يف الطب ال�رشعي، ويف 

غيابهم ال�ستعانة براأي الأطباء بوجه عام. 
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الباب الثاين  : البحث التمهيدي

املادة 79: �سمانات تفتي�س امل�سكن

املبداأ املرجعي: حرمة امل�سكن 

املقرتح: تعديل الن�س

ي�ستح�سن معاجلة حالت ا�ستحالة اإعطاء املوافقة اخلطية، كاأن يكون �ساحب املنزل يجهل 
التوقيع، علما بالن�سبة املرتفعة لهذه الظاهرة ال�سلبية يف جمتمعنا، اأو اأن يكون من ذوي الحتياجات 

اخلا�سة، كامل�ساب باإعاقة متنعه من اإعطاء موافقته اخلطية.

املقرتح: تنح�رش املوافقة املذكورة على اجلرمية اجلاري ي�ساأنها تفتي�س امل�سكن، ويجب  الإ�سارة 

يف املح�رش اإىل حالة  ال�ستحالة، الناجتة عن اجلهل اأو الإعاقة. 

املادة 80: الو�سع حتت احلرا�سة

املبداأ املرجعي: �سمانات احلرية الفردية 

املقرتح: تعديل الن�س

مل تقرر املادة اأي جزاء على خرق قواعد الو�سع حتت احلرا�سة النظرية، يف الأحوال العادية 
اأي خارج حالة التلب�س.

النظرية يف الأحوال  الو�سع حتت احلرا�سة  البطالن، كجزاء خلرق قواعد  يجب تقرير  املقرتح: 

العادية، على غرار ما مت اقرتاحه بالن�سبة حلالة التلب�س باجلرمية.
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وتعالج  مادة.   157 يناهز  ما   ،)230 اإىل   83 من  )املواد  بابا  ع�رش  الق�سم، خم�سة  هذا  ي�سم 
هذه املواد م�سطرة التحقيق الإعدادي، الذي يجريه قا�سي التحقيق، والذي يتمتع ب�سالحيات 
املطلقة  والهيمنة  التامة  الو�ساية  حتت  جتري  لكونها  جوهرها،  يف  مقيدة  ظاهرها،  يف  وا�سعة 
واحرتام حقوق  العادلة  املحاكمة  وقواعد  الإن�سان،  مبادئ حقوق  اأن  العلم  مع  العامة،  للنيابة 

الدفاع، تق�سي ب�رشورة ا�ستقالل قا�سي التحقيق عن �سلطة املتابعة، وعن ق�ساء احلكم.  

تتحدد  بحيث  اإيجابيا،  حيادا  املحايد  احلكم  دور  التحقيق،  قا�سي  يتقم�س  اأن  واملفرو�س 
مهمته يف ك�سف احلقيقة، بوا�سطة جمع اأدلة الرباءة اإىل جانب اأدلة التهام، وعدم التحيز جلهة 

دون اأخرى، ول لراأي دون اآخر.

ويفرت�س هذا الدور املحايد، متتع ق�ساء التحقيق بال�ستقالل عن النيابة العامة وعن ق�ساء احلكم، 
والغاية من هذا ال�ستقالل، هي �سمان حياد القا�سي، على اعتبار اأن جمع �سلطة املتابعة والتحقيق 

يف يد واحدة، من �ساأنه اأن يدفع املحقق للتع�سف والبحث عن اأدلة التهام دون اأدلة الرباءة.

غري اأن بع�س ال�سالحيات املخولة للنيابة العامة، من �ساأنها خرق مبداأ ا�ستقالل قا�سي التحقيق 
عن �سلطة املتابعة. ومن قبيل ذلك ما ياأتي:

النيابة العامة يف اختيار قا�سي التحقيق، عند تعدد ق�ساة التحقيق داخل املحكمة   1.  حرية 
قا�سي  اختيار  من  املتابعة  �سلطة  متكني  ال�سالحية  هذه  �ساأن  ومن   ،)90 )املادة  الواحدة 

التحقيق الذي تراه ميال اإىل م�سايرة  وجهة نظرها.
اإىل  ال�ستئناف،يرمي  مبحكمة  اجلنحية  للغرفة  معلل  ملتم�س  تقدمي  العامة،  للنيابة  2.  يحق 

�سحب الق�سية من قا�سي التحقيق، واإحالتها اإىل قا�س اآخر )املادة 91(.
       وهذا الإجراء من �ساأنه امل�سا�س با�ستقالل قا�سي التحقيق، ل�سيما اأنه اإجراء غري حم�سور 

�سمن �رشوط حمددة، اأو مقيدة بحالت معينة.

الق�سم الثالث

التحقيق  الإعدادي
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الق�سائية.  ال�رشطة  �سابط  �سفة  على  هذه،  �سفته  اإىل  بالإ�سافة  يتوفر  التحقيق  قا�سي  3.  اإن 
ومعلوم اأن �سباط ال�رشطة الق�سائية يخ�سعون لإ�رشاف و�سلطة النيابة العامة. ويتجلى هذا 
نف�س  اأن  ومعلوم  اأعماله.  التحقيق يف  قا�سي  توجيه  تتوىل  العامة  النيابة  اأن  اخل�سوع، يف 
الو�سع، كان مقررا يف قانون التحقيق اجلنائي الفرن�سي ل�سنة )1808( اإىل اأن تدخل امل�رشع، 
فاألغى �سفة �سابط ال�رشطة الق�سائية عن قا�سي التحقيق، نظرا ملا يف هذه ال�سفة من م�س 

با�ستقالله )الف�سول 10 و41 و72 من ق. م.ج. الفرن�سي ال�سادر �سنة 1958(.

الباب الأول : اأحكام عامة 

فا�سلة  حمطة  ت�سكل  كانت  اإن  الإعدادي،  التحقيق  مرحلة  اأن  اإىل  بداية  الإ�سارة  من  لبد   
وحا�سمة بني املتابعة واملحاكمة، فهي حتمل دائما بني ثناياها تيارات جارفة نحو الإدانة، اأول، 
بحكم ال�سلطات جد املو�سعة املعرتف بها لقا�سي التحقيق، با�سم ك�سف احلقيقة، وثانيا بالنظر 
ل�سعوبة اخللو�س يف هذه املرحلة الدقيقة من الدعوى اإىل ت�سور قانوين خا�س ل�سلطة اتهام، تقيم 

لأدلة الرباءة نف�س الأهمية املو�سوعية التي حتوزها اأدلة الإدانة.

  ولعل الإ�سكال املحوري الذي تطرحه املواد من 142 اإىل 250 من قانون امل�سطرة اجلنائية، 
يف باب املالءمة مع منظومة حقوق الإن�سان، �سمانات امل�سا�س باحلرية الفردية يف �سياق البحث 
عن اإ�سفاء امل�سداقية الإجرائية املطلوبة قانونا للح�سول على الأدلة. فالأوامر الق�سائية الأربعة 
غايتها  اإمنا   -158 اإىل   142 من  -املواد  القب�س  اإلقاء  ثم  بال�سجن  اإيداع  اإح�سار،  ح�سور،  من 
اأو لب�س حول  اأفق احل�سول على تو�سيحات -اعرتافات- مبددة لكل غمو�س  ال�ستنطاق يف 
اإىل   159 من  -املواد  الحتياطي  والعتقال  الق�سائية  املراقبة  حتت  ؛والو�سع  ومرتكبها  اجلرمية 
حيث  اجلنائية،  امل�سطرة  قانون  قواعد  اأهم  ل�ستغال  العملية  الأدوات  على  يحيالن  اإمنا   -188
الق�سائية  الإنابة  كانت  واإذا  العدالة؛  �سري  ح�سن  خلدمة  م�سخرا  باحلرية  امل�سا�س  مفهوم  ي�سبح 
املتعددة  مهامه  لإجناز  املطلوبة  النجاعة  من  التحقيق  قا�سي  متكن   -193 اإىل   189 من  -املواد 
اإىل 209- ت�ساعده على اكت�ساب املعرفة التقنية  واملتنوعة، فاإن اإجراءات اخلربة -املواد من 194 
الإ�سافية ل�ستكمال فهم احلقيقة. ومع ذلك، ل ميكن مقاربة موا�سيع دقيقة من حجم بطالن 
اإجراءات التحقيق –املواد من 210 اإىل 213– وا�ستئناف اأوامر قا�سي التحقيق -املواد من 222 
اإىل 230– ودور الغرفة اجلنحية يف كل ذلك –املواد من 231 اإىل 247– اإل يف اإطار ما تطرحه 
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واملهمة  ال�ستدلل  بني  بع�رش  ميزج  لطبيعة عمل  فارز،  تعقيد  من  الإعدادي  التحقيق  اإجراءات 
الق�سائية، ولنا يف كل املواد امل�سار اإليها اأعاله اأن ن�ستح�رش هذه احلقيقة الطاغية على هذه املرحلة، 
ل للت�سكيك فيها، كما فعلت كثري من الت�رشيعات، بل ملحاولة اإبراز اأنها اخلا�سية املتفردة التي 
تدفع اإىل احلفاظ على موؤ�س�سة قا�سي التحقيق، اإن هو وقع التم�سك مببادئ حقوق الإن�سان، التي 

تدعو يف روحها وفل�سفتها اإىل اإ�سفاء امل�سداقية الق�سائية على م�سطرة توجيه التهام.

املادة 83: اجلرائم اخلا�سعة للتحقيق الإعدادي

املبداأ املرجعي: ال�رشعية 

املقرتح: تعميم التحقيق الإلزامي على اجلنايات املرتكبة من طرف الر�سداء

اأو  اختيارية  ب�سفة  التحقيق،  قا�سي  على  التي حتال  واجلنح  للجنايات  املادة،  هذه  عر�ست 
وجوبيه، ومل تعر�س للجنح واملخالفات املرتبطة بها، والتي ل ميكن ف�سلها عنها. كما اأنها تق�رش 
التحقيق الإعدادي الإجباري على عينة من اجلنايات ب�سكل ل يرتكز على مربر علمي اأو قانوين 

مو�سوعي ومقبول.

املقرتح: �رشورة تو�سيع نطاق التحقيق الإعدادي الإجباري على نحو ما ذكر، والإحالة على اأحكام 

املواد من 255 اإىل 257، املنظمتني ملو�سوع ا�ستحالة التجزئة من جهة وقيام الرتباط من جهة اأخرى.

املادة 84: �سالحية قا�سي التحقيق يف توجيه التهمة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تعديل الن�س

النيابة  ملتم�س  بناء على  التهمة لأي �سخ�س  بتوجيه  التحقيق،  لقا�سي  الثالثة  الفقرة  ت�سمح 
العامة. والواقع اأن �سالحية توجيه التهمة من قا�سي التحقيق، غري مقيدة ب�رشورة تقدمي ملتم�س 
من النيابة العامة. من جهة اأخرى يتعلق التهام مبدئيا بال�سخ�س امل�ستبه فيه الذي يقرر القا�سي 
اعتباره متهما، اأي طرفا يف الدعوى اجلنائية. لكن يحدث كثريا اأن ي�ستمع القا�سي اإىل �سخ�س 
املعني  اأو قرائن مت�سافرة لتهامه، ويكون  اأدلة  يتوفر على  اأوىل ل  ب�سفة �ساهد لأنه يف مرحلة 
ب�سفة ال�ساهد معر�سا لنوع من ال�سغط حلرمانه من �سمانات املتهم، بحيث يجوز له اأن يطلب 

�سخ�سيا اعتباره متهما حتى ي�ستفيد  من حقوق الدفاع و�سمانات املحاكمة العادلة.
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قا�سي  »يوجه  التالية:  كالعبارة  العامة  النيابة  ا�ست�سارة  يفيد  نحو  على  الفقرة،  �سياغة  يعاد  املقرتح: 

التحقيق التهمة... اإما ب�سفة تلقائية بناء على ما ثبت لديه �سد املتهم وبعد اإ�سعار النيابة العامة، اأو بناء 
على ملتم�س �سادر عن هذه الأخرية، اأو بناء على طلب من كل �سخ�س ا�ستمع له القا�سي ب�سفة �ساهد«. 

الباب الثاين  :  القا�سي املكلف بالتحقيق

املادة 87: البحث الجتماعي

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع

املقرتح: تفعيل مقت�سيات املادة وتدقيق م�سمونها

 تق�سي هذه املادة ب�رشورة اإجراء بحث اجتماعي، حول �سخ�سية املتهم  من طرف قا�سي 
التحقيق، وبحث عن التدابري الكفيلة بت�سهيل اإعادة اإدماج املعني بالأمر اإذا كان عمره يقل عن 

ع�رشين �سنة.

الغالب على  وتقت�رش يف  مفعلة.  لكنها غري  الأهمية،  من  املقت�سيات على جانب كبري  هذه 
بع�س املعلومات التي تلتقطها ال�رشطة الق�سائية يف  املو�سوع.

ويحتاج تفعيل هذه املقت�سيات، اإىل التوفر على الأطر املخت�سة يف اإجناز البحث كالباحثات 
الجتماعيات، ويف القيام بتقدير عنا�رش �سخ�سية املعني بالأمر وحتديد التدابري املالئمة لها بغاية 
موؤ�س�سات  ووجود  وغريهم  والجتماع  الرتبية  وعلماء  النف�سانيني  الأطباء  مثل  الإدماج  اإعادة 

ال�ستقبال والإ�رشاف واملتابعة واملراقبة.    

املادة 88: طلب اإجراء الفح�س الطبي

املبداأ املرجعي: �سمانات احلرية الفردية – احرتام حقوق الدفاع

املقرتح: تعديل الن�س

تقرر املادة باأن من حق املتهم وحماميه، طلب اإجراء فح�س طبي، ومل تقرر اأي جزاء على عدم 
ال�ستجابة لهذا الطلب. اإن املقرتح املتعلق بتعديل املادة 88 قد يبقى حربا على ورق اإذا كانت 

مقت�سيات القانون اجلنائي ل تعاقب على عدم ال�ستجابة لطلب اإجراء فح�س طبي.
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اإعمالها  ينبغي  م�ساألة  تقدميه  اإنكار  يثبته عند  مبا  الطبي  الفح�س  اإجراء  تدعيم طلب  اأن  كما 
بخ�سو�س املادتني 73 و74 املتعلقتني ب�سالحيات وكيل امللك والوكيل العام للملك.

وميكن اقرتاح تعديل الفقرة الأخرية من املادة 88 على النحو التايل: »يتعني ال�ستجابة لطلب 
املتهم اأو حماميه باإجراء فح�س عليه اأو معاجلته، حتت طائلة البطالن«.

»واإذا انتهى الفح�س الطبي اجل�سدي اأو النف�سي اإىل اأن املتهم قد تعر�س، خالل فرتة و�سعه 
حتت احلرا�سة النظرية، لتعذيب كيفما كان نوعه، يتعني على قا�سي التحقيق اأن ينتقل فورا، �سحبة 
املتهم ودفاعه اإىل مقر ال�سابطة التي اأجنزت البحث، لزيارة مكان اأو اأماكن ق�ساء فرتة احلرا�سة 
الإجراءات  كل  يتخذ  واأن  احلقيقة  عن  للك�سف  ال�رشورية  التحريات  بكل  يقوم  واأن  النظرية، 

القانونية املرتتبة عن ذلك، بعد ال�ستماع ملن يجب«.

املقرتح: ترتيب املتابعة مبا تقت�سيه مقت�سيات القانون اجلنائي عن خرق هذا احلق، مع ا�سرتاط اأن 

يكون طلب اإجراء الفح�س م�ساندا مبا يثبته، وذلك للرجوع اإليه عند اإنكار تقدميه.

تت�سمن الفقرة الثالثة من نف�س املادة، اإمكانية الإيداع يف موؤ�س�سة للعالج.فهل حت�سب مدة 
ال�ست�سفاء �سمن مدة العتقال الحتياطي ولو كانت هذه الأخرية اأق�رش من الأوىل طبقا للقانون؟ 

املقرتح: الن�س على اعتبار مدة ال�ست�سفاء، حتت�سب �سمن مدة العتقال الحتياطي، مع الأخذ 

بالعتبار ملا ورد يف الف�سلني 78 و79 من القانون اجلنائي.

املادة 90: اختيار قا�سي التحقيق من طرف النيابة العامة

املبداأ املرجعي: ا�ستقالل ق�ساء التحقيق عن �سلطة املتابعة

املقرتح: تعديل الن�س

متنح هذه املادة للنيابة العامة، �سالحية تعيني قا�سي التحقيق، اإذا تعدد الق�ساة يف املحكمة 
با�ستقالله، علما يف  التحقيق، وم�سا�س  ق�ساء  العامة يف  النيابة  ق�ساء  الواحدة، وهو تدخل من 
الواقع اأن الأمر ل يعدو اختيار قا�س من بني الق�ساة املعينني للتحقيق ب�سفة قانونية. بالتايل يجب 
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ت�سحيح اللغة اأو ال�سطالح، كما �سبق ذكره با�ستعمال م�سطلح التكليف اأو الختيار قبل تعديل 
نوعية  املحكمة ح�سب  العمل داخل  تنظيم  ت�ستلزمه �رشورة  ملا  الإجراء، وذلك وفقا  م�سمون 

الق�سايا وعددها، وح�سب تخ�س�س الق�ساة وعدد امللفات التي ي�رشفون عليها.

املقرتح: منح �سالحية التكليف اأو الختيار لقيدوم ق�ساة التحقيق اأو اأقدمهم باملحكمة.

املادة 91: �سحب الق�سية من قا�سي التحقيق

املبداأ املرجعي: ا�ستقالل قا�سي التحقيق

املقرتح: تعديل الن�س

تقرر هذه املادة اإمكانية �سحب ملف للتحقيق من القا�سي الذي كلف به، وحتويله اإىل قا�س 
اآخر للتحقيق، وترجع الأمر اإىل النيابة العامة، بحيث نكون هنا اأمام ذات الو�سع ال�سابق بحيث 
ي�رشي عليه ذات القرتاح. �سحب الق�سية من قا�سي التحقيق، يجب اأن يكون بقرار معلل من 
واإذا  التاأخر.  اأو  املخا�سمة  اأو  التجريح  كاأ�سباب  وا�سحة،  اأ�سباب  على  وبناء  املحكمة،  رئي�س 
برر ح�سن �سري العدالة العمل بالقاعدة الراهنة فاإن مبداأ امل�ساواة يفر�س تقريرها كذلك ل�سالح 
الطرف املدين. بالتايل فاإن ما ينبغي تعديله يف الن�س هو اإعادة �سياغته باإعطاء ال�سالحية ذاتها 
للطرف املدين، يف اإطار التوجه اإىل الهتمام ب�سحية اجلرمية دون اأن مير عن طريق النيابة العامة 

)انظروا ال�سفحات 70 وما يليها من الدرا�سة( وميكن �سياغة الن�س على النحو التايل:

يقدموا ملتم�سا معلال  اأن  املدين  باحلق  العامة واملتهم واملطالب  النيابة  املقرتح: »ميكن لكل من 

للغرفة اجلنحية مبحكمة ال�ستئناف...«21.

21. مالحظة: 
1.  مبقت�سى القانون رقم 10. 13 ال�سادر باجلريدة الر�سمية عدد 5911  بتاريخ 24 يناير 2011، مت تعديل مقت�سيات 
قانون امل�سطرة اجلنائية وذلك بتتميم الق�سم الثاين من الكتاب الأول، وهمت هذه التعــديـــالت املـــادة 1 - 82 

و 2 - 82 و 3 - 82.
2011، مت تعديل قانون  اأكتوبر   20 بتاريخ   5988 الر�سمية عدد  املن�سور باجلريدة   37.10 القانون رقم  2.  مبقت�سى 

امل�سطرة اجلنائية وذلك باإ�سافة الق�سم الثاين مكرر املتعلق بحماية ال�سحايا وال�سهود واخلرباء واملبلغني.
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الباب الثالث : تن�سيب الطرف املدين

ي�ستدعي حتليل املركز القانوين للمطالب باحلق املدين �سحية اجلرمية، �سواء يف جانبه الإجرائي، 
اأو يف �سقه املو�سوعي، اإبداء جملة من املالحظات الأ�سا�سية، التي ت�ساعد على ت�سليط ال�سوء على 
اأو�ساعهم القانونية، وتلم�س مواطن ال�سلب  ثقافة �سحايا اجلرمية يف القانون املغربي، واإدراك 

والإيجاب فيها. ويتعلق الأمر باملالحظات التالية: 

املالحظة الأوىل 

اإن �سحايا اجلرمية ظلوا، ولعقود طويلة من الزمن، ي�سكلون الفئة الغائبة واملغيبة عن الدعوى 
التبليغ،  اأو  ال�سكايات  تقدمي  باحلق يف  لهم  يعرتف  القانون  اأن  من  الرغم  على  وذلك  اجلنائية، 

واملطالبة باحلق املدين، وما يرتبط بها من اإمكانية اإثارة الدعوى العمومية.

و�سبب هذا الغياب اأو التغييب، الذي يطال �سحايا اجلرمية، يعود اإىل الإفراط واأحيانا املبالغة 
ال�سحية من النتقام،  اإىل عوامل متعددة، منها خوف  يعود  املتهمني. كما  يف تكري�س حقوق 
اأو جهله بحقوقه، اأو عدم القدرة على حتمل تكاليف وم�رشوفات الدعاء، ومنها اعتبار مركزه 
جمرد ا�ستثناء، ويعترب بذلك جمرد دخيل اأمام الق�ساء اجلنائي. ويف جممل القول، يرجع الأمر اإىل 
غياب اإطار قانوين يتجاوز الإطار التقليدي احلايل، ويتطلع اإىل اإن�ساء نظام قانوين متكامل يخ�س 
ال�سحية، ويراعي حاجياته امل�ستعجلة، وظروفه املادية والجتماعية، و�رشورة ال�ستجابة ال�رشيعة 

لهذه احلاجيات والظروف التي نتجت عن اجلرمية.

املالحظة الثانية  

اإن امليكانزمات الت�رشيعية التقليدية، التي توؤمن حق ال�سحية يف التعوي�س، وحقه يف اإثارة املتابعات، 
واإن كانت اأ�سا�سية بالنظر اإىل حمولتها احلقوقية، تعترب غري كافية، ول ت�ستجيب لنتظارات ال�سحايا، 

ب�سب ما ي�سوبها، من �سلبيات، لعل اأبرزها البطء وطول الإجراءات وتعقد امل�ساطر.

ولعل هذه العتبارات، هي التي دعت امل�رشع اإىل التدخل خالل العقدين الأخريين، لتح�سني 
تلك امليكانزمات وتطويرها، واحلد من �سلبياتها، واإقرار مقت�سيات جديدة كفيلة مبعاجلة اأو�ساع 
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ال�سحية، معاجلة تتجاوز اجلانب الإجرائي امل�سطري، وت�سعى اإىل ر�سم اإطار �سامل يعنى باجلوانب 
القانونية، والأو�ساع الجتماعية ل�سحايا اجلرمية.

مناحي  �ستى  العامل يف  ي�سهدها  التي  املت�سارعة،  والتطورات  الطارئة،  املتغريات  ظل     يف 
احلياة، وحتت تزايد الهتمام باحلريات الأ�سا�سية لالإن�سان واحرتام كرامته، وبالنظر لاللتزامات 
املرتتبة عن م�سادقة اململكة املغربية، على جمموعة من املواثيق والعهود الدولية املرتبطة بحقوق 
الإن�سان، ول�سيما ما يتعلق منها وبوجه خا�س، بو�سعية الأطراف يف الدعوى اجلنائية، وتوفري 
�رشوط املحاكمة العادلة، واحرتام حقوق الدفاع، مع الهتمام ب�سفة خا�سة، بالفئات امل�ست�سعفة 
والأكرث عر�سة لالعتداءات الإجرامية، كاملراأة، والطفل، وامل�سنني وذوي الحتياجات اخلا�سة، 

وكذا الأطفال املتواجدين يف و�سعية �سعبة.

وبالنظر ملا تخلفه اجلرائم من ويالت على القت�ساد الوطني، وعلى الو�سعية املادية والنف�سية   
وال�سحية والجتماعية لل�سحايا، بالنظر لكل هذه العتبارات، اأ�سحى من ال�رشوري مراجعة 

اأحكام الت�رشيع وتطويره، مبا ي�ستجيب للحاجيات امللحة ل�سحايا اجلرمية. 

وعلى الرغم مما ا�ستحدثه امل�رشع يف املو�سوع، من م�ستجدات يف املنظومة القانونية، وما 
التوجهات  ا�ستيعاب  على  ت�ساعد  التي  الأ�سا�سية،  املالحظات  من  ثمة جملة  ا�ستحداثه،  ُينتظر 
واإ�سرتاتيجية  اأهداف  اأفق  يف  اجلرمية،  ل�سحايا  القانوين  باملركز  املرتبطة  امل�ستقبلية،  والآفاق 
بحقوق  املتعلقة  الدولية  املواثيق  تت�سمنها  التي  واملبادئ  القيم  �سوء  وعلى  اجلنائية،  ال�سيا�سة 
الإن�سان بوجه عام، وبجرب ال�رشر بوجه خا�س تظل مقت�سيات قانون امل�سطرة اجلنائية املخ�س�سة 
لهذا املو�سوع ناق�سة اأو معيبة ب�سكل ل ين�سجم وغاية املالءمة مع حقوق الإن�سان، كما يت�سح 

ذلك من املالحظات التالية:

املالحظة الأوىل  

جاء يف الديباجة التي ا�ستهل بها م�رشع قانون امل�سطرة اجلنائية اجلديد، اأحكام هذا القانون 
النافذ ابتداء من �سنة 2003، ويف معر�س احلديث عن العدالة الت�ساحلية ما يلي: »اأ�سبح الت�رشيع 
الذين مت جتاهلهم واإق�ساوؤهم، يف وقت  اهتماما كبريا ل�سحايا اجلرائم،  اجلنائي احلديث، يويل 

تنامى فيه الهتمام باجلناة«.
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يت�سح من هذا املقتطف، باأن امل�رشع قد اأدرك ما يلحق �سحايا اجلرمية من جتاهل واإق�ساء،  يف 
مقابل الإفراط واملبالغة يف الهتمام باجلناة واملجرمني. ويت�سح اأي�سا من هذا املقتطف، الوعي  

بالتوجهات احلديثة للت�رشيع اجلنائي الدويل، الرامية اإىل اإعادة العتبار لل�سحية.

كل هذه املربرات املعلنة، جعلت امل�رشع يدخل جملة من املقت�سيات الإجرائية، على قانون 
امل�سطرة اجلنائية اجلديد، غايته يف كل ذلك حت�سني وحماية حقوق ال�سحايا.

املالحظة الثانية  

زالت هذه  ما  ال�سحايا،  اأو�ساع  لتح�سني  املتعددة،  الت�رشيعية  والتدخالت  التعديالت  رغم 
الأو�ساع، تعاين من مواطن النق�س، وتفتقر اإىل الإ�سالح الذي يراعي كافة الظروف املحيطة 
بال�سحية، ويروم اإحداث موؤ�س�سات، واإطار قانوين وميثاق وطني، يخ�س �سحايا اجلرمية على 

نحو ما �سبق ذكره. 

تقودنا هذه املالحظات، اإىل اأن ن�ستعر�س باإيجاز، ما ا�ستحدثه امل�رشع من م�ستجدات، ثم 
نتطرق اإىل ما ُينتظر ا�ستحداثه من مقت�سيات كفيلة بخلق الطماأنينة يف العدالة اجلنائية، باإي�سال 

احلقوق لل�سحايا يف ال�رشيع من الأوقات، والب�سيط من الإجراءات.

اأول : امل�ستجدات الت�رشيعية املتعلقة بحقوق ال�سحايا 

املتعلقة بو�سعية �سحايا  العقدين الأخريين، جملة من املقت�سيات  اأدخل امل�رشع اجلنائي يف 
حد  على  اجلنائي  والقانون  اجلنائية،  امل�سطرة  قانون  من  كال  املقت�سيات  هذه  وطالت  اجلرمية، 
اإىل  ُنلمح  اأن  تفا�سيلها، وح�سبنا  امل�ستجدات يف  املجال ل�ستعرا�س كل هذه  يت�سع  �سواء. ول 

خطوطها العري�سة.  

1. على م�ستوى قانون امل�سطرة اجلنائية 

من امل�ستجدات التي اأقرها قانون امل�سطرة اجلنائية اجلديد، النافذ �سنة 2003، نذكر ما يلي: 

باعتبار  اإىل حكم ق�سائي،  اللجوء  ت�سوية ودية دون  اإىل  املوؤدي  الت�ساحلية،  العدالة  ■��نظام 

ال�سلح بني الطرفني يقود اإىل راأب ال�سدع وجرب ال�رشر، ويحقق الأمن والطماأنينة داخل 
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اأنه يخ�سع بقوة وا�سحة اإىل اعتماد ما تراه ال�سحية من م�ساحلها املدنية  املجتمع. ذلك 
التي غالبا ما ل تكفي العقوبة اجلنائية لق�سائها اأو حتقيقها.

من  جملة  تعرف  ق.م.ج.  مواد  اأقرتها  كما  الت�ساحلية،  العدالة  فاإن  الإ�سارة  �سبقت  وكما 
اخل�سوم،  من  لكثري  املتع�سبة  اجلامدة  العقليات  ومردها  التطبيق،  يف  وال�سعوبات  املعوقات 

والنق�س يف املوارد الب�رشية  املتفرغة لإجناح عملية ال�سلح.

■ حماية الأطفال �سحايا اجلنايات واجلنح اأو املتواجدين يف و�سعية �سعبة.

ا�ستحدث ق.م.ج. يف املواد من 510 اإىل 517، جملة من التدابري املتعلقة بالأحداث �سحايا 
اجلنايات واجلنح، ومن ذلك اإيداع احلدث لدى �سخ�س جدير بالثقة، اأو لدى موؤ�س�سة خ�سو�سية 
اأو جمعية ذات منفعة عامة موؤهلة لذلك، اأو بت�سليمه مل�سلحة اأو موؤ�س�سة عمومية مكلفة برعاية 
الطفولة، اإىل اأن ي�سدر حكم نهائي. كما ميكن عر�سه على خربة طبية اأو نف�سية اأو عقلية، لتحديد 

نوعية واأهمية الأ�رشار الالحقة به، وبيان العالج املالئم حلالته.

وقد توخى قانون امل�سطرة اجلنائية، رعاية الأحداث، بتنظيم كيفية حماية الأطفال املوجودين 
يف و�سعية �سعبة، حتى ولو مل يكونوا مرتكبي جرائم اأو �سحايا لها، واإمنا تدفعهم ظروفهم اإىل 
التواجد يف اأو�ساع، تهدد تربيتهم اأو �سحتهم اأو اأخالقهم، اأو جتنح بهم اإىل النحراف، خا�سة 

واأن تلك الو�سعية تكون عموما ع�سا لأ�سباب اجلرمية يقع الطفل اجلانح فري�سة �سهلة لها.

اأو  البدنية  �سالمته  كانت  اإذا  �سنة،   18 عن  يقل عمره  الذي  احلدث  لفائدة  مقررة  واحلماية 
النف�سية اأو الذهنية، اأو اأخالقه اأو تربيته، معر�سة للخطر تبعا لختالطه باأ�سخا�س منحرفني، اأو 
اإذا كان  اأو  ال�سوابق الإجرامية،  اأو من ذوي  اأو معروفني ب�سوء �سريتهم،  معر�سني لالنحراف، 
احلدث هاربا من �سلطة اأوليائه، اأو عند الفرار من مدر�سة، اأو عند هجره لإقامة وليه، وت�رشده 

وعدم توفره على مكان �سالح ي�ستقر به.

غري اأن هذه التدابري، ت�سطدم هي الأخرى، بعدم وجود املوؤ�س�سات الكافية لالعتناء بالأطفال 
املهملني، اأو املوجودين يف و�سعية �سعبة، وقلة دور امل�ساعدة، وعدم وجود اآليات لتتبع و�سعية 
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تفر�س  والتي  الإجرام  علم  مبفهوم  اجلنائية  اخلطورة  بني  بالتمييز  ت�سمح  اأنها ل  كما  الأطفال. 
تدابري احرتازية منا�سبة حلدث مل يقرتف جرما ولو كان على اأهبة القيام بذلك، من جهة واخلطورة 
اأو املهنية، والتي ل ت�ستلزم اإل تدابري  اأو املدر�سية  القائمة على احلدث من جراء ظروفه العائلية 

تربوية من جهة اأخرى22.

2. امل�ستجدات امل�سمنة بالقانون اجلنائي 

عرف القانون اجلنائي جملة من الرتميمات، التي ان�سب بع�سها على حماية الفئات الأكرث 
عر�سة لالعتداء، ول�سيما الن�ساء والأطفال.

ويف هذا ال�سياق، حر�س امل�رشع على جترمي جملة من الأفعال اجل�سدية اأو اجلن�سية، اأو التي  
مت�س نظام الأ�رشة، اأو تخ�س ترك الأطفال اأو العاجزين وتعري�سهم للخطر، اأو العنف املبني على 

النوع الجتماعي، اأو التحر�س اجلن�سي والعنف �سد الن�ساء.

�سمن  معاجلتها  �سبقت  وقد  تفا�سيلها،  يف  امل�ستجدات  كل  ل�ستعرا�س  املجال  يت�سع  ول   
الدرا�سة التي خ�س�سها املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان مل�رشوع القانون اجلنائي. 

ثانيا : اآفاق الإ�سالح املرتبطة باملركز القانوين ل�سحايا اجلرمية 

باأن  العقدين الأخريين، من طرف امل�رشع املغربي،  يت�سح من الإ�سالحات املنجزة، خالل 
الإن�سان بوجه  الدولية، يف جمال حقوق  بتعهداتها  املغربية  اململكة  اإرادة �سادقة على وفاء  ثمة 

عام، والهتمام بوجه خا�س، بحقوق الفئات الأكرث عر�سة لالعتداء.

هذا التوجه، ك�سف عن العديد من مواطن النق�س، على امل�ستوى البنيوي، وعلى م�ستوى تفعيل 
اآليات احلماية والدعم، والفتقار اإىل املوؤ�س�سات التي توؤمن مواكبة ال�سحايا، وتقدمي الدعم لهم.

اإىل  اإليه-  التنويه  �سبق  -وكما  تدعو  امللحة  احلاجة  باأن  القول،  ميكن  ذلك،  على  وتاأ�سي�سا 
التفكري يف و�سع اإطار قانوين خا�س ب�سحايا اجلرمية وذلك اقتداء مبا هو مقرر يف الت�رشيع املقارن.

ال�سحايا  التعديالت املدخلة على قانون امل�سطرة اجلنائية يف مو�سوع حماية  اإثارته من  اإىل ما �سبق  22.   يجب الإ�سارة 
)اجلريدة الر�سمية عدد 5988(.
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وعلى �سبيل مقارنة و�سعية ال�سحية بخ�سو�س حقها يف التعوي�س، فاإن املادة 149 من قانون 
امل�سطرة اجلنائية الفرن�سي، اأقرت احلق يف املطالبة بالتعوي�س، لفائدة �سحايا ال�رشر املرتتب عن 

العتقال الحتياطي، بعد القرار بعدم املتابعة، اأو بعد احلكم بالرباءة.

كما ا�ستحدث القانون الفرن�سي ما اأطلق عليه: »اللجنة الوطنية املكلفة بتعوي�س �سحايا اجلرمية«.

 اأما يف القانون املغربي، فال ي�ستحق �سحايا الإجرام الذي يجهل فيه الفاعل اأو يكون مع�رشا، 
ول �سحايا اأخطاء املوؤ�س�سة الق�سائية ل �سيما يف العتقال الحتياطي اأي تعوي�س ول حتى اأي 

اعتذار بعد تربئة �ساحتهم اأو �سدور القرار بعدم متابعتهم.

فيخ�سع مل�سطرة  احلالية،  القانونية  املقت�سيات  التعوي�س، يف ظل  اأما حق �سحية اجلرمية يف 
طويلة بطيئة، وناق�سة معقدة. ومن ثم، وجب على امل�رشع اأن ياأتي بحلول، تت�سمن اأجوبة �رشيعة 
ومن�سفة وملمو�سة، ملا يعانيه ال�سحية من اأ�رشار نتيجة خملفات اجلرمية، بحيث يجب اأن يتم دفع  

التعوي�س، ب�سفة اآنية �رشيعة وفعلية.

وهكذا، وفيما يخ�س اجلرائم املت�سمة بنوع من اخلطورة، كالعتداء على احلياة، اأو خمتلف 
اأنواع العنف اجل�سدي اأو العتداء اجلن�سي، يتعني ومبجرد ارتكابها اإقرار ما يلي:

■����تعوي�س الأ�رشار املرتبطة بالنفقات امل�ستعجلة، وامل�ساريف الطبية ونفقات العالج، وما 
فات من ك�سب نتيجة فقدان الدخل املرتتب عن العجز عن العمل، مع اإجراء خربة طبية 

حال وباملجان، وقبل احلكم بالتعوي�س.
■��� خلق مر�سد وطني ل�سحايا اجلرمية، ُيعنى بتقدمي الإ�سعافات والدعم، ومواكبة �سحايا 
العاملة يف هذا  احلقل وتن�سيق  املدين  املجتمع  واإر�سادهم مب�ساعدة جمعيات  اجلرمية، 
الفرن�سي  الوطني  املعهد  يقدمه  ما  غرار  على  وذلك  اخلربات،  وتبادل  بينها،  العمل 

للو�ساطة و�سحايا اجلرمية،  من م�ساعدات لهوؤلء ال�سحايا.
تلزم  التي  الفرن�سي،  اجلنائية  امل�سطرة  قانون  من  و81،  و80   53 املواد  اأحكام  ■��� اقتبا�س 
بحقه  اجلرمية  �سحية  باإخبار  التحقيق،  وقا�سي  العامة،  والنيابة  الق�سائية،  ال�رشطة 
نوعية  حتديد  على  ت�ساعد  التي  الإجراءات  باتخاذ  املبادرة  مع  بالتعوي�س،  املطالبة  يف 

وج�سامة ال�رشر، وال�ستفادة من امل�ساعدة الق�سائية واملاآزرة من طرف حمام. 
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الق�سائية، والنيابة  لل�رشطة  ت�سمح  التي  القانون،  نف�س  41 من  املادة  ■�� اقتبا�س مقت�سيات 
ال�ستئناف  حمكمة  مع  واملرتبطة  بها،  املعرتف  اجلمعيات  اإحدى  اإىل  باللجوء  العامة، 

ب�رشاكة، لتقدمي امل�ساعدة العاجلة  لل�سحية.
■   �جترمي كل ت�سهري بوا�سطة ال�سحافة،متى كان من �ساأنه امل�سا�س بكرامة ال�سحية. 

■�� اإقرار اإطار قانوين للم�ساعدة الق�سائية يخ�س �سحايا اجلرمية، يتجاوز �سلبيات النظام احلايل.

اإن تفعيل هذه املقرتحات، يقت�سي تدخال ت�رشيعيا �سمن اإ�سرتاتيجية الإ�سالح الق�سائي املن�سود.

باأن  القول  اإىل  ُيف�سي  املغربي،  القانون  يف  ال�سحايا  حقوق  ثقافة  حتليل  اإن  القول،  وحا�سل   
امليكانزمات القانونية التقليدية، التي تهم �سحايا اجلرمية، مل تعد كافية بو�سعها الراهن، لت�ستجيب 
لالنتظارات، وذلك اأمام تنامي الهتمام بحقوق املتهمني واجلناة املجرمني. ويف الوقت الذي ترتفع 
اأ�سواتهم،  واإ�سماع  ال�سحايا،  اإىل حقوق  اللتفات  العقوبة، وجب  لأن�سنة  الداعية  الأ�سوات  فيه 
حمتمل،  تهمي�س  اأو  اإهمال  لكل  رفعا  وذلك  والإن�ساف،  العدل  مبادئ  معه  تتحقق  الذي  بالقدر 
قد يطراأ نتيجة الإفراط يف الهتمام باملجرمني واجلناة، على ح�ساب �سحايا اجلرمية، وما يلحقهم 

نتيجتها من ماآ�سي وويالت، وما يتبعها من عواقب وخيمة على الأفراد واجلماعات.

املقرتح: ا�ستحداث املادة 92 مكرر بال�سيغة التالية:

   » ُيحدث مبر�سوم ال�سندوق الوطني جلرب ال�رشر الق�سائي.

يوؤدي ال�سندوق التعوي�سات للمت�رشرين يف احلالت الآتية:

1.  التعوي�سات امل�ستحقة للمعتقلني احتياطيا، الذين �سدر لفائدتهم اأمر بعدم املتابعة، اأو 
حكم بالرباءة، عما اأ�سابهم من �رشر مادي اأو معنوي نتيجة اعتقالهم.

2. ا لتعوي�سات النهائية املحكوم بها للمطالبني باحلق املدين، يف حالة اإع�سار املحكوم عليه 
بالنفقات  املرتبطة  التعوي�سات  املدنية، وكذا  امل�سئول عن احلقوق  ا�ستحالة حتديد  اأو 
امل�ستعجلة،  وامل�ساريف الطبية ونفقات  اخلربة والعالج، وما فات من ك�سب نتيجة 

فقدان الدخل املرتتب عن  العجز عن العمل، وقبل احلكم بالتعوي�س النهائي. 
الأخطاء  �سحايا  عليهم  للمحكوم  واملعنوي  املادي  ال�رشر  عن  امل�ستحقة  3.  التعوي�سات 

الق�سائية، والذين تاأكدت براءتهم بعد احلكم بالإدانة، وفق ال�رشوط الواردة باملادة 573«. 
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املادة 93: فتح حتقيق موؤقت رغم عدم كفاية الأ�سباب املوجبة

املبداأ املرجعي: الرباءة الأ�سلية

املقرتح: تعديل الن�س

ت�سمح هذه املادة للنيابة العامة، يف حالة تقدمي �سكاية ل تدعهما اأ�سباب، اأو تفتقر اإىل الدليل، 
اأن تلتم�س من قا�سي التحقيق فتح حتقيق موؤقت، حول اأي �سخ�س يك�سف عنه البحث، وي�ستمع 
للم�ستكى بهم ك�سهود، لكن مفهوم التحقيق املوؤقت ل ين�سجم مع الغاية من التحقيق الإعدادي 
الذي يرمي بقوة القانون اإىل التهام اأو عدم املتابعة. بينما التحقيق املوؤقت ل تت�سور منه اإل غاية 
جمع معلومات اأولية قد تتطابق مع الهدف من البحث الذي يرجع اإىل النيابة العامة ذاتها، واإذا 
ارتاأت هذه الأخرية تكليف غريها به، فالقانون يوجهها فلها اأن تاأمر به ال�رشطة الق�سائية، خا�سة 

واأنه �سبق اقرتاح اإخراج قا�سي التحقيق من قائمة �سباط ال�رشطة الق�سائية.

 املقرتح: يتعني حفظ الق�سية لنعدام الدليل. اأو تكليف ال�سابطة الق�سائية ببحث قبل الإحالة 

على قا�سي التحقيق. 

املادة 95: حتريك الدعوى العمومية �سد بع�س امل�سئولني 

املبداأ املرجعي: ال�رشعية-ال�رشعية وامل�ساواة

املقرتح: تدقيق الن�س

�سد  املدين،  املدعي  من طرف  العمومية  الدعوى  بالإمكان حتريك  باأنه  املادة،  توحي هذه 
خا�سة.  مل�سطرة  متابعتهم  تخ�سع  الذين  الأ�سخا�س  �سمن  من  كانوا  ولو  العموميني  املوظفني 
ويف هذا ال�سدد يجب الإ�سارة اإىل �رشورة التقيد ب�رشوط املواد 264 اإىل 268 املتعلقة باملوظفني 
امل�ستفيدين من قواعد الخت�سا�س ال�ستثنائية، ما مل حتذف هذه املواد اأو تغري �سياغتها لكونها 

تقرر امتيازات وتت�سادم مع مبداأ امل�ساواة.
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الباب الرابع : التنقل والتفتي�س واحلجز

املادة 102: التفتي�س يف حالة ال�ستعجال الق�سوى

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س

وت�سمح  القانوين،  الوقت  خارج  الإرهاب  وق�سايا  اجلنايات  يف  التفتي�س  املادة  هذه  تعالج 
باإجرائه من قا�سي التحقيق، �رشيطة اأن يقوم به �سخ�سيا وبح�سور ممثل النيابة العامة، ويف حالة 

ال�ستعجال الق�سوى، ميكن انتداب قا�س اأو �سابط لل�رشطة الق�سائية للقيام به.

تطرح هذه املادة م�سكلة املق�سود بحالة ال�ستعجال الق�سوى، وما هو معيارها ومن يقدرها 
ويقرر وجودها. ومن قبيل ما ميكن ال�ستعانة به يف مقاربة هذا املفهوم، وما ميكن التن�سي�س عليه 

�رشاحة، الندثار الفوري لالأدلة والقرائن، اأو موت متوقع اآين، اأو فرار امل�ستبه به... الخ

املقرتح:...ويف حالة ال�ستعجال الق�سوى، ل�سيما حالة اندثار الأدلة والقرائن، اأو احت�سار، اأو 

انطالق حريق...

املادة 103: تفتي�س مكتب املحامي

املبداأ املرجعي: امل�ساواة وحرمة الأ�رشار

املقرتح: تعميم احلماية وتفعيل دور رئي�س الهيئة

يقت�رش الن�س على جمرد ح�سور النقيب وي�سكت عن تو�سيح ال�سفة التي يح�رش بها بحيث يجوز 
الت�ساوؤل عن كونه جمرد مالحظ اأم يقوم بدور اإيجابي يف ح�سن �سري الإجراء ملا فيه م�سلحة العدالة 
الذين  املهنيني  من  غريه  دون  املحامي  مكتب  تفتي�س  يف  ينح�رش  اأنه  كما  النا�س.  واأ�رشار  وحقوق 
يخ�سعون لنظام قانوين. بالتايل يتعني تعميم اإجراء احل�سور لت�ستفيد منه كل املهن احلرة التي ينظمها 
القانون وتكون جمال ل�ستقبال اأ�رشار بهذه ال�سفة، كما يتعني تفعيل دور نقيب اأو رئي�س الهيئة املعنية. 

املقرتح: الن�س �رشاحة على تو�سيع نطاق الإجراء اإمكانية اإبداء نقيب الهيئة املهنية ملالحظات، اأو 

اإثارة اأية �سعوبات  وت�سمني ذلك مبح�رش النتقال والتفتي�س.
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الباب اخلام�س: التقاط املكاملات املنجزة بو�سائل الت�سال عن بعد

املادة 108: التن�ست

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع، �رشية املرا�سالت، حرمة احلياة اخلا�سة...

املقرتح: تدقيق ال�سياغة مبا يحمي القيم املذكورة

يالحظ باأن املادة املذكورة قد خّولت لل�سيد قا�سي التحقيق حق الأمر بالتقاط املكاملات بدون 
حتديد لنوع اجلرمية ودرجة خطورتها، الأمر الذي قد يرتتب عنه، وعن اإمكانية اإغالق احلدود 
و�سحب جواز ال�سفر ل�سمان عدم فرار املتهم طيلة فرتة البحث، م�سا�سا خطريا باحلريات الفردية.

لذلك ينبغي و�سع قيود على م�ساألة التقاط املكاملات كالقيود التي و�سعتها املادتان 40 و49 
�سحب  م�ساألة  قيود على  ينبغي و�سع  اخلطورة، كما  ا�سرتاط جرائم على درجة من  من حيث 

جواز ال�سفر، واإغالق احلدود.

ولقد اأثارت �سالحية التن�ست املق�سودة باملادة 108، مناق�سات طويلة من طرف جلنة الت�رشيع 
والعدل وحقوق الإن�سان، وان�سبت انتقادات النواب على ما يلي:

■���اإن هذا الإجراء خمالف للف�سل11 من للد�ستور، ويتعني اإحاطته بكافة ال�سمانات التي 
تكفل حماية املواطن، واملحافظة على اأمن البالد23.

■���اإن هذا الإجراء ين�سف قرينة الرباءة، خ�سو�سا اإذا ظهرت براءة املتن�ست اإليه.
■���اإن حجية التن�ست حمل نظر، فهل يعترب من و�سائل الإثبات، اأم هو جمرد طريقة للبحث 

عن الأدلة، ومن هي اجلهة املوكول لها اإجراوؤه تقنيا.
■���اإن هذا الإجراء، يطرح م�سكلة التوفيق بني حق املجتمع يف مالحقة املجرمني، وحق 
الدولية  العهود واملواثيق  ت�سمنته  ملا  اخلا�سة، وفقا  براءتهم وحياتهم  تاأمني  الأفراد يف 
املتعلقة بحقوق الإن�سان، وهو ي�سكل تراجعا عن الطفرة النوعية التي تعرفها بالدنا يف 

جمال تاأمني احلريات الأ�سا�سية.
■���اإن التج�س�س نظام خمابراتي، ل يندرج �سمن اأعمال ال�رشطة الق�سائية، ويخ�سع لنظام 

خا�س، وبالتايل ل عالقة للنيابة العامة بهذا املو�سوع.

23. وهو نف�س ما ين�س عليه الف�سل 24 من الد�ستور اجلديد.
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■���اإن هذا الإجراء، �سري�سخ ال�سعور لدى املواطنني باأنهم حتت التن�ست، مع ما ي�ستتبع ذلك 
من اآثار �سلبية، بالن�سبة للم�سار الدميقراطي واحلقوقي.  

وجاء يف رد احلكومة على النتقادات ال�سالفة ما يلي:
■���اإن التن�ست موجود واقعيا، وكان يجب تنظيمه لو�سع حد للحالة الفو�سوية التي يعرفها 

هذا الأخري.
■���اإن التن�ست ممنوع مبدئيا، وم�سموح به ا�ستثناء، ويف حدود جرائم خطرية معينة، ولأجل 

حمدد، وميار�س حتت رقابة الق�ساء.
■���اإنه �رشوري حلماية اأمن املجتمع وا�ستقراره، وهو اإجراء معمول به يف القوانني املعا�رشة، 
وعند اأعرق الدول يف الدميقراطية، وهو يحمي اأمن الدولة �سد الأخطار التي تهددها.
■���اإن هذا الإجراء، دعت اإليه حاجة تطور اجلرمية و�سيوعها، مثل اجلرائم الإرهابية اخلطرية 
التي تقت�سي مواجهتها، ا�ستعمال تكنولوجيا الت�سال للو�سول اإىل املجرمني، وذلك 

يف حالة ال�ستعجال الق�سوى.
■���اإن هذا الإجراء حماط بجميع ال�سمانات، التي حتول دون ال�سطط اأو التع�سف. ويطبق 
اإدارات  قائم يف  وانه حق  واحلقوق،  للحريات  �سامن  هو  الذي  الق�ساء،  رقابة  حتت 

الأمن بالعامل، وهو اآلة وقائية.

الذي ت�سهد احلكومة  الواقع  ينطوي على خطاب يروم تكري�س  اأن جواب احلكومة،  ويبدو 
نف�سها باأنه ت�سوده حالة فو�سوية. ل يجادل اأحد يف وجود التن�ست من طرف ال�سلطات الأمنية 
املكلفة بحماية البالد �سد خماطر اجلا�سو�سية وغريها مما يهدد الأمن الوطني. لكن اخللط بني هذا 
ال�ستعمال والتن�ست الذي يتم �سواء من �سلطة �رشعية اأو من طرف اخلوا�س، ينطوي على خطاأ غري 
مقبول، لأن النوع الثاين من الت�سنت غالبا ما يتطابق مع خرق حميمية الأ�سخا�س اأو ال�ستحواذ 
على اأ�رشارهم خا�سة منها املالية، اأو يرمي اإىل العتداء عليهم باأي �سكل، وهو بهذه ال�سفات ل 
يختلف عن اأي �سلوك م�سبوه، قد يتطابق وعدد كبري من الأفعال التي يعاقب عليها القانون اجلنائي.

من جهة اأخرى، ل ي�سك اأحد يف التطور التقني املهول لو�سائل الإجرام العادي قبل اجلديد 
املت�سم باخلطورة الكبرية، ول ميانع اأحد يف �رشورة تطوير و�سائل البحث والربهنة ل�سالح ال�رشطة 
والق�ساء، لكن املطلوب هو حت�سني العملية حتى ل تتحول اإىل و�سيلة �سهلة يتم اللجوء اإليها اآليا 
ولو على ح�ساب حقوق املواطنني. بالتايل يكون تقييد العمل بها بربطها مبا�رشة بال�سلطة الق�سائية 
عامال مهما من هذه احلماية، ولكنه يظل يف حاجة ما�سة اإىل تدعيم قوي بو�سائل و�رشوط اأخرى.
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  ويتاأكد هذا الراأي اأمام ف�سح املجال وا�سعا للتن�ست املخول لقا�سي التحقيق دون تقييده بان 
يقت�رش التن�ست على حالت اجلرائم اخلطرية الواردة ح�رشا كجرائم الإرهاب اأو املخدرات اأو 
تزييف العملة اأو امل�س ب�سالمة الدولة، اإن خماطر ال�سطط والنزلق واردة بالرغم من ال�سمانات 

املعلنة، وذلك يف غياب القيود والرقابة التي حتول دون ال�سطط.

الرئي�س  من  مكونة  هيئة  باتفاق  التن�ست  قرار  بتقييد  وذلك   108 باملادة  املتعلق  املقرتح  اإن 
الأول للمحكمة والوكيل العام للملك وقا�سي التحقيق من جهة والإ�سارة �سمن اأ�سباب النزول 
اأو  املخدرات  اأو  الإرهاب  كجرائم  ح�رشا  الواردة  اخلطرية  اجلرائم  على  القت�سار  �رشورة  اإىل 

تزييف العملة اأو امل�س ب�سالمة الدولة يقت�سي مالحظتني:

■�     اإن اقرتاح اإ�رشاف الرئي�س الأول يف الهيئة، قد ي�ستبعد �سمنا حالت التن�ست التي ميكن 
مقر  عن  بعيدة  تكون  قد  والتي  البتدائية،  املحاكم  لدى  التحقيق  قا�سي  بها  ياأمر  اأن 

حمكمة ال�ستئناف.
■�    اأن هناك جرائم اأخرى كاجلرائم النتخابية، التي دلت التجربة على جدوى التن�ست 
على فحواها الذي ي�ستهدف املتاجرة يف اأ�سوات الناخبني وت�سلل اأ�سحاب الأموال 

اإىل ت�سيري ال�ساأن العام.

العام  والوكيل  للمحكمة  الأول  الرئي�س  هيئة مكونة من  باتفاق  التن�ست  قرار  »تقييد  املقرتح: 

امللك  ووكيل  املحكمة  رئي�س  ومن  ال�ستئناف،  حماكم  م�ستوى  على  التحقيق  وقا�سي  للملك 
وقا�سي التحقيق على م�ستوى املحاكم البتدائية«.

»تو�سيع قائمة اجلرائم امل�سموح بالتن�ست فيها لت�سمل جرائم اأخرى دل الواقع على خطورتها 
من منظور احلريات العامة وال�ساأن العام وحقوق الإن�سان«.

وتطرح ذات املادة الت�ساوؤل حول حجية املكاملات الهاتفية امل�سجلة، اأو الت�سوير الذي يقوم 
به الأفراد حلاجياتهم امل�رشوعة واخلا�سة، خارج م�سطرة التن�ست املجرم واملعاقب عليه؟ ويف هذا 
الباب يجب العرتاف ب�سجاعة الق�ساء يف املغرب الذي كان يرف�س اعتبارها من و�سائل الإثبات 
ملا يجوز من احتمال زوريتها وتركيبها خا�سة للح�سول على حقوق غري م�رشوعة اأو لالبتزاز. 
ويزداد الأمر خطورة يف الوقت الراهن مع ج�سع امل�ساربات التجارية حيث اأ�سبح ال�سطو على 
البطائق املمغنطة، املالية وغريها وعلى جذاذات الزبائن، �سلوكا عاديا يخ�سع للمتاجرة اليومية ل 

�سيما بوا�سطة الر�سائل الق�سرية على الهاتف املحمول.
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املقرتح: لبد من اإ�سافة فقرة اإىل الفقرة الأوىل لت�سمل الأفعال امل�سار اإليها اأعاله وحتديد العقوبة 

الالزمة لها. وفيما يتعلق بالتن�ست والت�سجيل والت�سوير الذي ل يق�سد منه الجتار وامل�ساربة، 
الإثبات اجلنائي،  نظام  اعتماده يف ظل  القرائن ميكن  الإثباتية، واعتباره من  قيمته  يتعني حتديد 

القائم على حرية القتناع، وحرية الإثبات؟

املادة 116: جترمي خمالفة الأمر بالتقاط املكاملات والت�سالت املنجزة بو�سائل الت�سال عن بعد

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س 

ي�ستح�سن تكملة املادة 116 مبا يلي: »وتطبق نق�س العقوبات على الأ�سخا�س املذكورين، يف 
حالة جتاوز املدة املحددة لاللتقاط، اأو الحتفاظ باأية معلومات حول اللتقاط«.   

الباب ال�ساد�س: ال�ستماع اإىل ال�سهود

املادة 119: ح�سور الدفاع اأمام قا�سي التحقيق

املبداأ املرجعي: احرتام حقوق الدفاع

املقرتح: تعديل الن�س 

عدم تعر�س املادة، حل�سور اأو عدم ح�سور دفاع املتهم واملطالب باحلق املدين، اأثناء ا�ستماع 
الدفاع،  ح�سور  منع  الق�ساة  فبع�س  والتطبيق.  التاأويل  يف  خالفا  اأثار  لل�سهود،  التحقيق  قا�سي 
ل�سكوت الن�س ولكون ال�ستماع لل�سهود يكون يف غيبة املتهم. والبع�س الآخر �سمح بح�سور 
الدفاع، قيا�سا على مقت�سيات املادة 125 التي ت�سمح بذلك. ورغم ذلك يبقى القيا�س على املادة 
125 ناق�سا لإغفال ح�سور دفاع املطالب باحلق املدين بحيث يتعني ذات الت�سحيح يف املادتني معا. 

املالحظات،              واإبداء  احل�سور،  يف  الأطراف  كل  دفاع  حق  على  �رشاحة،  الن�س  املقرتح: 

وطرح الأ�سئلة.
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املادة 128: اإجبار ال�ساهد على احل�سور

املبداأ املرجعي: احرتام حقوق الدفاع وحماية حرية ال�ساهد 

املقرتح: اإكمال الن�س وتدقيقه مبا يلزم

الإجراءات املرتبطة باإجبار ال�ساهد على احل�سور، ت�سهل اإطالة اأمد التحقيق، والبطء يف البت 
رغم الإ�رشار املرتتب عن ذلك على حقوق ال�ساهد املادية وعلى املتاعب التي يتعر�س لها، عالوة 

على كونها تثبط الإرادات احل�سنة القابلة لالإدلء ب�سهادتها.

املقرتح: اقتبا�س احلكم الوارد يف املادة 339، املتعلق باإجراءات اإح�سار ال�ساهد من طرف املحكمة، 

بدون  ال�ساهد  ح�سور  تعدد  واإذا  الأول.  احل�سور  عن  وتخلفه  واحد  با�ستدعاء  تو�سله  مبجرد 
ال�ستماع اإليه، ول�سبب خارج عن اإرادته، مينع ا�ستدعاوؤه من جديد حتت طائلة املتابعة بالتع�سف.

املادة 133: ا�ستدعاء بع�س ال�سخ�سيات 

املبداأ املرجعي: امل�ساواة وا�ستقالل الق�ساء

املقرتح: تعديل الن�س 

حتيل هذه املادة على مقت�سيات املادتني 326 و327، واللتان ت�سرتطان احل�سول على اإذن من 
ال�سلطة التنفيذية.

املقرتح: اإلغاء هذا الإذن والكتفاء باإ�سعار اجلهات املعنية.

الباب ال�سابع : ا�ستنطاق املتهم ومواجهته مع الغري

املادة 134: عر�س املتهم على الفح�س الطبي 

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع

املقرتح: تعديل للن�س 

مل  اأنها  الطبي.اإل  الفح�س  اأهمها عر�سه على  املتهم،  لفائدة  املادة، �سمانات  تت�سمن هذه 
اأنها  كما  فائدتها،  من  املادة  يفرغ  مما  الفح�س،  لطلب  ال�ستجابة  رف�س  على  جزاء  اأي  ترتب 
تعامل هذا الفح�س معاملة الزجر بحديثها عن »اإخ�ساع«، بينما يتعلق الأمر بالتمتع بحق مقد�س 

يتجلى يف احرتام ال�سحة وال�سالمة واحلماية مما ي�رش بها.
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طرف  من  املتهم  وا�ستنطاق  ا�ستجواب  اأثناء  الدفاع  دور  �سمنيا  تقل�س  اأخرى  جهة  ومن 
قا�سي التحقيق. فهي تن�س يف فقرتها 3 على اأنه »يحق للمحامي اأن يح�رش ال�ستجواب املتعلق 
ال�ستجواب  على  مق�سور  احل�سور  باأن  منه  يفهم  قد  الذي  الأمر  املتهم«،  هوية  يف  بالتحقيق 
املتعلق بالتحقيق يف الهوية املن�سو�س عليه يف الفقرة الأوىل من املادة، دون الت�رشيح الذي قد 
يديل به املتهم بخ�سو�س الأفعال املن�سوبة اإليه، والتي متت الإ�سارة اإليه يف الفقرة الرابعة، الأمر 

الذي يقت�سي تقدمي الفقرة الرابعة على الفقرة الثالثة و�سياغتها على النحو التايل:

»يحق للمحامي اأن يح�رش هذا ال�ستجواب«.

مع مالحظة اأن عبارة »خبريا يف الطب«  تق�سد نف�س الطبيب امل�سار اإليه يف املادتني 73 و74، 
وبالتايل فاإن ما قيل عن الآثار امل�سار اإليها يف هاتني املادتني ي�سدق على كلمة »عالمات« امل�سار 

اإليها يف املادة 134.

املقرتح: الن�س ال�رشيح على ح�سور املحامي اأثناء ال�ستجواب املتعلق بالتحقيق يف هوية املتهم 

والت�رشيح املتعلق بالأفعال املن�سوبة اإليه.
�رشورة ال�ستجابة للطلب حتت طائلة املتابعة مبا تت�سمنه اأحكام القانون اجلنائي يف املو�سوع، 
يف حق من يتجاهل هذا الطلب، وتعوي�س م�سطلح الإخ�ساع بكلمة التمتيع، عدا حني يتعلق 
الأمر باجلرائم التي يتطلب اإثباتها فح�سا طبيا معينا كجرائم الغت�ساب اأو نفي الن�سب مبنا�سبة 

متابعة باإهمال الأ�رشة.

املادة 136: �سالحية قا�سي التحقيق يف منع املتهم من الت�سال بالغري 

املبداأ املرجعي: احرتام حقوق الدفاع - ال�رشعية

املقرتح: تعديل الن�س وتدقيقه 

ميكن لقا�سي التحقيق، اأن ياأمر مبنع ات�سال املتهم بالغري ملدة 10 اأيام.ما هو املق�سود بالغري، 
هل يتعلق باملتورطني معه، اأم  ي�رشي املنع  على اجلميع بوجه عام، ولو تعلق الأمر بزيارة الأهل؟ 

اإليه  تنقل  اأن  ميكن  التي  اأ�رشته  ذلك  يف  ويدخل  للمتهم،  حماميا  لي�س  من  هو  الغري  اأن  يبدو 
ال�سيء  التحقيق،  يوؤثر على �سري  بالغة، مما قد  تتلقاها منه يف جرائم ذات خطورة  اأو  معلومات 
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الذي يربر الإبقاء على الن�س كما هو عليه. لكن بع�س حالت ال�رشورة الق�سوى مثل الإ�سابة 
بحادثة خطرية تعر�س حياة املتهم للموت، يجب ال�سماح بزيارة اأع�ساء معينني من الأ�رشة واأخذ 

الحتياطات الالزمة ل�ستمرار �سري التحقيق يف ظروف عادية.

املقرتح: حتديد املق�سود بالغري مع ال�سماح بزيارته من طرف الزوج والأبوين والأولد، يف حالة 

الأمن  اأعوان  اأو  ال�سجنية،  باملوؤ�س�سة  ال�سجن  واإ�رشاف حرا�س  مراقبة  الق�سوى، حتت  ال�رشورة 
املكلفني بحرا�سته بامل�ست�سفى.

املادة 139: حق اإطالع املحامي على امللف

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع

املقرتح: تعديل الن�س

و�سع امللف رهن اإ�سارة املحامي، يثري اخلالف حول اإمكانية ن�سخ وت�سوير الوثائق. فهناك 
�سيقا،  تف�سريا  املحامي  اإ�سارة  رهن  امللف  و�سع  تف�رش  واأخرى  بذلك،  ت�سمح  ق�سائية  جهات 
بحيث ت�سمح بالإطالع على امللف دون ت�سوير وثائقه. ومن جهة ثانية فاإن اأجل اليومني املقرر 
للتمكن من  امللف، وبالتايل  املقرر لإطالعه على حمتوى  الواحد  اليوم  واأجل  الدفاع  ل�ستدعاء 
اإعداد الدفاع، ل يكفي لتحقيق الغاية ول ي�ساعد على ا�ستفادة املتهم من حقوق الدفاع، بحيث 
يتعني متديد اأجل ال�ستدعاء اإىل �سبعة اأيام واأجل الإطالع اإىل ثالثة اأيام. واأخري يعاب على الن�س 
املعاجلة  اأن  املعلوم  اأعاله. ومن  اإليه  اأ�سري  امللف كما  وثائق  ن�سخ من  اأو  اأخذ �سور  �سكوته عن 
العلمية ملالب�سات الق�سية واأوجه الدفاع تقت�سي وجودا م�ستمرا للوثائق عند املحامي ليتمكن 

من الرجوع اإليها طيلة مدة قيامه باملوؤازرة والدفاع.

املقرتح: متديد اأجل ال�ستدعاء واأجل الإطالع ب�سكل معقول، وح�سم اخلالف، بالن�س ال�رشيح،  

على جواز ت�سوير كافة الوثائق من طرف دفاع املتهم، اأو املطالب باحلق املدين، حتت نظر عون 
كتابة ال�سبط املكلف مب�سك امللف.
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املادة 140: ت�سيري املناق�سة من طرف قا�سي التحقيق  

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع

املقرتح: تعديل الن�س

تهدف هذه املادة �سبط املناق�سات خالل التحقيق، وب�سط �سلطة القا�سي يف ت�سيريها ورف�س 
ما يراه غري مفيد من الأ�سئلة. 

واملالحظ باأن هذه املادة، كثريا ما ي�ساء ا�ستعمالها من طرف بع�س الق�ساة، الذين يرف�سون 
طرح الأ�سئلة والوثائق املقدمة من الدفاع، كما يرف�سون ت�سجيل ذلك باملح�رش، وفقا ملا تق�سي 
به املادة 140. بل منهم من يذهب اإىل منع الدفاع من ح�سور جل�سات التحقيق كلها، ويعتربون 
اأن ح�سورهم، يجب اأن يقت�رش على الوقت الذي ميثل فيه موكلهم. وهكذا يح�رش حمامي املتهم 
فقط، عندما ي�ستنطقه قا�سي التحقيق، ومينع عليه احل�سور عند ا�ستنطاق اأو ا�ستجواب امل�ساهمني 

وامل�ساركني، وعند ال�ستماع لل�سهود، اأو املطالب باحلق املدين.

ولو�سع حد لهذا التاأويل اخلاطئ للمادة، وجب تعديلها مبا يرفع اللب�س ويح�سم اخلالف، 
للدفاع عن موكله، مع  فعليا  التحقيق، وممار�سته  اأطوار  الدفاع يف ح�سور جميع  اأحقية  حول 
تنظيم املناق�سات ب�سكل تقني ميكن من اإثبات ما راج فيها والرجوع اإليه عند احلاجة، واأخريا مع 
تقرير جزاء البطالن عن رف�س ت�سجيل الأ�سئلة الثابتة، التي مل ياأذن قا�سي التحقيق بطرحها، اأومل  

يتم ت�سمينها باملح�رش.

التايل: »ي�ستدعى دفاع الأطراف، حل�سور جميع اجلل�سات،  النحو  املادة على  تعديل  املقرتح: 

باإذن من قا�سي التحقيق.  التي يرون فائدتها ل�سمان حقوقهم، وطرح الأ�سئلة  الوثائق  وتقدمي 
وعند الرف�س ي�سجل ال�سوؤال لزوما باملح�رش من طرف كاتب ال�سبط. ويجب اأن تكون املناق�سات 
م�سجلة بطريقة �سمعية ب�رشية متكن من اإثبات م�سمونها وت�سمح للمحكمة وللمحامي باإثباته«.

ويكون كل اإخالل بهذه املقت�سيات �سببا لبطالن اجلل�سة وما يليها من اإجراءات«.
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الباب الثامن : اأوامر قا�سي التحقيق

   يتعلق مو�سوع اأوامر قا�سي التحقيق باملواد من 142 اإىل 250. وهي تنظم تباعا اأوامر قا�سي 
التحقيق )املواد من 142 اإىل 158(، الو�سع حتت املراقبة الق�سائية والعتقال الحتياطي )املواد 
من 159 اإىل 188(، الإنابة الق�سائية )املواد من 189 اإىل 193(، اإجراءات اخلربة )املواد من 194 
انتهاء  ب�ساأن  الق�سائية  الأوامر   ،)213 اإىل   210 )املواد من  التحقيق  اإجراءات  209(، بطالن  اإىل 
 ،)230 222اإىل  من  )املواد  التحقيق  قا�سي  اأوامر  ا�ستئناف   ،)221 214اإىل  من  )املواد  التحقيق 
الغرفة اجلنحية مبحكمة ال�ستئناف )املواد من 231 اإىل 247( ثم ال�سلطات اخلا�سة برئي�س الغرفة 

اجلنحية )املواد من 248 اإىل 250(.

الفرع الأول : اأحكام عامـة

املادة 142: اأوامر قا�سي التحقيق

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س واإعادة ترتيب م�سامينه

يطلق ا�سطالح الأمر الق�سائي على كل اإجراء، ياأمر مبقت�ساه قا�سي التحقيق مبثول اأو اعتقال 
ال�سخ�س امل�ستبه يف ارتكابه جناية اأو جنحة، يكون خمت�سا للتحقيق فيها. فالأمر الق�سائي يحوز 
اأهمية بديهية، من حيث اإنه ميكن القا�سي املذكور، من اإجبار – املتهم – على احل�سور اأمامه، اأو 

منعه من الفرار اأو العبث بالأدلة.

لكن، وبحكم خطورة ما ميكن اأن يرتتب عن ذلك من م�سا�س باحلريات الفردية، يعمد قانون 
امل�سطرة اجلنائية اإىل التنظيم الدقيق ل�سكل وا�ستعمال الأوامر الق�سائية. مع الأ�سف، املادة 142 
اأعاله، وهي من �سمن مادتني خ�س�ستا لالأحكام العامة اخلا�سة بالأوامر الق�سائية الأربع املذكورة 
اآنفا، حت�رش ح�رشا اإىل جانبها اأوامر اأخرى – اإغالق احلدود، �سحب جواز ال�سفر، اإرجاع احلالة 
اإىل ما كانت عليه، رد الأ�سياء وبيع الأ�سياء املحجوزة التي يخ�سى ف�سادها اأو تلفها– اأقل ما يقال 
الأوامر  اتخاذ  ان�سجام  مدى  عن  النظر  وبغ�س  باملادة.  املعنية  لالأوامر  ب�سلة  متت  ل  اأنها  عنها 
اأمام  باأننا  الإعدادي،ووعيا  التحقيق  اخلا�سة مبهمة  الطبيعة  مع  بع�سها،  الأقل  اأو على  امل�سافة، 
قانونا ومنطقا عن �رشورات  تختلف  التي  التحقيق  فيها �رشورات  تقدر  للبحث،  تالية  مرحلة 
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البحث – التي تذكرها ب�سكل معيب الفقرة الثالثة من املادة اأعاله -، ميكن القول اأنه كان الأوىل 
يف هذه املادة التمهيدية حتديد ماهية كل واحد من الأوامر الق�سائية الأربع، حتى تظهر وب�سكل 
يبقى  بحيث  مقاديرها،  حترتم  اأن  ينبغي  التي  الزجر  وم�ستويات  بينها،  الأ�سا�سية  الفروق  دقيق 
للمادة التالية -143- اأمر التعر�س لل�رشوط ال�سكلية كمكمل طبيعي ومنطقي للتنظيم الإجرائي 

لهذه الأوامر املا�سة وب�سكل وا�سح باحلرية.

التحقيق لالأوامر  اإ�سدار قا�سي  اإمكانية  اإىل  بالإ�سافة  املادة مت�سمنة،  بناء عليه، ت�سبح هذه 
الق�سائية الأربع، تعريفاتها املت�سمنة يف املواد 144، 146، 152 و154. واأول ما ميكن مالحظته 
بهذا ال�سدد، ولعلها اإحدى ميزات املنهجية املقرتحة، اأن امل�رشع ل يربط فيها الأمر مبن يوجه 
�سده، بحيث يبقى التوجه ال�سليم، من حيث اإعمال مبادئ حقوق الإن�سان، وعند احلديث عن 
املتهم، اإ�سافة عبارة »الذي �سدر الأمر �سده«. ولي�س يف هذا التو�سيح اإثقال لل�سياغة التي ينبغي 

اأن يكون عليها التعريف، بل ان�سجام مطلق مع الت�سدد الت�رشيعي يف التدقيق يف هوية املتهم.

يف نف�س ال�سياق نقرتح اإلغاء الفقرات املتعلقة بالأوامر امل�سافة، اإما لأن امل�رشع يذكرها يف 
مواد اأخرى اأوىل بها، واإما جتنبا لل�سقوط يف التناق�س – اإغالق احلدود و�سحب جواز ال�سفر، اأو 
لأنها تتنافى وال�سري العادي ملهمة التحقيق – رد الأ�سياء -، اأو لأنها ل تن�سجم مع نطاق التحقيق 

وكذا طبيعته اخلا�سة – اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه –.

ح�سب  ي�سدر  اأن  اجلنحية  اأو  اجلنائية  الق�سايا  يف  التحقيق  لقا�سي  »ميكن  املقرتحة:  ال�سيغة 

الأحوال اأمرا باحل�سور اأو بالإح�سار اأو بالإيداع يف ال�سجن اأو باإلقاء القب�س. تتم هذه العمليات 
حتت اإ�رشافه ومراقبته وبح�سور الأطراف وت�سجيل مالحظاتهم عند القت�ساء.

وال�ساعة  التاريخ  يف  التحقيق  قا�سي  اأمام  باحل�سور  املتهم  اإنذار  باحل�سور  الأمر  من  يق�سد 
املبينني يف ن�س الأمر ال�سادر �سده. الأمر بالإح�سار هو الأمر الذي يعطيه قا�سي التحقيق للقوة 

العمومية لتقدمي املتهم اأمامه يف احلال.

الأمر بالإيداع يف ال�سجن هو اأمر ي�سدره قا�سي التحقيق اإىل رئي�س املوؤ�س�سة ال�سجنية كي يت�سلم 
املتهم ال�سادر �سده الأمر ويعتقله اعتقال احتياطيا. الأمر باإلقاء القب�س هو الأمر ال�سادر للقوة العمومية 
بالبحث عن املتهم ونقله اإىل املوؤ�س�سة ال�سجنية املبينة يف الأمر ال�سادر �سده حيث يتم ت�سلمه واعتقاله 

فيها«. مبالحظة اإلغاء التعاريف الواردة يف الفقرات الأوىل من املواد 144، 146، 152 و 154.
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املادة 143: �رشوط  �سحة الأوامر الق�سائية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – حق الإ�سعار امل�سبق مب�سمون التهام

املقرتح: اإعادة �سياغة الن�س وفق الت�سور القانوين ال�سليم

اأهمية جد خا�سة، بت�سمنها ل�رشوط �سحة الأوامر الق�سائية �سابقة الذكر.  حتوز هذه املادة 
وبحكم اأن هذه الأخرية، ومبجرد اتخاذها، تف�سح املجال لإطالق �سفة »متهم« على ال�سخ�س 
املوجهة �سده، كان لزاما على امل�رشع اأن يحر�س على التن�سي�س، �سمن �رشوط �سحتها، على 
تبيان الهوية الدقيقة للمتهم، وعلى التهام املوجه له. ونعترب اأن امل�رشع، يف تركيزه على هذين 
جانب  اإىل  امل�ستعملة  »نوع«،  كلمة  اأن  نرى  التهام،  فبخ�سو�س  موفقا.  يكن  مل  املعطيني، 
»التهمة«، اإمنا تن�رشف يف مفردات القامو�س اجلنائي اإىل اجلرمية –التق�سيم الثالثي-؛ اأما عبارة 
تهمة، فهي اأقرب اإىل التعبري الدارج العادي يف بالدنا، والذي ل ميكن اأن يرمز اإطالقا ملا حتتمله 
جمال  يف  باخل�سو�س  مطلوبة  دللة  من  املرتكبة،  الإجرامية  لالأفعال  القانوين  التكييف  عبارة 
التحقيق الإعدادي. لذلك، نرى ا�ستبدال عبارة »نوع التهمة«، بعبارة »اجلرائم املن�سوبة وفق 

تكييفها القانوين يف الن�سو�س املطبقة عليها«.

تناق�س  من  القت�ساء«  »عند  عبارة  حتمله  عما  النظر  وبغ�س  املتهم،  لهوية  الإ�سارة  عن  اأما 
غريب مع جترمي عدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية من طرف من يلزمه القانون بحملها، 
 10 لـ  136 من قانون امل�سطرة اجلنائية القدمي  كان الأوىل الحتفاظ بالعبارة الواردة يف الف�سل 
فرباير 1959، الذي يركز على الأهم بقوله »وتبني فيه بدقة هوية املتهم«، اإذ ينبغي اأن يقع التحوط 
الكامل يف م�سامني الأمر، وحت�سينه بالو�سوح الكايف لئال تقع انزلقات ب�ساأن تنفيذه، وحتى 

ل ي�سبح يف حد ذاته ورقة �سغط �سد الأ�سخا�س، تنزل مبداأ احلق يف احلرية مو�سع الختزال.

يف  القانوين  تكييفها  وفق  املن�سوبة  اجلرائم  اإىل  اأمر  كل  يف  ي�سار  اأن  املقرتحة:»يجب  ال�سيغة 

التحقيق  قا�سي  الأمر ويوقعه  املتهم. ويوؤرخ  بدقة هوية  فيه  تبني  واأن  املطبقة عليها،  الن�سو�س 
نافذة  التحقيق  قا�سي  عن  ال�سادرة  الق�سائية  الأوامر  وتكون  بطابعه.  ويختمه  اأ�سدره  الذي 

املفعول يف جميع اأنحاء اململكة«.
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الفرع الثاين  : الأمـر باحل�سـور

املادة 145: �سمانات ال�ستنطاق الفوري للمتهم

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: الإحالة على �سمانات الأمر بالإح�سار مع اإعادة ترتيب الن�س

على الرغم من اعتبار الأمر باحل�سور، كاإجراء يتخذه قا�سي التحقيق يف الأحوال العادية التي 
ل يكون فيها بحاجة اإىل ا�ستعمال الو�سائل الزجرية امل�سموح له بها، فاإن هذا الأمر ي�سرتط، �ساأنه 
�ساأن الأمر بالإح�سار، �رشورة ال�ستنطاق الفوري للمتهم. اإل اأن امل�رشع، اإن كان حري�سا يف 
هذا الأمر الأخري، مبقت�سى املادة 147، على تقدمي �سمانات وا�سحة يف حالة تعذر ال�ستنطاق 
الفوري للمتهم، بالت�سدد يف مدة العتقال بتقلي�سها اإىل اأق�سى احلدود -24 �ساعة – حتت طائلة 
الذي  ال�سيء  باحل�سور،  الأمر  �سيئا من ذلك يف  يذكر  فاإنه مل  التع�سفي-،  – العتقال  التجرمي 
يرتك اأمر تعذر ال�ستنطاق الفوري يف هذه احلالة بدون �سمانات. لذلك نقرتح اأن يحذو امل�رشع 
املقت�سيات  على  النقطة  هذه  ب�ساأن  حتيل  التي  املقارنة،  الت�رشيعات  حذو  املادة  هذه  يف  املغربي 

الواردة يف الن�س املتعلق بالأمر بالإح�سار.

ال�سيغة املقرتحة: »يجب على قا�سي التحقيق...     

يحق للمحامي...

 اإذا تعذر ا�ستنطاق املتهم على الفور تطبق مقت�سيات الفقرتني الثالثة والرابعة من املادة 147.

ي�ستعني قا�سي التحقيق...«.
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الفرع الثالث : الأمـر بالإحـ�سار

املادة 147: اإجراء ال�ستنطاق يف حالة غياب قا�سي التحقيق 

املبداأ املرجعي:  احلق يف املثول على وجه ال�رشعة اأمام قا�س اأو م�سئول ق�سائي اآخر

املقرتح: اإعمال القواعد العامة 

لبد هنا من معاجلة اإ�سكالية اإجرائية نعتربها على قدر كبري من الأهمية. والأمر يتعلق باحلالة 
التي تنتهي فيها مدة الأربع وع�رشين �ساعة، ول ي�ستنطق فيها املتهم، حيث تقرر املادة اأعاله اأنه 
يلتم�س  الذي  املخت�سة،  العامة  النيابة  قا�سي  اإىل  يقدمه  اأن  ال�سجنية  املوؤ�س�سة  رئي�س  يجب على 
بدوره من قا�سي التحقيق، وعند تغيبه، من اأي قا�س من ق�ساة احلكم ا�ستنطاق املتهم - فورا-، 

واإل فيطلق �رشاحه.

بداية ل بد من التاأكيد على اأن مفهوم املحاكمة العادلة، بل ومن اأهم �سماناتها، احرتام مبداأ 
الف�سل بني الوظائف الق�سائية؛ والأمر هنا، واإن كان ل ي�سل اإىل حد احلديث املبا�رش عن ف�سل 
مهمة التحقيق عن مهمة احلكم، فاإنه يالم�سها ب�سفة غري مبا�رشة، مادام اأن املادة اأعاله تطلق يد 
النيابة العامة، وبغ�س النظر عن اإمكانية تعدد ق�ساة التحقيق بنف�س املحكمة، يف اختيار اأي قا�س 
من ق�ساة احلكم للقيام باأهم اإجراء يقود اإىل العتقال –ال�ستنطاق–، ونحن نرى اأن احلل الأقرب 
اإىل ال�سواب، ويف حالت مماثلة، يدفع اإىل اعتماد الرجوع اإىل طرق التكليف التي �سبق التعر�س 
الأ�سلم  املرجعية  باعتبارها  ق�سائية،  �سنة  اأول  كل  تنعقد  التي  العمومية  اجلمعية  وموؤ�س�سة  لها 
للح�سم يف مثل هذه احلالت، فامل�ساألة هي اأقرب اإىل توزيع املهمات بني الق�ساة–احلكم– منه 

اإىل اخلو�س يف تبني حلول جاهزة با�سم ال�سمانات.

ال�سيغة املقرتحة: » يجب...    يحق...     اإذا تعذر...

اإذا انتهت... من قا�سي التحقيق، وعند تغيبه، من قيدوم ق�ساة التحقيق اأو اأقدمهم اإن وجد، اأو 
من قا�سي احلكم الذي اختارته اجلمعية العمومية وكلفته، ل�ستنطاق املتهم فورا، واإل فيطلق �رشاحه. 

ي�ستعني... «.
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املادة 149: اإلقاء القب�س على املتهم خارج دائرة نفوذ قا�سي التحقيق

املبداأ املرجعي: احلق يف احلرية – الرباءة الأ�سلية

املقرتح: تدقيق الن�س مع اإعادة �سياغة بع�س مقت�سياته

هذه املادة تت�سدى لإ�سكالية اإلقاء القب�س على املتهم خارج دائرة نفوذ قا�سي التحقيق امل�سدر 
لالأمر بالإح�سار، وباخل�سو�س عندما يعرت�س املتهم املذكور على نقله، م�ستدل بحجج قوية لنفي 
التهمة عنه، حيث تقرر املادة اأعاله نقله اإىل املوؤ�س�سة ال�سجنية، ويوجه يف احلال وباأ�رشع الو�سائل 
اإ�سعار بذلك اإىل قا�سي التحقيق املخت�س، كما يوجه اإليه دون تاأخري حم�رش ح�سور املتهم مت�سمنا 
اأو�سافه الكاملة، وجميع البيانات التي ت�ساعد على معرفة هويته، اأو على فح�س ما تقدم به من 
حجج؛ لكن ما تغفل نف�س املادة عن التن�سي�س عليه، وهو بالأهمية امل�سريية بالن�سبة حلماية احلق 
يف احلرية، الذي يعترب املبداأ يف هذه احلالة، وقبله الرباءة الأ�سلية، حتديد املدة التي �سيحتفظ فيها 
باملتهم، داخل املوؤ�س�سة ال�سجنية، يف انتظار ما �سيقرره قا�سي التحقيق ب�ساأن الأمر بالنقل. ولعل 
الأمر يزيد تعقيدا بالرجوع اإىل املادة 148، التي تقرر، وب�سفة عامة ومطلقة، باأن كل متهم األقي 
عليه القب�س بناء على الأمر بالإح�سار، واحتفظ به يف املوؤ�س�سة ال�سجنية اأكرث من اأربع وع�رشين 
 149 املادة  –ح�سب  نعترب  اأن  تع�سفيا. فهل ميكن  اعتقال  يعترب معتقال  ي�ستنطق،  اأن  �ساعة دون 
نف�سها– �سوؤال قا�سي النيابة العامة للمتهم عن هويته، وتلقي ت�رشيحاته بعد اإ�سعاره باأنه حر يف 
عدم الإدلء بها ا�ستنطاقا؟ هذا يتناق�س متاما مع مقت�سيات املادة 147 �سابقة الذكر، وفيها يتم�سك 
اأي قا�س من ق�ساة احلكم عند تغيب الأول، واإل تطلق  اأو  امل�رشع با�ستنطاق قا�سي التحقيق، 
النيابة العامة �رشاح املتهم. بل اإن حديث امل�رشع عن تقدمي املتهم حلجج قوية تنفي التهمة عنه، ل 
ميكن اأن ي�سمح بالحتفاظ باملتهم اأكرث من الوقت ال�رشوري لتبني الأمر، ويف كل الأحوال يف 

حدود الأربع وع�رشين �ساعة. 

ال�سيغة املقرتحة: » اإذا كان املتهم...   ي�ساأل قا�سي النيابة العامة... غري اأنه...  يجب اأن ين�س...

يقرر قا�سي التحقيق ما اإذا كان هناك مربر لإ�سدار اأمر بنقل املتهم حيث ل يجوز اعتقاله اأكرث 
من اأربع وع�رشين �ساعة«.
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املادة 151: �سمانات الإح�سار 

املبداأ املرجعي: التفتي�س القانوين – م�رشوعية العتقال

املقرتح: اإ�سافة ال�سمانات الإجرائية للن�س

تطرح هذه املادة اإ�سكاليتني: الأوىل تتعلق بعدم ن�س امل�رشع على منع العون املكلف بتنفيذ 
الأمر بالإح�سار، من الدخول اإىل منزل املتهم - غري املمتثل لالأمر اأو الذي يحاول الهروب - 
خارج ال�ساعات القانونية. والإ�سكالية الثانية تهم اإمكانية الحتفاظ به ل�سمان تقدميه اأمام قا�سي 

التحقيق، حيث هنا اأي�سا ل يعر�س امل�رشع لهذه الإمكانية ويفتح الباب اأمام التماطل والتاأويل.

ال�سيغة املقرتحة: »اإذا رف�س املتهم...  ول يجوز للعون املكلف بتنفيذ الأمر اأن يدخل منزل ل�سبطه 

قبل ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحا وبعد التا�سعة ليال.   ي�ستعمل املكلف بالأمر بالإح�سار...
لقا�سي  تقدميه  اأجل  من  احلالة  هذه  يف  بالإح�سار  الأمر  �سده  ال�سادر  باملتهم  الحتفاظ   ميكن   ل 
التحقيق اأكرث من اأربع وع�رشين �ساعة. ويف حالة عدم احرتام هذه املادة تطبق مقت�سيات املادة 148«.

الفرع الرابع : الأمر بالإيداع يف ال�سجن

املادة 153: �رشوط الأمر بالإيداع يف ال�سجن

املبداأ املرجعي: احلق يف احلرية – احلق يف ال�ستعانة مبحام قبل املحاكمة 

املقرتح: اإ�سافة ال�سمانات الإجرائية للن�س

اإجراء  بعد  اإما  العدالة،  بيد  م�سبقا  املوجودين  الأفراد  �سد  ال�سجن  يف  بالإيداع  الأمر  يتخذ 
ال�ستنطاق الأويل اإثر الأمر باحل�سور اأو بالإح�سار، اأو بعد اإجراء واحد من ال�ستنطاقات التالية 
يظل فيها املتهم يف حالة �رشاح، اأو كذلك لأن هذا الأخري يوجد م�سبقا رهن العتقال ل�سبب اآخر.

يف  تت�سدد  اأن  املقارنة  الت�رشيعات  حتاول  الفردية،  احلريات  على  الأمر  هذا  خلطورة  ونظرا 
تقييده ب�سمانات تكفل للمتهم اإمكانية الحتماء منه، ما عدا يف احلالت الدقيقة التي متكن من 
تربير اتخاذه، ويف مقدمتها عدم تنفيذ التزامات املراقبة الق�سائية. مع الأ�سف امل�رشع، وبالرغم 
من تبنيه لهذا البديل املهم لالعتقال، مل يوظفه التوظيف الأمثل، بحيث ظل العتقال هو الأ�سل، 

مع اأن العك�س هو ال�سليم. 
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مدة  حتديد  قاعدة  عن  تخرج  مقت�سيات،  من  تت�سمنه  ما  خطورة  على  املادة  هذه  اأي�سا، 
الأمر  العمق م�سداقية هذا  ال�سجن، وهو ما ي�رشب يف  باإيداعه يف  الأمر  قبل  املتهم  ل�ستنطاق 

الذي ي�سكل يف حد ذاته �سندا مربرا لالعتقال.

اإمكانية  اأن امل�رشع مل ين�س مطلقا يف هذه املادة على  اأن الغرابة كلها تتجمع يف مالحظة  يبقى 
ح�سور املحامي لهذا ال�ستنطاق، وهو الذي قرره حتى يف الأمر باحل�سور – املادة 145 فقرة اأخرية. 

بعد  اإل  ال�سجن  يف  املتهم  باإيداع  اأمرا  ي�سدر  اأن  التحقيق  لقا�سي  ميكن  »ل  املقرتحة:  ال�سيغة 

ا�ستنطاقه داخل اأجل اأربع وع�رشين �ساعة، وب�رشط... يحق ملحامي املتهم ح�سور هذا ال�ستنطاق. 
يقوم العون...«.

الفرع اخلام�س : الأمر باإلقاء القب�س

املادة 154: الأمر باإلقاء القب�س واجلالية املغربية القاطنة باخلارج

املبداأ املرجعي: امل�ساواة

املقرتح: تكملة الن�س

– اآثار وي�ستوجب من �رشوط الأمر بالإح�سار  يجمع الأمر باإلقاء القب�س بني ما يرتتب من 
حيث �سي�سمح بالبحث عن املتهم – والأمر بالإيداع يف ال�سجن - حيث يقوم مقام الأمر املوجه 
فقط  لي�س  دقيقا،  تنظيما  يتطلب  بذلك  وهو   ،- به  باملعني  ليحتفظ  ال�سجنية  املوؤ�س�سة  لرئي�س 
اأي�سا وعلى اخل�سو�س لأنه يطلق يف البحث عن متهم  بالنظر لطبيعته الزجرية البديهية، ولكن 
يف حالة فرار - اأو يفرت�س فيها - اأو مقيم خارج الوطن. وبغ�س النظر عن الإ�سكاليات التي 
يطرحها هذا الأمر، والتي نف�سل مناق�ستها يف املواد التالية املنظمة له، نكتفي اأن ن�سري اإىل و�سعية 
املغاربة القاطنني باملهجر، حيث وبالرغم من توفرهم على حمل �سكنى بوطنهم كذلك، قد ت�ستغل 
واقعة دخولهم اإىل وطنهم اأيام العطل، لإ�سدار اأمر باإلقاء القب�س عليهم، بحكم اأنهم م�سمولون 
مبفهوم عبارة »املقيم خارج اأرا�سي اململكة«، واحلال اأن الأمر باحل�سور يكفي يف هذه احلالة. 
الواردة يف  الو�سعية لإحلاقها مبثيلتها  ا�ستثناء هذه  القانون، لبد من  اأمام  امل�ساواة  فتحقيقا ملبداأ 

الأمر بالإح�سار. 
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ال�سيغة املقرتحة: »ي�سدر الأمر باإلقاء القب�س بعد اأخذ راأي النيابة العامة اإذا كان املتهم يف حالة 

اأو جنحة  جناية  باأنها  تو�سف  اجلرمية  الأفعال  وكانت  اململكة،  اأرا�سي  مقيما خارج  اأو  فرار 
يعاقب عليها بعقوبة �سالبة للحرية. واإذا تعلق الأمر باأحد اأفراد اجلالية املغربية القاطنة باخلارج، 
اخلا�سة  املقت�سيات  تطبق  الأمر،  اإ�سدار  �سكنى وقت  اململكة وكان موجودا مبحل  اإىل  ودخل 

بالأمر بالإح�سار املن�سو�س عليها يف املادة 146. 
يبلغ الأمر...     ميكن يف حالة ال�ستعجال...«

املادة 156:  �سمانات اإلقاء القب�س على املتهم داخل وخارج دائرة نفوذ قا�سي التحقيق ال�سادر عنه الأمر 

املبداأ املرجعي:  م�رشوعية العتقال–احلق يف املثول على وجه ال�رشعة اأمام قا�س اأوم�سئول ق�سائي اآخر

املقرتح:  اإعادة �سياغة بع�س مقت�سيات الن�س لغياب احتوائه على ال�سمانات الإجرائية املطلوبة 

اأول ما تفاجئ به �سياغة هذه املادة، ا�ستنطاق املتهم خالل ثمان واأربعني �ساعة من العتقال، 
بل ن�سبح اأمام و�سع غريب مبجرد ما نتتبع مقت�سيات الفقرة الأوىل، حيث يقرر امل�رشع، ويف 
فاملادة  147 و148،  املادتني  تطبيق مقت�سيات  ا�ستنطاق،  – دون  �ساعة   48 – املدة  حالة م�سي 
بالتع�سفي  العتقال  و�سف  الثانية  تقرر  بينما  �ساعة،  وع�رشين  الأربع  مدة  عن  تتحدث  الأوىل 
خارج ذات املدة – 24 �ساعة -، بحيث ميكن القول اأن خروج امل�رشع عن هذه املدة الأخرية، 

يف املادة 156، ل يقتنع به هو نف�سه.

كذلك، يطرح الت�ساوؤل عن الو�سعية التي ينبغي اأن يكون عليها املتهم، يف حالة اإلقاء القب�س 
عليه خارج دائرة نفوذ قا�سي التحقيق ال�سادر عنه الأمر، فتقدميه يف احلال اإىل وكيل امللك اأو 
الوكيل العام للملك – ونف�سل ذكر النيابة العامة ان�سجاما مع العبارة الواردة يف املادة 149 – 
للمكان الذي �سبط فيه كي يتعرف على هويته، ويتلقى ت�رشيحاته بعد اإ�سعاره باأن له احلرية يف 
الكالم اأو يف الإم�ساك عنه – ونف�سل عبارة بعد اإ�سعاره باأنه حريف عدم الإدلء باأي ت�رشيح -... 
كلها اأمور ي�سكت عنها الن�س، وب�سكل متع�سف على الأ�سا�س القانوين الذي يقف وراء �رشعية 

اعتقاله ومدته. وهذه تقريبا هي نف�س الو�سعية التي در�سناها مع مقت�سيات املادة 149.
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اأن  اإلقاء القب�س على املتهم بعد  اأن الفقرة الرابعة من هذه املادة، والتي تن�س يف حالة  يبقى 
يكون قا�سي التحقيق قد تخلى عن الق�سية باإحالتها على املحكمة املخت�سة، اإمنا تثري اإ�سكال يف 
تطبيق مقت�سيات ن�سو�س اأخرى اأهمها املادة 218؛ فهذه الأخرية تقرر بقاء الأمر ال�سادر باإلقاء 
القب�س على املتهم... قابال للتنفيذ اإىل اأن ي�سبح مقرر هيئة احلكم مكت�سبا لقوة ال�سيء املق�سي 
به – يف اجلناية – وهو اأمر يتنافى مع مبداأ احلق يف احلرية الذي يرتك للمتهم حق التما�س الإفراج 

املوؤقت يف كل وقت وحني.

ال�سيغة املقرتحة: »اإذا �سبط املتهم داخل دائرة نفوذ قا�سي التحقيق ال�سادر عنه الأمر، تعني على 

هذا القا�سي اأن ي�ستنطقه خالل اأربع وع�رشين �ساعة من العتقال، واإذا م�ست هذه  املدة دون اأن 
ي�ستنطق، تطبق مقت�سيات املادتني 147 و 148.

اإذا �سبط املتهم خارج دائرة نفوذ قا�سي التحقيق  ال�سادر عنه الأمر، يقدم حال للنيابة العامة 
للمكان الذي �سبط فيه كي يتعرف على هويته ويتلقى ت�رشيحاته، بح�سور دفاعه وبعد اإ�سعاره باأنه 
حر يف عدم الإدلء باأي ت�رشيح، ويوجه املح�رش املحرر بذلك يف احلال اإىل القا�سي املخت�س الذي 

عليه اأن ي�ستنطقه داخل اأربع وع�رشين �ساعة.   اإذا األقي القب�س...    يتعني على النيابة العامة...«.

املادة 157: تعذر �سبط املتهم يف اإطار الأمر باإلقاء القب�س

املبداأ املرجعي: حرمة امل�سكن

املقرتح: تقومي الن�س وت�سحيح دللته باإلغاء فقرته الرابعة

هذه املادة، واإن كانت قد تعر�ست ملنع العون املكلف بتنفيذ الأمر باإلقاء القب�س، من اأن يدخل 
منزل ل�سبط املتهم خارج الأوقات القانونية، على خالف ما جاء يف املادة 151 اخلا�سة بالأمر 
بالإح�سار، فهي تقرر، يف حالة تعذر �سبط املتهم، اإجناز حم�رش يبلغ فيه الأمر باإلقاء القب�س، بتعليقه 
يف املكان الذي يوجد فيه اآخر حمل �سكنى للمتهم، وتزيد على ذلك باأن اإجناز هذا املح�رش، يتم 
بح�سور �سخ�سني يختارهما العون املكلف بالتنفيذ من بني من يجده من اأقرب جريان املتهم... 
ونحن نت�ساءل عن �سبب اإجناز هذا املح�رش بح�سور �ساهدين، خ�سو�سا وان املادة  150 من قانون 
امل�سطرة   اجلنائية القدمية ل�سنة 1959، والتي اأغلب الظن اأن املادة 157 اأعاله اأخذت عنها ب�سكل 
هو   ،2002 م�رشع  ولعل   .- املتهم  �سكنى  حمل  اآخر   - امل�سكن  بتفتي�س  ت�سمح  كانت  مبتور، 
نف�سه، يوحي بنوع من الرتدد يف و�سف هذا املح�رش، حيث مرة يذكره لإثبات حالة تعذر �سبط 
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املتهم وجت�سيد تبليغ الأمر، ومرة اأخرى يذكره بال�سم فقط، واحلال اأن ظهري 1959 ال�سابق كان 
يتحدث عن حم�رش التفتي�س بكل و�سوح. ونحن اإن كنا نرى فائدة الإبقاء على امل�سطرة اخلا�سة 
ال�ساهدين، لأن  الإبقاء على حترير املح�رش بح�سور  فائدة من  بالتبليغ يف هذه احلالة، فال نرى 
امل�رشع نف�سه مل يعد يتحدث يف هذه احلالة اخلا�سة عن اإمكانية التفتي�س، الذي �سي�سبح، وبالنظر 
اأتى فيه الن�س، تطاول وا�سحا على حرمة امل�سكن، وتفتي�سا بدون �سند �رشعي.  لل�سياق الذي 

يبقى اأن هناك ن�سو�سا اأخرى ميكن اأن تظهر فائدة توظيفها حلل مثل هذا الإ�سكال.

ال�سيغة املقرتحة: »ل يجوز للعون...      يحق له...    اإذا تعذر...

)اإلغاء هذه الفقرة الرابعة بكاملها(،  الباقي بدون تغيري...«.

الباب التا�سع : الو�سع حتت املراقبة الق�سائية والعتقال الحتياطي

الفرع الأول : الو�سع حتت املراقبة الق�سائية

املادة 160: اأ�سباب الأمر  بالو�سع حتت املراقبة الق�سائية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – احلق يف احلرية

املقرتح: تدقيق الن�س حل�سن توظيفه

املجردة  احلرية  بني  تتو�سط  التي  القانونية  الو�سعية  معنى  تاأخذ  ق�سائية«  »مراقبة  عبارة  اإن 
وملجموعة  الق�سائي  لالإ�رشاف  املتهم  اإخ�ساع  تقت�سي  »حرية حمرو�سة«  مبثابة  فهي  والعتقال، 
اعتقال  اأو يف  م�رشوطة،  �سلبيات حرية غري  ال�سقوط يف  دون  اأن حتول  طبيعتها  من  التزامات، 

احتياطي غري �رشوري، بحيث متكن من جتنب النتائج ال�سيئة جدا املرتتبة عن العتقال.

اإطارها  املو�سوع يف  اإخ�ساع  العتقال،  الق�سائية كبديل عن  املراقبة  ت�ستهدفه  ما  ومن بني 
بن�س  احل�رش  �سبيل  على  حمددة  موانع  اأو  التزامات  بوا�سطة  احلرية،  على  القيود  من  ملجموعة 
القانون. اإل اأن ما يثري الغرابة يف هذا النظام، اأن الت�رشيعات التي تبنت و�سعه، مل تقرر اإمكانية 
لتقدير  �سواء  الكاملة،  ال�سلطة  التحقيق  لقا�سي  يبقى  بحيث  بال�ستئناف،  به  الأمر  يف  الطعن 
اأولوية الو�سع يف اإطاره، اأو لتحديد نطاق القيود التي يفر�سها، يف حدود القائمة احل�رشية بن�س 

القانون، بالإ�سافة اإىل اتخاذ الأمر برفعه.
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يذكر،  ل  املغربي،  امل�رشع  كون  اأعاله،  املادة  بخ�سو�س  اإثارتها  ميكن  مالحظة  اأهم  ولعل 
�سمان  لأجل  فعبارة »خا�سة  الإجراء؛  هذا  املوجبة لتخاذ  الأ�سباب  ومبا�رش،  وب�سكل �رشيح 
كان  اأغلبها، ورمبا  نقل  اإن مل  تدابريه،  بع�س  اإىل  اللجوء  باأية حال  تربر  اأن  ح�سوره«، ل ميكن 
الأوىل، ان�سجاما مع التاأكيد على طبيعته ال�ستثنائية، التي تعلن عنها املادة 159، التم�سك بعبارة 
تدابريه،  اأغلب  حتوزها  التي  الزجرية  بالطبيعة  التحقيق  قا�سي  ل�ست�سعار  التحقيق«،  »�رشورة 
»�رشورة  يذكر  ل  امل�رشع  الأ�سف،  مع  الحتياطي.  العتقال  عن  حقيقيا  بديال  ي�سبح  وحتى 
التحقيق« �سوى لتخاذ قرار العتقال الحتياطي، وهذه تذكرنا بـ«�رشورة البحث« مع احلرا�سة 
نكمل  اأن  ولنا  بالإجرائني.  اخلا�سة  العتقال  مدة  بني  ال�سا�سع  البون  من  الرغم  على  النظرية، 

احلديث حول هذه النقطة حلني التعر�س لإجراء العتقال الحتياطي.

ال�سيغة املقرتحة: »ميكن اأن يو�سع املتهم حتت املراقبة الق�سائية يف اأية مرحلة من مراحل التحقيق 

ملدة �سهرين قابلة للتجديد خم�س مرات ل�رشورة التحقيق. )يحذف باقي الفقرة(. 
...)الباقي بدون تغيري(« 

 مبالحظة ف�سل اأ�سباب الو�سع حتت املراقبة الق�سائية عن اأ�سباب العتقال الحتياطي.

املادة 161: تدابري املراقبة الق�سائية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – الإن�ساف

املقرتح: تدقيق الن�س لإك�سابه جناعة التطبيق

تعر�س هذه املادة لتدابري والتزامات اخل�سوع للمراقبة الق�سائية، ولنا بع�س املالحظات على بع�سها:

■      الأوىل يف التدبري رقم 2 احلديث عن »...املنزل اأو حمل الإقامة املحدد...« ولي�س »...
املنزل اأو ال�سكن املحدد...«.

■      لبد من تكملة التدبري رقم 3 بعبارة »... اأو الرتدد فقط على الأمكنة التي حددها قا�سي 

التي  الأمكنة  بع�س  على  الرتدد  من  املتهم  منع  على  القت�سار  اأن  بحكم  التحقيق...« 
يحددها قا�سي التحقيق، يقل�س من جناعة هذا التدبري، ويقل�س من هام�س النتقاء الذي 

ي�سمح للقا�سي املذكور ا�ستثمار الغاية املتوخاة اأ�سال من التدبري.
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■     لبد من اعتبار الو�سل امل�سلم للمتهم يف التدبري رقم 9 يقوم مقام اإثبات الهوية.

املحددين  الأ�سخا�س  بع�س  ا�ستقبال  من  »املنع  عن  احلديث  الأوىل   ،11 رقم  التدبري  ■        يف 

على وجه اخل�سو�س من طرف قا�سي التحقيق اأو اللتقاء بهم«، عو�س الكتفاء بعبارة 
»الت�سال«، نظرا لعمومية هذه العبارة، بل ولتفاهتها اأمام التطور املفزع لو�سائل الت�سال.

■      لبد يف التدبري رقم 13 من التن�سي�س على املراعاة اخلا�سة ملداخيل وتكاليف ال�سخ�س 

عو�س اعتبار »احلالة املادية«.

النتخابية  بالوليات  يتعلق  فالأمر   ،14 رقم  التدبري  الوارد يف  ال�ستثناء  تو�سيح  من  ■       لبد 

»امل�سئوليات  احلديث عن  فالأوىل  النقابي،  املجال  وبخ�سو�س  النتخابية،  باملهام  ولي�س 
النقابية«.

ال�سيغة املقرتحة: »...  

3 .  عدم الرتدد اأو ح�رش الرتدد فقط على بع�س الأمكنة التي يحددها قا�سي التحقيق؛  
...

 9 .  تقدمي الوثائق املتعلقة بهويته ل�سيما جواز ال�سفر اإما لكتابة ال�سبط، اأو مل�سلحة ال�رشطة اأو 
الدرك امللكي مقابل و�سل يقوم مقام اإثبات الهوية؛  

...
قا�سي  طرف  من  اخل�سو�س  وجه  على  املحددين  الأ�سخا�س  بع�س  ا�ستقبال  من  11 .  املنع 

التحقيق اأو اللتقاء بهم؛ 
 ...

اأدائها، مع الأخذ بعني العتبار  13.  اإيداع كفالة مالية يحدد قا�سي التحقيق مبلغها واأجل 

ملداخيل وتكاليف املعني بالأمر؛

الوليات  ماعدا  جتارية  اأو  اجتماعية  اأو  مهنية  طبيعة  ذات  الأن�سطة  بع�س  مزاولة  14.  عدم 

النتخابية اأو امل�سئوليات النقابية...

)الباقي بدون تغيري(...«.
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املادة 162: ا لأ�سخا�س املوؤهلون لتطبيق بع�س تدابري الو�سع حتت املراقبة الق�سائية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تكملة الن�س من اأجل اإمكانية تطبيقه

تتحدث هذه املادة عن الأ�سخا�س املوؤهلني للم�ساركة يف تطبيق الو�سع حتت املراقبة الق�سائية، 
اإل اأنها مل حتدد ولو بالإحالة من هي الأ�سخا�س املعنوية املق�سودة بهذه امل�ساركة، حيث تتبني 
�رشورة حتديدها بن�س تنظيمي. كما تنعت ب�سكل معيب »ال�سخ�س الذاتي« بعبارة »ال�سخ�س 

املادي«. بل ميكن الت�ساوؤل عن مفهوم امل�سلحة الق�سائية اأو الإدارية املخت�سة؟!

لذلك يقرتح تكملة ن�س املادة بالإ�سارة اإىل �رشورة ن�س تنظيمي، وتعوي�س كلمة »املادي« 
بالذاتي، كل ذلك من اأجل اإبراز جدية الت�رشيع ولإبداء الرغبة يف تطبيقه.

املادة 168:  التدبري املتعلق ب�سحب الوثائق املتعلقة بهوية اخلا�سع للمراقبة الق�سائية

املبداأ املرجعي: امل�ساواة

املقرتح: اإ�سافة فقرة اأخرية خا�سة بو�سعية املتهم الأجنبي.

املالحظ اأن هذه املادة، املتعلقة بتدقيق مقت�سيات التدبري رقم 9، اخلا�س بتقدمي وثائق هوية 
القانون  اأمام  املتهم، مل تراع و�سعية الأجانب، بحيث يكون من الأوىل، مراعاة ملبداأ امل�ساواة 

واأمام الق�ساء، عدم الت�سدد يف بيانات الو�سل امل�سلم للمتهم الأجنبي.

بناء عليه يقرتح اإ�سافة فقرة اأخرية للمادة 168 �سيغتها كالتايل: »يجب اأن ي�سري الو�سل...
يجب على املتهم... اإذا تعلق الأمر مبتهم اأجنبي، فيكتفى بالإ�سارة يف الو�سل املذكور اإىل نوع 
اأي وثيقة مت احل�سول عليها من �ساأنها اأن تثبت هويته، والتي ينبغي ا�سرتجاعها وفق نف�س امل�سطرة«.

املادة 170: اإ�سعار جهات معينة بتدبري املنع من مزاولة بع�س الأن�سطة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: احلذف 

تقرر هذه املادة، ويف حالة تطبيق قا�سي التحقيق لتدبري املراقبة الق�سائية، اخلا�س بعدم مزاولة 
اأو  امل�سغل  اإ�سعار   ،-14 البند  التجارية -  اأو  اأو الجتماعية  املهنية  الطبيعة  الأن�سطة ذات  بع�س 
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املخت�سة  ال�سلطة  اأو  اإليها،  ينتمي  التي  املهنية  الهيئة  اأو  املتهم،  لها  يتبع  التي  الت�سل�سلية  ال�سلطة 
ملمار�سة املهنة اأو الن�ساط املهني.ونحن نت�ساءل عن القيمة القانونية والإجرائية لهذا الإ�سعار؟ هل 
تكمن يف الرغبة باإ�رشاك هذه اجلهات، وبحكم �سلطتها على املتهم، يف م�ساعدة قا�سي التحقيق 
على �سمان تطبيق هذا التدبري، وهو ما ف�سلت يف التن�سي�س عليه مقت�سيات املادة 162 �سابقة 
التعليق، اأم اأن عبارة »عند القت�ساء« املقرونة بهذا الإ�سعار، توحي باأن اإ�رشاك اجلهات املتحدث 
عنها، اإمنا هو لغاية غري معرب عنها يف ذات املادة، بحيث ميكن اأن ت�ستغل كورقة �سغط �سد املتهم، 
وهو ما يتنافى مع منظور حقوق الإن�سان بخ�سو�س احلق يف ال�سغل؛ ثم األ يوحي كل ما ذكر 

بنوع من التداخل بني هذا املنع يف حد ذاته ومفهوم العقوبة والتدبري الوقائي؟ا

للخروج من هذه الإ�سكالية، الأوىل الرجوع اإىل املقرتح الذي �سبق واأن تقدمنا به بخ�سو�س 
املادة 162، ونعتقد اأن من �ساأنه اأن يحرر كثريا من املقت�سيات اخلا�سة بتدابري املراقبة الق�سائية؛ 
اأما عن مقت�سيات املادة 170 املعنية، فال ميكن اأن يقع الحتفاظ بها، لأن يف حذفها احرتاما ملبداأ 
ال�رشعية امل�سطرية، الذي يتطلب يف الإجراء توافر �رشوط الدقة والو�سوح، وخا�سة التما�سك مع 

بقية الإجراءات الأخرى.

الفرع الثاين  : العتقال الحتياطي 

املادة 175: اأحكام الأمر بالعتقال الحتياطي

املبداأ املرجعي: احلق يف احلرية – م�رشوعية العتقال – الرباءة الأ�سلية

املقرتح: تدقيق اأ�سباب اللجوء لالعتقال الحتياطي

يبدو غريبا اأن يرتك امل�رشع هذه املادة خالية من اأ�سباب اللجوء اإىل اأخطر اإجراء يتخذه قا�سي 
واملتعلقة  الذكر،  �سالفة   160 املادة  يف  ذلك  ذكر  ويف�سل  الحتياطي-،  -العتقال  التحقيق 
باملراقبة الق�سائية، عندما تتطلب �رشورة التحقيق اأو احلفاظ على اأمن الأ�سخا�س اأو على النظام 
العام اعتقال املتهم احتياطيا. ورمبا قد نتفهم اإىل حد ما، �رشورة اللجوء اإىل مثل هذه العبارات 
العامة يف مادة احلرا�سة النظرية، حيث يذكر امل�رشع »�رشورة البحث«، طاملا اأن مدة هذه احلرا�سة 
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ق�سرية ن�سبيا -باملقارنة مع الت�رشيعات املقارنة-. اإل اأن مدد العتقال الحتياطي، وبحكم طولها 
الوا�سح، حتى يف مادة اجلنح، فهي تفر�س القطع النهائي مع هذا الأ�سلوب املنايف لروح وفل�سفة 

مبادئ حقوق الإن�سان، خا�سة ما تعلق منها بالرباءة الأ�سلية. 

ونحن واإن كنا ل ن�سكك يف مدى حاجة قا�سي التحقيق اإىل هذا الإجراء الناجع، الذي ل 
يتنافى مع طبيعته  ا�ستعماله  اأن  ن�سا وتوظيفا، نالحظ  ال�ستثنائية كذلك،  بد من احرتام طبيعته 
لذا نقرتح  يقارب اخلم�س.  يرباأ منهم ما  املعتقلني  اإىل حوايل ن�سف  ن�سبته  اإذ ت�سل  ال�ستثنائية، 
اإليه، ولو بذكر بع�س الأ�سباب العامة التي تقف وراء الغاية من اتخاذه،  تدقيق م�سطرة اللجوء 
كاحلفاظ على الأدلة اأو العالمات املادية، اأو للحيلولة دون ال�سغط على ال�سهود اأو ال�سحايا، اأو 
ملواجهة تواطوؤ احتيايل بني الأ�سخا�س املو�سوعني رهن التهام وامل�ساركني معهم؛ كما ميكن 
اأن يذكر من �سمن الأ�سباب، حماية ال�سخ�س نف�سه املو�سوع رهن التحقيق واملعر�س لالتهام، 
بل  ارتكاب جرائم جديدة؛  من  منعه  اإىل  بالإ�سافة  العدالة،  اإ�سارة  ا�ستمراره رهن  تاأمني  وكذا 
ميكن، وعلى م�ستوى ثالث، الإ�سارة اإىل الأ�سباب التي ذكرتها املادة 175 نف�سها، اإل اأن الأهم 
اإىل  اللجوء  ميكن  ل  املذكورة،  الأ�سباب  هذه  كل  و�سط  اأن  على  �رشاحة  الن�س  ذلك،  كل  من 

العتقال الحتياطي اإل اإذا كان هو الو�سيلة الوحيدة لال�ستجابة لأي واحد منها.

يبقى اأنه، ومن اأجل توظيف املراقبة الق�سائية، كبديل حقيقي ل حكمي لالعتقال، لبد من 
ا�ستلزام الن�س �رشاحة وب�سكل عام ومبا�رش على عدم اللجوء اإىل العتقال الحتياطي، اإل عندما 

يظهر عدم كفاية تدابري املراقبة الق�سائية.

اأمر بالعتقال الحتياطي يف اأي مرحلة من مراحل التحقيق،  اإ�سدار  ال�سيغة املقرتحة: »ميكن 

�سد متهم مل تنفع معه تدابري املراقبة الق�سائية، اإذا كان هو الو�سيلة الوحيدة:
 للحفاظ على الأدلة اأو العالمات املادية اأو للحيلولة دون ال�سغط على ال�سهود اأو ال�سحايا؛

ملواجهة تواطوؤ احتيايل بني الأ�سخا�س اجلاري معهم التحقيق وامل�ساركني معهم؛
اأو حلماية املتهم نف�سه اأو تاأمني ا�ستمراره رهن اإ�سارة العدالة؛

اأو للحفاظ على النظام العام؛
يبلغ...)الباقي بدون تغيري(«. 
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املادة 176: مدة العتقال الحتياطي يف اجلنح

املبداأ املرجعي: م�رشوعية العتقال

املقرتح: تدقيق �رشوط حتديد العتقال وت�سحيح مدده

تتعر�س هذه املادة حلالة متديد العتقال الحتياطي يف اجلنح، بعد اأن حددت مدته الأ�سلية 
يف �سهر واحد. وبغ�س النظر عن ق�ساوة اإقرار اإمكانية متديده ملرتني ولنف�س املدة، بالنظر مل�ستوى 
اخلطورة الإجرامية التي عليها الق�سايا اجلنحية، اإل بالن�سبة لبع�سها بطبيعة احلال، يكتفي امل�رشع 
اأي�سا  املدعمة  العامة  النيابة  –وطلبات  تعليال خا�سا  املعلل  الق�سائي  الأمر  با�سرتاط  التمديد  يف 
اخلا�س  اللجوء  مع  يتنافى  ما  التمديد، وهو  لهذا  ال�ستثنائية  الطبيعة  اإبراز  دون  من  باأ�سباب-، 
لالعتقال الحتياطي، وي�سجع على اإكثار املرونة يف اتخاذه كما يقع دائما. لذلك نقرتح الن�س 

�رشاحة على الطبيعة ال�ستثنائية كذلك لتمديد العتقال، مع ح�رش ذلك يف مرة واحدة.

يبقى اأنه، وقطعا لأي تاأويل يزايد على املربرات امل�رشوعة والنبيلة التي تقف وراء اإقرار اإمكانية 
اتخاذ قرار العتقال، لبد من تو�سيح اأن النيابة العامة ل متلك اإل اأن تلتم�س، حتى يبقى لقا�سي 
التحقيق الفر�سة احلقيقية لتقدير فائدة ومنا�سبة اللجوء اإىل اتخاذ اأمر التمديد؛ لذلك، لبد من 
ا�ستبدال عبارة »طلبات النيابة العامة املدعمة اأي�سا باأ�سباب« بعبارة »بعد اأخذ راأي النيابة العامة«.

ال�سيغة املقرتحة: »ل يجوز...

 اإذا ظهرت عند ان�رشام هذا الأجل �رشورة ا�ستمرار العتقال الحتياطي، جاز لقا�سي التحقيق وب�سفة 
ا�ستثنائية متديد فرتته مبقت�سى اأمر ق�سائي معلل تعليال خا�سا، ي�سدره بعد اأخذ راأي النيابة العامة.

ل ميكن متديد فرتة العتقال الحتياطي اإل ملرة واحدة ولنف�س املدة ... )الباقي بدون تغيري(«.

املادة 179: البت يف طلب الإفراج املوؤقت من طرف قا�سي التحقيق

املبداأ املرجعي:  احلق يف احلرية – الرباءة الأ�سلية –امل�ساواة بني الدفاع والدعاء–احلق يف الطعن

املقرتح: اإعادة �سياغة الن�س يف اأهم مقت�سياته

يحر�س على  الإجرائي  امل�رشع  فاإن  ال�ستثناء،  القاعدة والعتقال هو  احلرية هي  اأن  دام  ما 
اأن يحدد الآليات القانونية التي ت�سمح بو�سع حد لالعتقال؛ وهذه اإن كانت كثرية ومتعددة، 
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وعلى  يكر�س  لأنه  لي�س  الإطالق،  على  اأهمية  الأكرث  الإجراء  �سمنها،  يبقى  املوؤقت  فالإفراج 
م�ستوى عال مفهوم الرباءة الأ�سلية، ويجعل لها بعدا نف�سيا و�سيكولوجيا، بالإ�سافة اإىل اآثارها 
الق�ساء  امل�سداقية على عمل  اإ�سفاء  من  يوفره  ملا  تلم�س حقيقة، ولكن  اأن  ينبغي  التي  القانونية 
اجلال�س، ومن �سمنه قا�سي التحقيق، الذي كما يبحث عن تقدير اأدلة الإدانة، يقيم وزنا م�ساويا 
اإل تكري�س لتيار الرباءة  اإنهاء مرحلة التحقيق،  لأدلة الرباءة، وما الإفراج عن املتهم موؤقتا، قبل 

الأ�سلية، واإعمال ملبادئ التجرد والنزاهة، التي ينبغي اأن  ي�سود التحقيق الإعدادي اأي�سا.

يف تقدمي  –اأو دفاعه–  اإقرار حق املتهم  مع الأ�سف، يالحظ على املادة اأعاله، وهي ب�سدد 
طلب الإفراج املوؤقت اإىل قا�سي التحقيق، مل تكن مقتنعة متاما بالعرتاف بهذا احلق، على خالف 

تعاملها مع قا�سي التحقيق والنيابة العامة، ولنا اأن نعزز هذه املالحظة باملوؤ�رشات التالية: 

التحقيق، ويف جميع  لقا�سي  ال�سماح  – من   178 ال�سابقة  املادة  قررته  ما  ■    فعلى خالف 
اأعاله -179- عبارة »يف جميع  التلقائي بالإفراج املوؤقت، جند يف املادة  الق�سايا بالأمر 
الت�ساوؤل  ي�سبح  بحيث  وقت«،  كل  »يف  بعبارة  وتعو�س  املتهم  حق  يف  تلغى  الق�سايا« 

م�رشوعا عن ال�سبب؟

اجلنحية  الغرفة  اإىل  مبا�رشة  املوؤقت،  الإفراج  رفع طلب  املتهم من  الرغم من متكني  ■     على 
فاإن نف�س  اأيام،  اأجل خم�سة  التحقيق فيه خالل  اإذا مل يبت قا�سي  مبحكمة ال�ستئناف، 
املادة اأعاله –179– تقرر الإبقاء على العتقال يف حالة عدم بت الغرفة املذكورة داخل 

اأجل خم�سة ع�رش يوما، يف حالة وجود اإجراء اإ�سايف للتحقيق.

■     هناك ت�ساهل غري مربر يف التعامل مع مالحظات الطرف املدين، الذي واإن كنا ل  ننكر 
عليه باأن اأجل 24 �ساعة لإ�سعاره بطلب الإفراج غري كاف لإبداء مالحظاته املذكورة، اإل 
اأننا نحث كذلك على اإبداء نوع من اجلدية الإجرائية، با�سرتاط اأن تكون مالحظاته على 

الأقل مكتوبة.

للتحقيق،  اإ�سايف  اإجراء  هناك  يكن  مل  »ما  واملتع�سفة  العامة  العبارة  تعوي�س  نقرتح،  واإجمال 
الإبقاء  ب�ساأن طلبه«، حتى يكون  اإ�سافية  باإجراء حتقيقات  الغرفة اجلنحية  اأمرت  اإذا  بعبارة« ماعدا 
رهن العتقال له ما يربره. كما نقرتح الرجوع اإىل الآجال التي كان يقررها ظهري 1959: 48 �ساعة 
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لإ�سعار الطرف املدين؛ وبخ�سو�س اآجال البت يف الطلب املرفوع للغرفة اجلنحية، يعتمد التمييز بني 
الق�سايا اجلنحية –15 يوما– والق�سايا اجلنائية –30 يوما–. مع ذلك يبقى الت�ساوؤل اخلطري مطروحا، 
بخ�سو�س اإ�سكالية اجلهة الق�سائية املوكول اإليها تنفيذ الإفراج املوؤقت عن املتهم وال�سكلية القانونية 

لذلك التنفيذ، يف حالة عدم بت الغرفة اجلنحية يف طلب الإفراج داخل 15 يوما.

اأمام �سكوت الن�س ي�ستح�سن اإكماله باإ�سناد الإفراج الآيل اأو بقوة القانون اإىل مدير املوؤ�س�سة 
ال�سجنية التي يوجد بها املعتقل، وبناء على تاريخ �سند طلب الإفراج املرفوع اإىل الغرفة اجلنحية 
وتاريخ مطالبة مدير املوؤ�س�سة ال�سجنية بتنفيذ الإفراج، مع تاأ�سري النيابة العامة على ال�سند املذكور. 

ويف حالة رف�س مدير املوؤ�س�سة ال�سجنية يعترب الإبقاء يف ال�سجن اعتقال تع�سفيا.

ال�سيغة املقرتحة: »ميكن يف كل الق�سايا ويف كل وقت اأن يقدم طلب الإفراج املوؤقت اإىل قا�سي 

التحقيق من طرف املتهم اأو حماميه، مع مراعاة اللتزامات املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة.
باأ�رشع و�سيلة  �ساعة  واأربعني  ثمان  اأجل  املدين خالل  الطرف  يجب على... وي�سعر بذلك 

قابلة لالإثبات ليمكنه من الإدلء مبالحظاته املكتوبة. يجب عليه...
اأيام  اأجل خم�سة  املوؤقت خالل  الإفراج  التحقيق يف طلب  اإذا مل يبت قا�سي  للمتهم  ميكن 
املحددة يف الفقرة ال�سابقة، اأن يرفع طلبه مبا�رشة اإىل الغرفة اجلنحية مبحكمة ال�ستئناف التي تبت 
فيه يف ظرف اخلم�سة ع�رش يوما املوالية للطلب يف الق�سايا اجلنحية وثالثني يوما املوالية للطلب 
من طرف  القانون  بقوة  املتهم،  عن  املوؤقت  الإفراج  فيقع  واإل  وذلك...  اجلنايات.  ق�سايا  يف 
والتاأكد  اجلنحية  الغرفة  اإىل  املرفوع  الطلب  �سند  على  الطالع  مبجرد  ال�سجنية  املوؤ�س�سة  مدير 
من تاريخه موؤ�رشا عليه من طرف النيابة العامة، حتت طائلة العتقال التع�سفي، ماعدا اإذا اأمرت 

الغرفة اجلنحية باإجراء حتقيقات اإ�سافية تهم طلبه.  ...)الباقي بدون تغيري(«. 

املادة 180:  البت يف طلب الإفراج املوؤقت من طرف هيئة احلكم واإ�سكالية الطعن

املبداأ املرجعي:    احلق يف احلرية – الرباءة الأ�سلية – احلق يف الطعن –امل�ساواة بني الدفاع والدعاء.

املقرتح:  اإعادة �سياغة الن�س وتكملته حفاظا على ال�سمانات التي يقدمها

تعر�س هذه املادة للبت يف طلب »الإفراج املوؤقت« من طرف هيئة احلكم؛ ونحن اإن كنا نف�سل 
احل�سم يف توحيد العبارة، يف جميع مقت�سيات قانون امل�سطرة اجلنائية التي تعر�س لهذا املو�سوع، 
بالتخل�س نهائيا من عبارة »ال�رشاح املوؤقت«، لأ�سباب تبدو غايتها املغربية الأ�سيلة وا�سحة، فاإن 
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الإ�سكال اجلوهري الذي تطرحه، يكمن يف التعامل املت�رشع مع هذا الإجراء، بالرغم من اأهميته 
احليوية �سابقة البيان. فناهيك عن اإغالق باب الطعن يف كل احلالت التي تبت فيها هيئات احلكم 
الطعن  قبول  من   181 املادة  تقرره  ما  مع  ولو جزئيا،  يتناق�س،  ما  اأعاله، وهو  املادة  املذكورة يف 
بال�ستئناف يف مقررات الإفراج املوؤقت ال�سادرة عن املحكمة البتدائية، جند اأن نف�س ال�سطراب 
اثنتني: حالة تقدمي طلب  يبدو على موقف امل�رشع بخ�سو�س اجلهات املتدخلة وذلك يف حالتني 
نق�س مل يقع البت فيه بعد، حيث يقرر امل�رشع حق البت لآخر حمكمة نظرت يف مو�سوع الق�سية؛ 
تقرر  التي  املحكمة  بعد على  الق�سية مل يحل  الخت�سا�س، وكان ملف  بعدم  قرار  وحالة �سدور 
اإحالة ملف الق�سية عليها، حيث يقرر امل�رشع تطبيق نف�س الإجراءات! ولعله بقليل من احلكمة يف 

تدبري حل هاتني احلالتني، يرتاءى وبكل منطق وعقالنية دور الغرفة اجلنحية ملعاجلة ذلك.

مع  تناق�سا وا�سحا  تقدمها،  التي  التدقيقات  تطرح، يف  اإمنا  اأعاله -180-،  املادة  اأن  يبقى 
اإعمال ما تقرره املادة 222 للنيابة العامة، كحق مطلق للطعن بال�ستئناف يف مواجهة كل اأوامر 
قا�سي التحقيق، با�ستثناء الأوامر ال�سادرة باإجراء خربة، طبقا ملقت�سيات املادة 19؛ كما تتقاطع، 
ويف اأكرث من جانب، مع املادة 457، التي تقرر �رشاحة للمتهم والنيابة العامة وكذا الطرف املدين 
اإمكانية الطعن بال�ستئناف يف القرارات الباتة يف العتقال الحتياطي واملراقبة الق�سائية. لذلك 
اإلغاء  والدعاء،  الدفاع  بني  امل�ساواة  ملبداأ  وتكري�سا  الطعن،  الباب، �سمانا حلق  هذا  نقرتح يف 

العبارة الواردة يف الفقرة الثانية من املادة 180 واملتعلقة باإغالق باب الطعن.

ال�سيغة املقرتحة: »ميكن  يف كل وقت...    تخت�س هيئة احلكم بالبت يف طلب الإفراج املوؤقت 

عند اإحالة الق�سية اإليها، فاإذا كانت هذه الهيئة هي غرفة اجلنايات اأو غرفة اجلنح ال�ستئنافية، فاإن 
القرار ال�سادر عن اإحدى الغرفتني يكون قابال للطعن بال�ستئناف اأمام الغرفة اجلنحية.

الغرفة  املوؤقت  الإفراج  ملتم�س  تبت يف  بعد،  فيه  البت  يقع  مل  نق�س  تقدمي طلب  حالة  يف 
اجلنحية اإذا كان طلب النق�س موجها �سد مقرر �سادر عن غرفة اجلنايات، واآخر حمكمة نظرت 

يف مو�سوع الق�سية فيما دون ذلك.

وتنظر الغرفة اجلنحية يف طلبات الإفراج املوؤقت يف حالة �سدور اأمر بعدم الخت�سا�س وعلى 
وجه عام يف جميع الأحوال التي مل ترفع الق�سية فيها اإىل اأية حمكمة.

... )الباقي بدون تغيري(«. 
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عن  ال�سادرة  املوؤقت  الإفراج  مقررات  بخ�سو�س  وم�سطرته  بال�ستئناف  املادة 181:  الطعن 

املحكمة البتدائية

املبداأ املرجعي: احلق يف احلرية–التوازن بني الدفاع والدعاء

املقرتح: اإلغاء عدم التوازن داخل الن�س

على  الإبقاء  اأمر  التي جتعل  الثانية  الفقرة  يتجلى يف  اإ�سكال،  من  املادة  تطرحه هذه  ما  اأهم 
اإطار احرتام مبداأ  العامة؛ وكان الأوىل معاملتها يف  للنيابة  اليد املطلقة  اإنهائه حتت  اأو  العتقال 
املوؤقت  الإفراج  مقررات  يف  بال�ستئناف  الطعن  حق  باإعطائها  والدعاء،  الدفاع  بني  التوازن 
الق�سايا  نعم، هناك من  ن�سفه.  اإعطائها كذلك حق  البتدائية، من دون  املحكمة  ال�سادرة عن 
اجلنحية ما ي�ستلزم فيها التحوط الكامل، باإبقاء املتهم رهن العتقال، لكن من دون اأن تتحول 
قابلة  �سكلية  جمرد  اإىل  اجلنحية،  الغرفة  طرف  من  املوؤقت،  الإفراج  مقررات  يف  البت  م�سطرة 
لالبتذال ح�سب رغبة النيابة العامة يف الق�سية. وهذا هو الوارد يف ن�س املادة. فاإ�سافة اإىل العيوب 
املذكورة، تهدر الفقرة الأخرية من املادة حق الدفاع ب�سكل خطري لكونها تقرر البت من لدن 

املحكمة يف غياب املتهم، وبالتايل بدون اأدنى احرتام حلقه يف الدفاع عن نف�سه.

 لذلك يقرتح اإلغاء العبارات التالية الواردة يف اآخر الفقرة الثانية اأعاله:

»... غري اأنه ميكن اأن يفرج عن املتهم حال اإذا وافق وكيل امللك على ذلك...«

وتعديل الفقرة الأخرية  بالن�س على �رشورة ح�سور املتهم ودفاعه. 

املادة 182: اإغالق احلدود و�سحب جواز ال�سفر والإقامة الإجبارية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – امل�ساواة

املقرتح: احلذف

اأقل ما يقال على هذه املادة، اأنها تقرر مقت�سيات غريبة ومتناق�سة ل ميكن فهم الغاية منها، 
وح�سبنا اأن نطرح الت�ساوؤلت التالية:

الهيئة  اأن  على  تن�س  التي  الأوىل،  الفقرة  يف  اإليها  امل�سار  التحقيق،  بهيئة  املق�سود  ■       ما 
املذكورة –اأو هيئة احلكم– التي اتخذت الأمر بالإفراج املوؤقت، اأو غري املقرون بالو�سع 
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اإغالق احلدود و�سحب جواز  الق�سائية، تبقى وحدها املخت�سة يف تقرير  حتت املراقبة 
ال�سفر يف حق املتهم؟

■      ما هو املربر القانوين وامل�سطري الذي ي�سمح، يف حالة ال�رشورة، لنف�س الهيئة تعيني حمل 
اإقامة، يحظر على املتهم البتعاد عنه دون رخ�سة، قبل اتخاذ الأمر بعدم املتابعة؟!

■      عن اأية اإقامة اإجبارية تتحدث املادة اأعاله، يتقرر معها لزوما حجز جواز ال�سفر واإغالق 
املواطن،  احلدود �سد الأجنبي؟ بل من هو الأجنبي، وملاذا وقع متييز و�سعيته هنا عن 
العاملي حلقوق  املفهوم  تتطلب تالوؤما مع  مادة جنائية   ب�سدد مقت�سيات  اأننا  العلم  مع 

الإن�سان؟!
 لذلك يقرتح اإلغاء هذه املقت�سيات، واإحداث نظام اأو على الأقل مقت�سيات دقيقة، متما�سكة 
ومن�سجمة لتنظيم اإجرائي �سحب جواز ال�سفر واإغالق احلدود، من دون التورط يف اإدخال مادة 

امل�سطرة اجلنائية يف متاهة تبني امتيازات من اأي نوع كانت.

املادة 183: اإعادة اعتقال املفرج عنه موؤقتا

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – م�رشوعية العتقال

املقرتح: ت�سحيح البرت بتكملة الن�س 

تطرح هذه املادة اإ�سكال غري معلن، يف احلالة التي ميتع فيها املتهم بالإفراج املوؤقت، �سواء كان 
ذلك بكفالة اأو بدونها، وي�ستدعى للح�سور ول يح�رش، اأو اإذا طراأت ظروف جديدة وخطرية 
التي  الإجرائية  الغاية  اأن  دام  ما  املتهم جمددا،  اعتقال  اإمكانية  تهمنا  اعتقاله �رشوريا. ول  جتعل 
تقف وراءه معتربة، لكن عدم الو�سوح بنظرنا يبداأ من مقاربة الظروف اجلديدة واخلطرية التي 
جتعل العتقال �رشوريا؛ على الأقل، ظهري1959 يف مادته 160، ي�ستعمل عبارة »ظروف جديدة 
اأو ظروف خطرية«، جتعل من الي�رش ف�سل ما ا�ستجد من ظروف مربرة للرجوع اإىل العتقال، 
عن الظروف التي ميكن تقديرها وو�سفها باخلطرية؛ اأما اإحلاق و�سف اجلدة واخلطورة يف نف�س 
الظروف على اإمكانية ح�سوله، فال ميكن قراءته، يف املادة 183، اإل يف �سياق العجلة التي طغت 

على وا�سعي قانون 2002 والتوظيف املبتور اأو املت�سدد ملقت�سيات ظهري 1959.

ال�سيغة املقرتحة: »اإذا متع...   يخرب... اإذا ا�ستدعي... اأو اإذا طراأت ظروف جديدة  اأو خطرية 

جتعل اعتقاله �رشوريا...      ...)الباقي بدون تغيري(...«.
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الباب العا�رش : الإنـابة الق�سائية 

املادة 189: �رشوط �سحة الإنابة الق�سائية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح:  تدقيق الن�س بت�سحيح ما انتابه من عيوب ال�سياغة يف املجال الإجرائي

تعني الإنابة الق�سائية، اأنه باإمكان قا�سي التحقيق، وعو�س اأن ينفذ بنف�سه الإجراءات التي 
ي�ستمد �سلطة القيام بها من القانون، يعمد اإىل تفوي�س بع�سها اأحيانا ل�سلطات اأخرى، حيث يتم 
التي  املهمة،  يف  التفوي�س–  –اأو  الق�سائية  الإنابة  تتمثل  اأدق،  اإجناز ذلك حتت مراقبته؛ ومبعنى 
تعهد بها ال�سلطة املكلفة بوظائف التحقيق ل�سلطة اأخرى، ق�سد تنفيذ بع�س اإجراءات التحقيق، 

والتي ل ترغب يف القيام بها بنف�سها.

املالحظات  اإبداء  ميكن  اأعاله،  املادة  يف  واردة  هي  كما  الإنابة،  هذه  �سحة  �رشوط  وبتتبع 
الآتية:

■       وردت عبارة القا�سي املناب من طرف قا�سي التحقيق مطلقة، من دون تخ�سي�س اأن 
الأمر يتعلق ب، »اأي قا�س من ق�ساة حمكمته«، كما كان ي�سري لذلك ظهري1959.

■      لبد من و�سف اأعمال التحقيق، حمل الإنابة، بال�رشورية،عو�س اإ�سفاء �سفة اللزوم على 
اإجرائها، لأن يف مثل هذا التدقيق، ان�سجام كامل مع اإطالق امل�رشع لقا�سي التحقيق، 
�ساحلة  يراها  التي  التحقيق  اإجراءات  بجميع  يقوم  لكي  للقانون،  وفقا  احلال  وبطبيعة 
لك�سف احلقيقة؛ بل قد حتيل كلمة »لزما« على بع�س الإجراءات دون غريها، وهذا 

بال�سبط ما ل ي�ستهدفه مفهوم الإنابة الق�سائية يف حد ذاته.
■       من بني البيانات الإلزامية يف الإنابة الق�سائية، الإ�سارة اإىل نوع اجلرمية مو�سوع املتابعة، 

والأوىل، الإ�سارة اإىل التكييف القانوين للجرمية مو�سوع املتابعة. 
■      يف الفقرة الأخرية يقت�رش امل�رشع، يف معر�س حديثه عن اأجل تنفيذ الإنابة الق�سائية، على 
ذكر �سابط ال�رشطة الق�سائية املناب وي�سكت عن القا�سي، مع اأن اإمكانية الإنابة متاحة 

لهما معا، ويف غفلة عن جزاء الإخالل بالأجل املحدد لتنفيذ تلك الإنابة.
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ال�سيغة املقرتحة: »ميكن لقا�سي التحقيق اأن يطلب بوا�سطة اإنابة ق�سائية، داخل اأو خارج دائرة 

القيام  الق�سائية،  ال�رشطة  �سباط  من  �سابط  اأي  اأو  للتحقيق،  اآخر  قا�س  اأي  من  حمكمته،  نفوذ 
باإجراء ما يراه �رشوريا من اأعمال التحقيق يف الأماكن اخلا�سعة لنفوذ كل واحد منهم.

ميكنه...  ي�سار يف الإنابة الق�سائية اإىل التكييف القانوين للجرمية مو�سوع املتابعة... 
املنابة  ال�سلطة  اإليه خالله  توجه  اأن  يجب  الذي  الأجل  التحقيق  قا�سي  يحدد  ل ميكن...  
الأجل،  فاإن مل يحدد ذلك  الق�سائية،  الإنابة  اإطار  املنجزة يف  الأعمال  ب�ساأن  املحررة  املحا�رش 
ظرف  يف  الق�سائية  الإنابة  اإطار  يف  املنجزة  العمليات  نتيجة  البطالن،  طائلة  حتت  اإليه،  توجه 

الثمانية اأيام املوالية ليوم نهاية العمليات املذكورة«.

املادة 191: ال�ستماع اإىل ال�سهود يف الإنابة الق�سائية

املبداأ املرجعي: ا حلق يف احلرية – احلق يف التزام ال�سمت وحظر الإكراه على العرتاف – احلق 

يف الإ�سعار امل�سبق بالتهام

املقرتح: ت�سجيل الحتياط يف تطبيقات التهام املتاأخر

تتحدث هذه املادة عن م�سطرة ال�ستماع اإىل ال�ساهد يف اإطار الإنابة الق�سائية، من دون اأن 
متيز بني و�سعية ال�ساهد العادي وو�سعية ال�ساهد املن�سوب اإليه دور يف ارتكاب اجلرمية. وعلى 
الرغم من خلو م�سطرتنا، من نظام ال�ساهد املوؤازر الذي تاأخذ به فرن�سا، والذي يعطي له القانون 
اأهم ال�سمانات التي يقدمها للمتهم، كحق املوؤازرة مبحام واحلق يف التزام ال�سمت، كان ل بد 
لالأ�سخا�س، خ�سو�سا  الكافية  لتقدمي احلماية  امل�سطرة،  الدقيقة يف  املراحل  بع�س  ا�ستغالل  من 
املحتمل منهم اأن يوجه له التهام فيما بعد. ولي�س معنى ت�سجيل هذا الحتياط، قبول م�سطرة 
التهام املتاأخر، فهذا الأخري ينبغي �سجبه، لأنه ي�رشب يف العمق، وبالإ�سافة للمبادئ املذكورة، 

مبداأ احلق يف الإ�سعار امل�سبق بالتهام وبالتايل املمار�سة املنا�سبة حلقوق الدفاع.

وعلى  املناب  القا�سي   على  يتعني  الأحوال  ثالثة: »ويف جميع  فقرة  اإ�سافة  املقرتحة:   ال�سيغة 

قا�سي التحقيق اأن يخرب ال�ساهد باتهامه بدون تاأخري ل مربر له اإذا تبني له احتمال قوي ل�سحة 
هذا التهام. و ميكن ال�ساهد من جميع �سمانات حقوق الدفاع املرتتبة عن هذا التهام«. 
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الباب احلادي ع�رش : اإجراءات اخلربة 

املادة 199: حتديد اأجل اخلربة وم�سطرة ا�ستبدال اخلبري

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س لي�ستقيم على معنى متكامل

مرحلة   يف  �سواء  املعقول،  الأجل  احرتام  من  وانطالقا  املادة،  هذه  يف  امل�رشع  اأن  املالحظ 
التحقيق الإعدادي، اأو يف مرحلة املحاكمة، حاول اأن يت�سدد يف اإجناز اخلبري ملهمته التقنية، اأول 
بتهديده بعقوبة ال�ستبدال الفوري بخبري اآخر، يف حالة عدم احرتام الأجل املحدد، ثم باإمكانية 
اأن  اأعاله،  املادة  املعتمدة يف  ال�سياغة  الوارد يف  الإ�سكال  اأن  اإل  تاأديبية؛  تدابري  تتخذ �سده  اأن 

امل�رشع قد اأغفل عن تو�سيح بع�س الأمور التي نعتربها حمورية:

اأن  ميكن  املحلف، حيث  غري  واخلبري  املحلف  اخلبري  بني  املادة  هذه  امل�رشع يف  مييز  ■      مل 
حالة  يف  اللوائح،  من  كال�سطب  تاأديبية  لعقوبة  الثاين،  خالف  وعلى  الأول،  يتعر�س 

رف�س اخلربة غري املربر اأو يف حالة التاأخري التع�سفي اأو املتكرر.
اأو وثائق  اأو م�ستندات  اأ�سياء  امل�ستبدل قد ح�سل على  اإذا كان اخلبري  ملا  امل�رشع  ينتبه  ■      مل 
اإ�سافية مل يعهد اإليه بها من قبل، حيث يف هذه احلالة، يجب على اخلبري املذكور اأن يعمد 

اإىل ردها هي اأي�سا.

ال�سيغة املقرتحة: » يجب اأن يحدد...

يجوز بناء...
اإذا مل ي�سع...

يجب عليه اأي�سا اأن يرد خالل الثماين والأربعني �ساعة الأ�سياء وامل�ستندات والوثائق �سواء التي 
قد يكون عهد بها اإليه ق�سد اإجناز مهمته اأو التي يكون قد تو�سل اإليها حلني ذاك، وعالوة على 
ذلك ميكن اأن تتخذ �سده تدابري تاأديبية مبا فيها ال�سطب من الالئحة بخ�سو�س اخلبري املحلف«. 
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املادة 204: طلبات الأطراف اأثناء اإجناز اأعمال اخلربة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية 

املقرتح: تدقيق الن�س 

من �سمن ما ميكن لالأطراف اأن يطلبوه، اأثناء اإجناز اأعمال اخلربة، �سواء من قا�سي التحقيق 
اأو من هيئة احلكم، اإجراء ال�ستماع اإىل كل �سخ�س معني، قد يكون، باإمكانه تقدمي معلومات 
تقنية. ودرءا لأي توظيف مبتذل اأو معيب لهذه امل�ساعدة الإ�سافية على ك�سف احلقيقة، تت�سدد 

الت�رشيعات املقارنة يف ا�سرتاط اأن يكون تعيني ال�سخ�س با�سمه.

ال�سيغة املقرتحة: » ميكن لالأطراف... كل �سخ�س معني با�سمه قد...«.

الباب الثاين ع�رش : بطالن اإجراءات التحقيق 

املادة 212: م�سطرة البطالن املثار من الأطراف

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع – حق ال�سخ�س املعتقل يف حماكمة عادلة

املقرتح: تدقيق الن�س وت�سحيح ما به من اختاللت

التحقيق، كانت دائما م�ساألة معقدة،  اإجراءات  اأن م�ساألة بطالن  بداية  ل بد من العرتاف 
مادام اأنها حتاول اأن تقيم نوعا من التوازن بني �رشورة انتظامية التحقيقات، وهذا ي�ستدعي اإبطال 
اإطالة امل�ساطر ب�سكل غري منته،  اإجراء مل يحرتم بدقة، املوافقة للقانون، وبني التخوف من  كل 
لي�س من �ساأنه �سوى م�سادرة حق الإبطال. وعلى الرغم من اإمياننا العميق مبدى �سوابية واأولوية 
هذا ال�سق الثاين من املعادلة، نالحظ على املادة اأعاله باأنها جاءت غري مدققة يف الإمكانية احليوية 

امل�سموح بها لالإطراف لت�سحيح م�سطرة التحقيق الإعدادي.

فاحلديث عن ترتب البطالن عن خرق املقت�سيات اجلوهرية للم�سطرة، يحيلنا على الت�ساوؤل 
عن الأ�سا�س الإجرائي الذي بنى عليه امل�رشع مفهوم البطالن القانوين، اإن مل يكن هو اأي�سا يدور 
يف فلك النظام العام امل�سطري، وما ميكن اعتباره نواته ال�سلبة وجوهره. ولعل الأمر يزيد تعقيدا، 
اأن  ب�رشط  للم�سطرة،  اجلوهرية  املقت�سيات  خرق  اأعاله–  املادة  –دائما يف  امل�رشع  يقرن  عندما 

يكون من نتيجتها امل�سا�س بحقوق الدفاع لكل طرف من الأطراف. 
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  نعتقد اأنه كان على امل�رشع، عو�س اأن يدخل يف هذه املتاهة، اأن يعمل على تب�سيط �سياغة 
هذه املادة، با�ستبدال عبارة »امل�سا�س بحقوق الدفاع« بفكرة »امل�سا�س مب�سالح الطرف املعني«، 
التي  التالية،  الفقرة  مع  كامال  الن�سجام  يغدو  اأن  ميكن  حيث  املقارنة،  الت�رشيعات  فعلت  كما 

ت�سمح لكل من املتهم والطرف املدين باإمكانية التنازل عن ادعاء البطالن املقرر لفائدته.

البطالن  ادعاء  عن  التنازل  قبول  امل�رشع  يرهن  عندما  مطروحا  الإ�سكال  يبقى  ذلك،  ومع 
بح�سور املحامي اأو بعد ا�ستدعائه قانونا، وهذا يتنافى مع ما تقرره املادة 316 من نف�س القانون، 

التي حتدد احلالت ال�ستثنائية للموؤازرة الإلزامية مبحام يف الق�سايا اجلنحية.

اإذا كانت  للم�سطرة  اجلوهرية  املقت�سيات  البطالن عن خرق  املقرتحة: »يرتتب كذلك  ال�سيغة 

نتيجتها امل�سا�س مب�سلحة كل طرف من الأطراف.
ميكن لكل متهم اأو طرف مدين اأن يتنازل عن ادعاء البطالن املقرر لفائدته، ويجب اأن يكون 
ا�ستدعائه  بعد  اأو  اإل بح�سور حماميه  بدفاع  املوؤازر  املتهم  تنازل  يقبل  التنازل �رشيحا، ول  هذا 

قانونيا، وكذلك يف احلالت التي يقرر فيها امل�رشع املوؤازرة الإلزامية.  يعر�س... «.

الباب الثالث ع�رش : الأوامر الق�سائية ب�ساأن انتهاء التحقيق

املادة 214: م�سطرة اإنهاء التحقيق

املبداأ املرجعي:  احرتام الأجل املعقول–ا�ستقالل قا�سي التحقيق عن النيابة العامة

املقرتح: تكملة الن�س لتحقيق غايته و�سبط توازنه

تذهب هذه املادة، ويف اإطار حماولة تكري�س عالقة وا�سحة بني قا�سي التحقيق والنيابة العامة، 
خا�سة متكني هذه الأخرية من حق مراقبتها للدعوى العمومية، اإىل حتديد اأجل ثمانية اأيام، لتتخذ 
فيها النيابة العامة املذكورة ملتم�ساتها ب�ساأن انتهاء التحقيق. ونحن اإن كنا نعترب هذه املدة اأكرث 
كافية يف زمننا احلا�رش، متا�سيا مع ت�سدد ثقافة حقوق الإن�سان يف التم�سك باحلرية، جند، اأن نف�س 
العامة لأجل  النيابة  ينبغي اتخاذه يف حالة عدم احرتام  الذي  املادة، ل تعر�س للحل الإجرائي 
الثمانية اأيام، وهو م�سكل عملي ل زالت تتخبط فيه املحاكم حتى الآن، خ�سو�سا عندما يكون 
املتهم يف حالة �رشاح، ال�سيء الذي بنظرنا ي�رشب يف العمق مبداأ ا�ستقالل قا�سي التحقيق وحرية 
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ال�سماح  املقارنة،  الت�رشيعات  فعلت  احلالة، وكما  لدعمه يف هذه  ينبغي  الذي  املتابعني،  وبراءة 
للقا�سي املذكور باتخاذ مقرره ب�ساأن انتهاء التحقيق ح�سب احلالت املبينة يف القانون.

ال�سيغة املقرتحة: »يوجه قا�سي التحقيق امللف اإىل النيابة العامة بعد ترقيم اأوراقه من طرف كاتب 

التحقيق  اإىل قا�سي  اأن توجه  العامة  النيابة  انتهى، وعلى  التحقيق قد  اأن  يعترب  ال�سبط مبجرد ما 
ملتم�ساتها خالل خم�سة اأيام من تو�سلها بامللف.

اإذا مل توجه النيابة العامة ملتم�ساتها داخل الأجل القانوين املقرر اأعاله، يجوز لقا�سي التحقيق 
اأن ي�سدر مقرره بانتهاء التحقيق ح�سب املقت�سيات التالية بعده«.

املادة 216: الأمر بعدم املتابعة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تكملة الن�س ل�ستكمال جمال توظيفه وت�سحيح ما به من اختالل

اأول ما تطالعنا به املادة اأعاله، خرقها ملبداأ ال�رشعية، حيث ت�ستعمل عبارة عامة ومعيبة »اأن 
الأوىل  حيث  اجلنائي،  بالت�رشيع  يتعلق  الأمر  اأن  واحلال  اجلنائي«،  للقانون  تخ�سع  ل  الأفعال 

بنظرنا، ا�ستبدال العبارة املذكورة بـ »اأن الأفعال ل ت�سكل جرمية مبقت�سى الت�رشيع اجلنائي«.

اأي�سا، ينتاب �سياغة الفقرة الثانية، من نف�س املادة، نق�س غريب بخ�سو�س اإجراء رد الأ�سياء، 
حيث وردت هذه الإمكانية ب�سكل مطلق، بينما املنطق الإجرائي، يقت�سي امتناع قا�سي التحقيق 

من رد الأ�سياء التي ت�سكل خطرا على الأ�سخا�س اأو الأموال.

بنوعيه،  العفو  ل�ستثناء  معنى  ل  ال�رشعية،  ملبداأ   216 املادة  احرتام  اإطار  يف  ودائما  كذلك، 
التقادم، اأ�سبقية احلكم وموت املتهم من حالت الأمر بعدم املتابعة.

ال�سيغة املقرتحة: »ي�سدر قا�سي التحقيق اأمرا بعدم املتابعة اإذا تبني له اأن الأفعال ل ت�سكل اأو مل 

تعد ت�سكل جرمية مبقت�سى الت�رشيع اجلنائي، اأو اأنه لي�ست هناك اأدلة كافية �سد املتهم، اأو اأن الفاعل 
ظل جمهول، اأو كذلك يف احلالت املن�سو�س عليها يف املادة 4 من نف�س القانون.

اأو  الأ�سخا�س  على  خطرا  ت�سكل  مل  ما  املحجوزة  الأ�سياء  رد  �ساأن  يف  الوقت  نف�س  يف   يبت 
الأموال.  ...)الباقي بدون تغيري(«.
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املادة 217: قا�سي التحقيق لدى املحكمة البتدائية وم�سطرة الأمر بالإحالة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تنبيه اإىل و�سعية �ساذة

رمبا اإذا كانت فكرة تو�سيع نطاق التحقيق، على عالت �سوء تطبيقها، قد اأ�سابت يف اإحياء 
ت�ستغل كما  الأ�سف، مل  فاإنها مع  البتدائية،  املحكمة  التحقيق من جديد على م�ستوى  قا�سي 
كان يجب وكما كان منظما على درجتني، بحيث وبغ�س النظر عن التحايل الواقع على �سمانة 
تدرج التحقيق الإعدادي على م�ستويني، ميكن القول اأن هذه التجربة املبتورة قد اأدخلت املادة 

اأعاله يف تبني مقت�سيات غري مفهومة: 

التحقيق لدى  قا�سي  باإ�سدار  يتعلق  الثانية، والأمر  الفقرة  اأي حمكمة خمت�سة تتحدث   فعن 
املحكمة البتدائية لالأمر باإحالة ال�سخ�س املتهم باجلنحة؟

 ملاذا ت�سكت مقت�سيات املادة اأعاله عن اإمكانية الطعن يف اأمر قا�سي التحقيق املتعلق بالإحالة 
من اأجل جنحة، واإىل جانبها املادة 218 تقرر الطعن بالنق�س بخ�سو�س اأمر قا�سي التحقيق لدى 

حمكمة ال�ستئناف باإحالة املتهم على غرفة اجلنايات؟

ح�سبنا هنا اأن ننبه اإىل هذه الو�سعية ال�ساذة التي عليها قا�سي التحقيق باملحكمة البتدائية، 
والتي ل �سبيل للتخل�س منها �سوى بتبني نظام التحقيق الإعدادي على درجتني، وهذا يحتاج 

اإىل جراأة ت�رشيعية وا�سحة.
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املادة 218: قا�سي التحقيق لدى حمكمة ال�ستئناف وم�سطرة الأمر بالإحالة 

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: حذف فقرة

اأهم ما تثريه هذه املادة، تعار�سها مع مقت�سيات املادة 222، حيث اإذا كانت هذه الأخرية، 
ي�سدره  ق�سائي  اأمر  كل  �سد  اجلنحية  الغرفة  لدى  بال�ستئناف  الطعن  حق  العامة  للنيابة  تقرر 
قا�سي التحقيق، با�ستثناء الأوامر ال�سادرة باإجراء خربة، فاإن املادة اأعاله يف فقرتها الثالثة، تقرر 
الطعن بالنق�س فقط بالن�سبة لالأمر بالإحالة على غرفة اجلنايات، من دون متييز بني النيابة العامة 

والأطراف.

التوازن بني الدفاع  الهام�س املو�سوعي من  اإقرار  اأفق  الرابعة، يف  الفقرة  اإلغاء  لذلك يقرتح 
والإدعاء يف املادة 222 امل�سار اإليها اأعاله.

املادة 220: اإ�سعار الأطراف باأوامر قا�سي التحقيق

املبداأ املرجعي: التوازن بني الدفاع والدعاء

املقرتح: اإعادة التوازن للن�س

اإ�سعارهما  الدفاع،  حقوق  من  املدين  والطرف  املتهم  متكني  اإطار  ويف  املادة،  هذه  تقرر 
بالأوامر الق�سائية بانتهاء التحقيق وبالأوامر التي ميكن ا�ستئنافها، على خالف حمامييهما، اللذين 
تقرر نف�س املادة اإ�سعارهما بكل الأوامر ال�سادرة عن قا�سي التحقيق. والإ�سكال يطرح بنظرنا، 
يف اإطار الفقرة الأخرية من نف�س املادة، التي تن�س على اإ�سعار كاتب ال�سبط للنيابة العامة بكل 
اأمر ق�سائي يف نف�س يوم �سدوره، وهي و�سعية مت�س مببداأ التوازن املذكور اأعاله يف حالة تنازل 
املتهم اأو الطرف املدين اأو كالهما �رشاحة عن موؤازرة الدفاع. لذلك نقرتح اأن يقع اإ�سعار كل من 

املتهم والطرف املدين بكل اأوامر قا�سي التحقيق، �ساأنه يف ذلك �ساأن النيابة العامة.

ال�سيغة املقرتحة: » توجه...

ي�سعر املتهم والطرف املدين طبقا لنف�س الكيفيات و�سمن ذات الآجال بكل الأوامر الق�سائية 
ال�سادرة عن قا�سي التحقيق.

... )الباقي بدون تغيري(«.
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الباب الرابع ع�رش : ا�ستئناف اأوامر قا�سي التحقيق 

واإ�سكالية  التحقيق  قا�سي  عن  ال�سادرة  لالأوامر  العامة  النيابة  ا�ستئناف  املادة 222:  م�سطرة 

الإبقاء على العتقال يف حالة �سدور اأمر بالإفراج املوؤقت

املبداأ املرجعي: الرباءة الأ�سلية – التوازن بني الدفاع والدعاء

املقرتح: اإلغاء الفقرة الأخرية وتعديل الفقرة الثالثة

اأهم ما تطرحه هذه املادة من اإ�سكال يتجلى يف اأثر الطعن بال�ستئناف الذي تتقدم به النيابة 
العامة، خ�سو�سا على و�سعية العتقال، يف حالة �سدور اأمر بالإفراج املوؤقت. فناهيك عن اأن 
اأن يكون خال�سا-،  –وميكن  الق�سائية  املراقبة  بالو�سع حتت  اأن يقرن  هذا الأمر الأخري، ميكن 
نهائيا  اإفراجا  يعني  كان ل  واإن  ذاته  املوؤقت يف حد  الإفراج  فاإن  البديلة،  يوؤكد �سفته  ما  وهو 
بالبداهة، فهو على الأقل ي�سمح بالقول باأن مربرات العتقال الحتياطي مل تعد قائمة. ونحن 
الذين �سددنا على تو�سيح هذه املربرات، انطالقا من الطبيعة ال�ستثنائية لالعتقال الحتياطي يف 
حد ذاته. �سحيح، اأنه يف بع�س الق�سايا، اأو ل�رشورة ح�سن �سري التحقيق ل منا�س من التم�سك 
بو�سعية العتقال، ورمبا حتى ا�ستنفاذ مدد امتداده؛ اإل اأن �رشورة القتناع بذلك، ل ميكن اأن 
حت�سل اإل يف نطاق �سيق وحم�سور يف دائرة ال�ستثناء. ولعل الو�سعية حمل املناق�سة، هي بعيدة كل 
البعد عن هذا املنطق، اإن مل نقل اأن امل�رشع نف�سه يرتدد يف اأمر الت�سكيك يف القتناع احلا�سل وراء 
منح الإفراج املوؤقت، مادام اأن الفقرة الثالثة من املادة اأعاله تختم الإبقاء على العتقال بجملة 

خطرية ودالة »ما مل توافق النيابة العامة على الإفراج عنه يف احلال«.

وبغ�س النظر عن املدلول العميق للرباءة الأ�سلية، الذي ل ميكن اأن يتحول فيه العتقال اإىل 
املبداأ والإفراج اإىل ال�ستثناء، ي�سعب يف قانون م�سطرة جنائية ي�سعى اإىل مالءمة قواعده مع مبادئ 
حقوق الإن�سان، اأن يرتك للنيابة العامة هذه ال�سلطة التحكمية، لأنه مهما كانت مربرات امل�سلحة 
العامة التي متثلها، فلن تنزع عنها �سفة الطرف املج�سد لالإدعاء، وهذه و�سعية، لبد من اإقرار 

امل�ساواة فيها بني هذا الأخري واملتهم �سمانا حلقوق دفاعه اأي�سا.
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الإخ�ساع  اأو  العتقال  على  الإبقاء  األغت  التي  املقارنة،  الت�رشيعات  حذو  نحذو  اأن  املقرتح: 

للمراقبة الق�سائية يف حالة �سدور الأمر بالإفراج املوؤقت.
فت�سبح املادة 222 وفق ال�سيغة التالية:  » يحق للنيابة العامة...  يتم هذا ال�ستئناف...

 يطلق �رشاح املتهم يف حالة �سدور اأمر بالإفراج املوؤقت بالرغم من ا�ستئناف النيابة العامة لالأوامر 
ال�سادرة عن قا�سي التحقيق. ت�رشي...  )اإلغاء الفقرة الأخرية(«.

املادة 223: ا�ستئناف املتهم لأوامر قا�سي التحقيق وم�سطرته

املبداأ املرجعي: التوازن بني الدفاع والدعاء

املقرتح: تعديل الفقرة الأوىل وحذف الفقرة الثانية

الإن�سان،  حقوق  مبادئ  مع  املالءمة  م�ستوى  على  اإ�سكال  من  املادة  هذه  تطرحه  ما  اأهم 
ت�رشفها ب�سكل جمحف يف حق املتهم ملواجهة اأوامر قا�سي التحقيق بالطعن بال�ستئناف. و بغ�س 
النظر عن غرابة موقف امل�رشع الذي ي�ستثني بتقنية القائمة –على عالتها– قرار املتابعة من نطاق 
الطعن، وهو ما مل يقرر يف حق النيابة العامة بخ�سو�س الأمر بعدم املتابعة، نرى اأن منظور حقوق 
الإن�سان يف هذه الو�سعية هو بتخويل املتهم نف�س و�سعية النيابة العامة، باإقرار حقه الكامل يف 

ا�ستئناف كل اأمر ق�سائي ي�سدره قا�سي التحقيق و يخالف م�سلحته. 

اأمر  كل  ال�ستئناف  اجلنحية مبحكمة  الغرفة  لدى  ي�ستاأنف  اأن  للمتهم  »يحق  املقرتحة:  ال�سيغة 

ق�سائي ي�سدره قا�سي التحقيق ويخالف م�سلحته، با�ستثناء الأوامر ال�سادرة باإجراء خربة طبقا 
ملقت�سيات املادة 196.

)حتذف الفقرة الثانية(.  

... )الباقي بدون تغيري(«.
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املادة 224: ا�ستئناف الطرف املدين لأوامر قا�سي التحقيق وم�سطرته 

املبداأ املرجعي: التوازن بني الدفاع والدعاء

املقرتح:  تعديل الفقرة الأوىل لتكري�س امل�ساواة وحذف الفقرة الثالثة حل�سول ال�ستغناء عنها

تطرح هذه املادة تقريبا نف�س الإ�سكال الذي �سبق التعر�س له يف املادة 223، بحيث تقت�سي 
الحتفاظ  مع  والدعاء،  املدين  الطرف  بني  بال�ستئناف  الطعن  نطاق  يف  امل�ساواة  اإقرار  مبدئيا 
بطبيعة احلال بال�ستثناء الوارد يف مادة العتقال الحتياطي واملراقبة الق�سائية لأ�سباب تبدو جد 

معقولة.

ي�سدره  ق�سائي  اأمر  كل  اجلنحية  الغرفة  لدى  ي�ستاأنف  اأن  املدين  للطرف  يحق   « املقرتحة:  ال�سيغة 

قا�سي التحقيق ويخالف م�سلحته، با�ستثناء الأوامر ال�سادرة باإجراء خربة طبقا ملقت�سيات املادة 196.
غري اأنه... )الفقرة الثالثة حتذف(،  يقدم...«.

الباب اخلام�س ع�رش : اإعادة التحقيق ب�سبب ظهور اأدلة جديدة 

املادة 229: مفهوم الأدلة اجلديدة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق املق�سود بالأدلة اجلديدة

اإمنا يحوز قوة ن�سبية  باأ�سباب واقعية،  اأن الأمر بعدم املتابعة املعلل  اإىل اعتبار  يذهب اجلميع 
موؤقتة لل�سيء املق�سي به. قوة ن�سبية، من حيث اإنها، اإن كانت متنع املتابعة من جديد، امل�ستفيد من 
الأمر اأعاله، اأو اأي�سا حتى ال�سخ�س امل�سار اإليه يف ال�سكاية، وحتى اأمام حمكمة تبت يف الق�سايا 
اجلنحية عند تدخلها وفق و�سف خمتلف، فهي ت�سمح باإطالق متابعات مبنا�سبة نف�س الأفعال اإذا 
تعلق الأمر باأ�سخا�س جدد، مل ي�سبق لهم قط اأن اأ�سري اإليهم يف التحقيق.  وهي من جهة اأخرى 

قوة موؤقتة، لأنها ت�سمح باإعادة فتح التحقيق يف حالة ظهور اأدلة جديدة.



درا�سة حول مالءمة قانون امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق الإن�سان

معلال  يكون  عندما  املتابعة  بعدم  الأمر  باأن  لالأول،  خمالف  اجتاه  ويف  نقول  عامة،  وب�سفة 
نهائيا  به، بحيث ل يجوز  املق�سي  لل�سيء  القانون، فهو يحوز قوة مطلقة ونهائية  باأ�سباب من 

قبول اأية متابعة تتخذ يف مواجهة نف�س الأفعال املن�سوبة لنف�س الأ�سخا�س.

يعترب الفقه مثل هذا القول مبثابة خطاأ يف التقدير، فهو ي�ستند على ندرة الوقائع اجلديدة يف 
قد  اأنه  اإل  لالأفعال...(.  اجلنائي  التكييف  )تقادم، عفو، غياب  املتابعة  لعدم  القانونية  الأ�سباب 
التي �سبق اعتبارها جنحة، في�سبح  اأن يقع اكت�ساف ال�سفة اجلنائية للجرمية  يحدث، مع ذلك، 
الأمر بعدم املتابعة بها على اأ�سا�س التقادم اجلنحي بدون اأ�سا�س قانوين. هنا، ت�سبح م�ساألة اإعادة 
فتح التحقيق ممكنة، وي�سبح احلل هنا غري خمتلف عن احلل املتخذ ب�ساأن الأمر بعدم املتابعة املبني 

على اأ�سباب من الواقع.

فالأمر  اأعاله،  املادة  يف  املعتمدة  ال�سياغة  تدقيق  من  بد  ل  ال�رشوري،  التو�سيح  هذا  بعد 
التحقيق،  القا�سي لإعادة  التي �سيقع اعتمادها كاأدلة جديدة من طرف  العنا�رش  يتعلق بتحديد 
اأهم امل�ساكل على  وهذه امل�ساألة، اإن كان لها دائما ما يربرها ويف كل الت�رشيعات، فهي تطرح 
الإطالق، جند يف مقدمتها امل�سداقية التي ينبغي اأن تكون للمقررات الق�سائية، حتى ل نختزل 
امل�ساكل املذكورة يف امل�سا�س باحلريات الفردية والرباءة الأ�سلية. ولعل اأهم ما ينبغي الرتكيز عليه، 
التحديد الدقيق باملق�سود بالأدلة اجلديدة. فهذه الأخرية، ح�سب الفقه اجلنائي، هي عبارة عن 
عنا�رش لالإثبات، تكون جمهولة يف وجودها اأو يف مداها، على الأقل اإىل حني اتخاذ مقرر عدم 

املتابعة. فهي ل تفرت�س اإذن اأن تكون الأفعال جمهولة متاما، اأو جديدة ب�سفة كاملة.

وعليه، ل بد من اإظهار هذين ال�رشطني يف تعريف الأدلة اجلديدة، حيث، واإىل جانب �رشط  
اأو  اإما تعزيز الأدلة التي وقع اعتبارها غري كافية،  اأي�سا من طبيعتها،  اأن تكون  اجلهل بها، لبد 

اإعطاء الأفعال تطورات جديدة و مفيدة لك�سف احلقيقة. 

ال�سيغة املقرتحة: »تعد اأدلة جديدة ت�رشيحات ال�سهود وامل�ستندات واملحا�رش التي مل يكن يف 

الإمكان عر�سها على قا�سي التحقيق لدرا�ستها، والتي من طبيعتها اإما اأن تعزز الأدلة التي وقع 
اعتبارها غري كافية، واإما اأن تعطي لالأفعال تطورات جديدة و مفيدة لك�سف احلقيقة«.
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املادة 230:  اجلهة املكلفة قانونا بالتما�س اإعادة التحقيق ب�سبب ظهور اأدلة جديدة

املبداأ املرجعي: مبداأ الف�سل بني الوظائف الق�سائية

املقرتح: تدقيق الن�س باإغالق باب التاأويل ب�ساأنه

تقرر هذه املادة للنيابة العامة تقدير مربر التما�س اإعادة التحقيق، وهنا ل بد اأن نعرتف للنيابة 
العامة، بدورها املج�سد للحق العام الذي �سبق اأن اأمنته قبل اإ�سدار قا�سي التحقيق لالأمر بعدم 
لي�س  هو  احلق  هذا  باأن  توحي  اأنها  اأعاله،  املادة  �سياغة  تطرحه  الذي  الإ�سكال  اأن  املتابعة.اإل 
حكرا على النيابة العامة، وهو ما تنبهت له الت�رشيعات املقارنة، حيث ن�ست �رشاحة على انفراد 
النيابة العامة به. ولي�س يف هذا التخ�سي�س تطاول على حقوق ال�سحية، بحيث ومبجرد التما�س 

التحقيق من جديد، ي�سرتجع هو اأي�سا موقعه يف حالة انت�سابه طرفا مدنيا.

اإعادة  للتما�س  مربر  هناك  كان  اإذا  ما  تقرر  اأن  وحدها  العامة  للنيابة  »يحق  املقرتحة:  ال�سيغة 

التحقيق ب�سبب ظهور اأدلة جديدة«. 
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الباب الأول : اأحكـام عــامة

املادة 231: تكوين الغرفة اجلنحية واخت�سا�ساتها

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س وتكملته، بالإ�سافة اإىل ت�سحيح ما به من عيوب

اأول ما نريد طرحه يف هذا الق�سم، ت�سجيل ا�ستغرابنا من ت�سمية هذه الغرفة ب »اجلنحية«. 
فعلى الأقل، نعتها ب »غرفة التهام« �سابقا، قبل �سنة 1974، كان ين�سجم وب�سكل مو�سوعي مع 
طبيعة مهمتها كدرجة ثانية للتحقيق يف الق�سايا اجلنائية. وحتى ل نطيل، لأن املو�سوع هو اأكرب 
من البحث عن املالءمة مع منظومة حقوق الإن�سان بالن�سبة لهذه النقطة، اإذ يهم مو�سوع التنظيم 
الق�سائي برمته، يكفي اأن نقول اأن ا�ستبدال ت�سميتها بـ »غرفة التحقيق«، اإمنا �سيجعلنا يف ا�ستغناء 

حتى عن الجتهاد املعيب الآخر الذي ا�ستحدث لنا ما ي�سمى بغرفة اجلنح امل�ستاأنفة.

يبقى اأن مالحظاتنا على املادة اأعاله اإمنا تنح�رش يف النقطة التالية:

رد  طلبات  يف  البت  بخ�سو�س   179 املادة  من  اخلام�سة  الفقرة  على  خطاأ  الإحالة  وقعت 
العتبار، ان�سجاما مع ما تن�س عليه املادة 687.

ال�سيغة املقرتحة: »تنظر...

اأول: يف...طبقا ملقت�سيات الفقرتني الرابعة و ال�ساد�سة من املادة 179،...
...

خام�سا: يف طلبات رد العتبار«.

الق�سم الرابع

الغرفة اجلنحية مبحكمة ال�ستئناف
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املادة 234: اأجل تهيئ الق�سية من طرف النيابة العامة

املبداأ املرجعي: الأجل املعقول

املقرتح: الزيادة يف مدة الأجل

اأهم ما تثريه هذه املادة، ق�رش الأجل املخ�س�س للنيابة العامة من اأجل تهيئ الق�سية، واإحالتها 
مرفقة بامللتم�س اإىل الغرفة اجلنحية –خم�سة اأيام من التو�سل بامللف-. واحلال اأن ظهري 1959 
كان يحدد اأجل خم�سة ع�رش يوما على الأكرث لق�سايا العتقال الحتياطي، وع�رشين يوما للق�سايا 
يعني  ل  كما  الإطالة  يعني  ل  الذي  املعقول،  الأجل  ملبداأ  احرتاما  من جهتنا،  ونحن  الأخرى. 

الختزال، نقرتح متديد اأجل اخلم�سة اأيام اإىل خم�سة ع�رش يوما.

الغرفة  اإىل  واإحالتها مرفقة مبلتم�سه  الق�سية  تهيئ  للملك  العام  الوكيل  »يتوىل  املقرتحة:  ال�سيغة 

اجلنحية يف ظرف خم�سة ع�رش يوما من تو�سله بامللف. ...)الباقي بدون تغيري(«.

املادة 240 : اأثر تاأييد الغرفة اجلنحية للمقررات املحالة عليها

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح :  تو�سيح طبيعة تدخل الغرفة اجلنحية مبنا�سبة و�سع يدها على ملفات التحقيق

ظهري  من   228 الف�سل  من  الثالثة  الفقرة  مب�سامني  تذكر  اأن  املادة  هذه  مقت�سيات  حاولت  لقد 
ال�سياغة،  م�ستوى  على  اعتمدتها  التي  العامة  العبارات  بحكم  ذلك،  يف  تفلح  مل  اأنها  اإل   ،1959
على  املحال  للمقرر  يكون  اأن  على  تن�س  املذكورة  فاملادة  للم�رشع؛  الغام�س  املوقف  وبخ�سو�س 
الغرفة اجلنحية مفعوله التام اإذا اأيدته هذه الغرفة. وعلى فر�س اأن عبارة »املفعول التام« تعني الأثر 
امللفات  على  يدها  الغرفة  و�سع  طريقة  بخ�سو�س  مطلوبا  ي�سبح  الت�ساوؤل  فاإن  ال�سحيح،  القانوين 
املحالة عليها، بحيث ومنذ �سنة 1974 اإىل الآن، مع ظهري 2002، مل ي�ستطع امل�رشع اأن يعود بالتحقيق 
كانت  اخل�سو�س،  على  اجلنايات  ق�سايا  �سابقا، ويف  التهام  فغرفة  الدرجتني.  نظام  اإىل  الإعدادي 
الت�سحيحي مل�سطرة  اأن تلعب دورها  للتحقيق، بحيث كانت متلك  ثانية  ت�سع يدها عليها كدرجة 
دورا  اإل  تلعب  ل  فهي  تدخلها،  نطاق  تقلي�س  وبحكم  الآن،  اجلنحية  الغرفة  اأما  كامال.  التحقيق 
جزئيا يف تطهري ملفات التحقيق، بدليل اأن امل�رشع واإن احتفظ  بعبارة »املفعول التام«، فهو مل يجروؤ 
على ا�ستعمال م�سطلح الت�سحيح الذي كانت تذكره مقت�سيات ظهري 1959. ال�سيء الذي ينبغي معه 
تو�سيح طبيعة تدخل الغرفة اجلنحية مبنا�سبة و�سع يدها على ملفات التحقيق. وهذا بنظرنا، يرتبط 

مبوا�سيع التنظيم الق�سائي �سابقة الذكر.



اجلزء الثاين  من الدرا�سة





درا�سة حول مالءمة قانون امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق الإن�سان

ين�سب هذا اجلزء من درا�سة مالءمة قانون امل�سطرة مع مبادئ حقوق الإن�سان على الكتاب 
 251 من  املواد  يت�سمن  وهو  اجلرائم،  يف  للحكم  املخ�س�س  اجلنائية  امل�سطرة  قانون  من  الثاين 
اأق�سام تتعلق تباعا بالخت�سا�س وجتريح الق�ساة وعقد اجلل�سات  اإىل 457، وي�ستمل على اأربعة 

و�سدور الأحكام واأخريا بالقواعد اخلا�سة مبختلف درجات احلكم.

وقانون  عامة  ب�سفة  اجلنائية  امل�سطرة  حمور  هو  اجلرائم  يف  احلكم  باأن  القول  البديهي  ومن 
امل�سطرة اجلنائية ب�سفة خا�سة. فاحلكم هو النطق بالقانون يف الدعوى اأي الت�رشيح بامل�سئولية 
اجلنائية وتقرير العقاب اأو اإعالن براءة املدعى عليه مما ين�سب اإليه من اإجرام لي�ستمر حرا متمتعا 
بحقوقه وحرياته. بناء عليه، يكون احلكم نتيجة بليغة لحرتام اأو خرق حقوق الإن�سان خالل ما 
�سبقه من اتهام ومتابعة وحماكمة. فكلما متتع املواطن املدعى عليه جنائيا ب�سمانات فعلية حلقوقه 
وحريته، كلما جاء احلكم �سليما ومطابقا للقانون والعدل والإن�ساف. وعلى العك�س من ذلك 
ينقلب احلكم �سدا على مفهومه وغايته اإذا تخلفت تلك ال�سمانات. بناء عليه تكت�سي �رشوط 
املحاكمة العادلة اأهمية ق�سوى يف حتقيق �سالمة احلكم من عيوب خرق حقوق الإن�سان من جهة 

ويف الو�سول اإىل غايته من جهة اأخرى.

الأمر م�رشوطا  اإذ يظل  لتج�سيد ما ذكر  القانون ل تكفي دائما  يقررها  التي  ال�سمانات  لكن 
اإميانه بها وبالتايل  القانونية ومبدى  باملقت�سيات  الدقيق  القا�سي واملحكمة يف اللتزام  مبدى جناح 
مبدى متكنه من تفعيلها بال�سكل املنا�سب يف كل نازلة. واإذا كان من ال�سهل ن�سبيا اأن تراقب  �سحة 
تطبيق القانون وت�سحح الأخطاء التي قد ت�سوبها، فاإنه ي�ستع�سي التاأكد مما يرجع اإىل نف�سية القا�سي 
وتفاعلها مع قوة و�رشورة بلورة ثقافة حقوق الإن�سان يف عمله. بناء عليه ي�سبح من الالزم توفري 
احلد الأدنى من �رشوط احرتام حقوق الإن�سان يف احلكم، اإخ�ساع هذا الأخري اإىل �سمانات قانونية 
دقيقة وهو ما يفرت�س وجوده يف الإجراءات وغريها من ال�سكليات التي يقررها قانون امل�سطرة 
اجلنائية يف مو�سوع احلكم، وهو ما يعطي للكتاب الثاين من قانون امل�سطرة اجلنائية قيمة حمورية 

يف التاأكد من مالءمة القانون ملبادئ حقوق الإن�سان و�رشوط املحاكمة العادلة.
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هذا  يف  مبا�رشة  ت�سب  التي  باجلوانب  متعلقا  الكتاب  هذا  م�سمون  ياأتي  اأن  الطبيعي  ومن 
وا�ستقاللهم،  ومو�سوعيتهم  حيادهم  املفرت�س  والق�ساة  املخت�سة  املحاكم  فتحديد  الت�سور. 
وتقنني �رشوط انعقاد اجلل�سات و�سدور احلكم، وبيان القواعد اخلا�سة مبختلف درجات احلكم، 

متكن من توفر اأو غياب �رشوط دنيا للمحاكمة العادلة. تعيني املحاكم املخت�سة قانونيا. 

يو�سح اإىل اأي حد يلتزم القانون بامل�ساواة وال�رشعية والرتفع بالقانون عن القمع، وبالعقاب 
عن النتقام، وا�سرتاط خلو �سخ�س القا�سي مما يخلق الريبة يف نزاهته وخ�سوعه للقانون و�سلطة 
ال�سمري يف ا�ستقالل عن كل املوؤثرات الأجنبية عن ذلك، ي�سمن حدا اأدنى من م�سداقية حكمه 
ظهرت  كلما  منه  الق�سايا  �سحب  احلكمة  من  يبقى  بحيث  عليه.  املدعى  حلقوق  واحرتامه 
كلما  قبول جتريحه  يتعني  وطبعا  كفاءته،  اأو  حياده  اأو  نزاهته  الت�سكك يف  جمرد  تربر  موؤ�رشات 
كانت عالقة عائلية اأو اجتماعية اأو اقت�سادية مع الأطراف اأو مبو�سوع الدعوى. وتقنني �رشوط 
الدفاع  اإىل متتيع املدعى عليه وال�سحية بحقوق وحرية  انعقاد اجلل�سات و�سدور احلكم يرمي 

وممثل احلق العام من املطالبة بالتطبيق ال�سحيح للقانون، من دون تفريط ول حتيز ول اإفراط.

ويف هذا الإطار يتعني متحي�س وتقييم و�سائل الإثبات يف �سوء مناق�ستها ب�سورة ح�سورية 
القانون  قويني يف  مبداأين  اإىل  النتباه  يتعني جلب  الأطراف. وهنا  لدن  من  وتواجهية وعالنية 
اجلنائي يرجع اأولهما اإىل حرية و�سائل الإثبات والثاين اإىل و�سع عبئ الإثبات على كاهل النيابة 
العامة. ول يتخلف هذان املبداآن اإل يف حالت ا�ستثنائية ون�سبية، مما يفر�س اإعادة النظر يف القوة 
الإثباتية للمحا�رش ويف و�سع املتهم اأحيانا اأمام �رشورة اإثبات براءته بقلب عبئ الإثبات وبخرق 
والتقني،  العلمي  التطور  تكري�س  م�ساألة  الإثبات  و�سائل  مو�سوع  ويثري  الأ�سلية.  الرباءة  مبداأ 
خا�سة ما تعلق منه بو�سائل الت�سال ال�سمعي الب�رشي والإلكرتوين، الذي اأ�سبح يفر�س اأخذه 
بالعتبار ل�سالح الأطراف اخلا�سة ول�سالح النيابة العامة بحيث ل يعقل تكري�س القانون احلايل 
لبع�سها لفائدة التهام وال�ستمرار يف ا�ستبعادها حني يدىل بها من طرف املدعى عليه اأو ال�سحية.

الأطراف  متكني  �سيء  كل  قبل  يهدف  احلكم  درجات  مبختلف  اخلا�سة  القواعد  وبيان 
تطبيق                اأو  امل�سطرة  �سابت  اأنها  يرون  التي  الأخطاء  بت�سحيح  واملطالبة  الطعن  حق  ممار�سة  من 

قانون املو�سوع.
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ومن جهة اأخرى، ل تخفى اأهمية هذا الكتاب �سواء يف بنية القانون اأو يف ارتباط م�سمونه 
للقانون.  مهدت  التي  العامة  باملبادئ  ت�سبعه  مبدى  العادلة وبالتايل  املحاكمة  ب�رشوط  مبا�رشة 
وللتذكري  فاإن مرحلة احلكم تت�سم باأهمية ق�سوى يف امل�سطرة اجلنائية لتموقعها يف املركز الأخطر 
بني مرحلة البحث والتحقيق من جهة ومرحلة تنفيذ العقوبة من جهة اأخرى. ففيها يتم الف�سل بني 
الرباءة والوقوع يف و�سعية الإجرام، وفيها ي�سل مبداأ احلياد وال�ستقالل اإىل قمة ال�رشورة، كما 
اأنها تكون جمموع الإجراءات التي جت�سد اأو تدو�س كل حقوق الإن�سان اأو املبادئ العامة املكر�سة 
لها يف مقت�سيات القانون. ذلك لأنها الو�سيلة الوحيدة واملثلى لتقدير نتائج البحث الذي اأجنزته 
النيابة العامة وال�رشطة الق�سائية والتحقيق الذي قام به قا�سي التحقيق، يف مو�سوعية �سارمة، يف 
�سوء تقدير دفاع وظروف ال�سخ�س املتابع جنائيا. فاإما يحالفها التوفيق وتعطي لكل ذي حق 
حقه، واإما تف�سل يف ذلك وتقت�رش على التبعية العمياء ملوقف النيابة العامة وال�رشطة الق�سائية، اأو 
ت�سعف اأمام ذكاء دفاع ي�ستغل بحنكة ظاهر الأمر لتمكني جمرم حقيقي من الإفالت من العقاب 
ولو على ح�ساب براءة �سخ�س اآخر اأو على الأقل على ح�ساب حق ال�سحية يف الإن�ساف، اأو 

على ح�ساب احلق العام للمجتمع يف رد الفعل القانوين �سد ما تعر�س له من خرق. 

م�سري  وعلى  وتليها،  ت�سبقها  التي  الإجراءات  كل  على  احلكم  م�سطرة  تهيمن  بالتايل 
الأ�سخا�س، ولو بعد انتهائها وخلو�سها اإىل مرحلة تنفيذ العقوبة، اإذ يف اأح�سن ظروف �سالمتها 
�سوف متكن من اإنقاذ بريء من الظلم من دون اأن ت�ستطيع حمو الأثر ال�سلبي للمتابعة على �سخ�سه 
وعائلته، كما اأنها قد ت�سادف ال�سواب يف اإدانة جمرم حقيقي ولكنها تنزل عليه عقابا ل يتنا�سب 
مع خطورة م�سئوليته ويف هذا كذلك م�س بحقه الإن�ساين يف املحاكمة العادلة والعقوبة املنا�سبة.  

وتتلخ�س �رشوط املحاكمة العادلة يف �رشورة اإجناز املحاكمة بتجرد عن الظروف ال�سيا�سية 
والقت�سادية والجتماعية واحلمالت الإعالمية وحتركات املجموعات ال�ساغطة ب�سائر اأنواعها 
اأثناء جريان تلك املحاكمة. هذه الظروف هي التي متكن من اأن  واجتاهاتها، التي ت�سود البالد 
يربز ا�ستقالل الق�ساء وا�سحا فيها، من خالل مبادئ احلياد والكفاءة والعدل والإن�ساف واجلراأة 

على النطق بالقانون وتطبيق العقاب وتاأكيد الرباءة. 

كما تتجلى �رشوط املحاكمة العادلة يف احرتام حقوق الدفاع مبا فيها الت�سال مبحام وبالأ�رشة 
والعامل اخلارجي، واملثول ال�رشيع اأمام قا�س اأو حمكمة خمت�سة عادية، وجواز الطعن يف القرارات 
والأحكام طبقا لتعدد درجات التقا�سي، ومناق�سة عمومية لو�سائل الإثبات من غري تعذيب ول 
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انتزاع العرتاف وغريه من الأدلة، وا�ستبعاد الأدلة واحلجج املكونة خالفا  اإكراه ول غ�س يف 
لذلك، واإنزال عبئ الإثبات على النيابة العامة تطبيقا للرباءة الأ�سلية، واأن�سنة ظروف العتقال 
بال�رشعية  واللتزام  العلني،  والبت  بالإجراءات،  القيام  يف  معقولة  باآجال  واللتزام  واحلب�س، 

وامل�ساواة اأمام القانون والق�ساء، وعدم املحاكمة لأكرث من مرة واحدة عن الفعل الواحد.

ومن اجلدير بالذكر اأن حتديد مفهوم وحمتوى املحاكمة العادلة حظي منذ زمن لي�س بالق�سري 
باهتمام رجال القانون من حمامني واأ�ساتذة جامعيني، كما احتل مكانة بارزة يف اهتمام الهيئات 
ال�سيا�سية، لكن املجتمع املدين املكون من جمعيات وطنية ودولية مهتمة بحقوق الإن�سان برز 
ومتيز بالعمق والبعد يف النظر. ول �سك اأن املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان يحتل ال�سدارة 
يف هذا احلقل منذ اإحداثه اأي منذ ع�رشين �سنة خلت. تكفي الإ�سارة بهذا ال�سدد اإىل الدرا�سة 
الغنية التي اأجنزتها منظمة األعفو الدولية �سنة 1998 يف مو�سوع: »احلق يف حماكمة عادلة: حق 

اأ�سا�سي ل�سخ�س الإن�سان«. 

ولقد ركزت هذه الدرا�سة خ�سو�سا على احلق يف الرباءة الأ�سلية واحلرية والإعالم وم�ساعدة 
اأمام  واملثول  العتقال،  حالة  يف  اخلارجي  بالعامل  والت�سال  وخاللها،  الدعوى  قبل  املحامي 
قا�س يف وقت معقول، واملحاكمة يف اأجل معقول، والتمتع بوقت معقول يف اإعداد الدفاع، 
اأمام  التعذيب، وامل�ساواة  اأ�سكال  ال�سمانات يف ال�ستنطاق، واحلماية �سد كل  وال�ستفادة من 
القانون واملحاكم وال�رشعية وعدم رجعية القانون، واملحاكمة من طرف حمكمة خمت�سة وم�ستقلة 
الإكراه على  للدفاع، والعالنية، واحلماية �سد  العادل واملن�سف  وحمايدة وقانونية، والإن�سات 
غري  امل�ساطر  من  غريه  اأو  بالعنف  املكونة  الأدلة  وا�ستبعاد  النف�س،  �سد  ال�سهادة  اأو  العرتاف 
ال�رشعية، واحل�سورية وا�ستدعاء وا�ستنطاق ال�سهود، وال�ستفادة من الرتجمة ومن حكم عالين 

معلل ومنطوق به يف اأجل معقول، واحلق يف الطعن يف الأحكام والقرارات.

ولعل هذه الأهمية التي يكت�سيها مو�سوع الكتاب الثاين من قانون امل�سطرة اجلنائية من زاوية 
املحاكمة العادلة وبالتايل من منظور الن�سجام مع خمتلف مبادئ حقوق الإن�سان، هي ما يف�رش 
عدد مقت�سياته التي تناهز املائتني واخلم�سني والتي تفرز يف عدد كبري منها بع�س التنافر مع فكر 
ال�سابقة. ولعلها  القواعد  امل�رشع يف حت�سني  بذله  الذي  الوا�سح  املجهود  الإن�سان رغم  حقوق 
كذلك ما يفر�س �رشورة اعتبار امل�سطرة اجلنائية مبفهومها الوا�سع بحيث تنطلق من اأول اإجراء 
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للبحث من املرحلة ال�سابقة للحكم ول تنتهي اإل بعد تنفيذ العقوبة. فبمجرد ما ت�سع موؤ�س�سة 
الدولة يدها على ال�سخ�س بوا�سطة ال�رشطة الق�سائية اأو النيابة العامة، يفقد املعني بالأمر حريته اأو 
على الأقل طماأنينته، وقد يتعر�س يف ج�سده ونف�سيته لكل املخاطر. ومن غري امل�ستبعد اأن ي�ستمر 

تاأثري امل�سطرة ال�سلبي طيلة ما بقي من عمر ال�سخ�س الذي يخ�سع لها. 

اأق�سى  توفري  �رشورة  على  والقانوين  ال�سيا�سي  الإجماع  ح�سل  املخاطر  هذه  جتنب  اأجل  من 
�رشوط  مع  ال�سمانات  هذه  تطابق  على  التفاق  مت  كما  �سده،  الإجراءات  جتري  ملن  ال�سمانات 
املحاكمة العادلة منذ بداية م�سطرة البحث اإىل حني انتهاء تنفيذ العقوبة اأو احلكم بالرباءة. ولقد �سبق 
التعر�س لهذه امل�ساألة بتف�سيل يف اجلزء الأول من الدرا�سة حيث تبني اأن املالءمة ل تزال يف حاجة 
اإىل اإكمالها وتدقيقها. ولعله من البديهي اأن يفر�س احلر�س على هذه املالءمة ذاته مبنطق اأقوى فيما 

يخ�س مرحلة احلكم نظرا ملا متت الإ�سارة اإليه من اأهميتها وخطورتها يف �سوء حقوق الإن�سان. 

امل�سطرة اجلنائية حلقوق الإن�سان،  تتم درا�سة مالءمة مقت�سيات قانون  اأن  بالتايل  املنطق  من 
التي يخ�س�س لها هذا اجلزء ح�سب املو�سوعات املعددة اأعاله واملكونة ل�رشوط وقواعد املحاكمة 
لها  تعر�س  تفر�س جتميع مقت�سيات متعددة  اأن  املنهجية  اعتماد هذه  العادلة. لكن يخ�سى من 
القانون يف موا�سع خمتلفة، ي�سعب بعدها احلفاظ على الن�سجام الذي يربطها مبا ي�سبقها وما 
يليها داخل كل ف�سل اأو باب، بل وداخل القانون يف جمموعه. كما يخ�سى اأن توؤثر هذه املنهجية 

على وحدة مو�سوع كل مادة من مواد القانون يف اإطارها الدقيق.

وجتنبا لهذه املخاطر �سوف تتم الدرا�سة يف هذا اجلزء الثاين وفق الأق�سام الأربعة التي يحتويها 
النظر  اإعادة  تقت�سي  التي  املواد  عند  تباعا  بالتوقف  اجلنائية،  امل�سطرة  قانون  من  الثاين  الكتاب 
ب�سكل من الأ�سكال. ومن البديهي اأنها لن تتعر�س اإل للمقت�سيات التي جتلب النتباه من زاوية 
للمجل�س  �سبق  وملا  املعنية  للمبادئ  وفقا  منها جاء  اأن عددا  ذلك  الإن�سان.  مع حقوق  املالءمة 
والعتقال  النظرية  احلرا�سة  اآجال  مراجعة  مبنا�سبة  اقرتحه  اأن  الإن�سان  حلقوق  ال�ست�ساري 
اأعاله  2002. وكما متت الإ�سارة  1994 و  اأو مبنا�سبة درا�سة م�رشوع القانون ل�سنة  الحتياطي، 
يالحظ اأن ا�ستجابة امل�رشع مل تكن دائما كاملة بحيث بقيت احلاجة اإىل عدد مهم من التعديالت 

ال�رشورية �سواء فيما �سكت عنه الن�س احلايل اأو ما كر�سه ب�سكل ل يزال يف حاجة اإىل حت�سني.
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املادة 251: حتديد املحاكم املخت�سة

املبداأ املرجعي: امل�ساواة والعديد من �رشوط املحاكمة العادلة

املقرتح: اإعادة ال�سياغة باأ�سلوب يبني البتعاد عن املحاكم ال�ستثنائية 

يبتدئ هذا الق�سم باملادة 251 التي تن�س على املحاكم املخت�سة بالنظر يف اجلرائم ول تثري يف 
حد ذاتها م�سكال خا�سا بحقوق الإن�سان اإل فيما يتعلق باإ�سارتها اإىل تكوين املنظومة الق�سائية 
وحماكم  البتدائية  املحاكم  وهي  املادة،  مبنت  �رشاحة  حمددة  اإحداها  املحاكم  من  جمموعتني  من 
ال�ستئناف، وتدخل يف مفهوم حماكم ال�رشيعة العامة، اأو املحاكم العادية، اأو املحاكم املبدئية التي 
اإليها �سمن املحاكم  الثانية على الإ�سارة  اإليها ب�سفة نظامية. وتقت�رش املادة يف املجموعة  يرجع 
حماكم  اخت�سا�س  من حقل  يخرجه  ب�سكل  اخت�سا�سها  ينظم  قانوين خا�س  لن�س  تخ�سع  التي 

املجموعة الأوىل24.

ي�ستمل هذا الق�سم على مو�سوع اخت�سا�س املحاكم اجلنائية ويتطرق له يف بابني يتعلق الأول 
الباب  وين�سب  عامة،  ب�سفة  الخت�سا�س  تنازع  والبت يف  العادية  الخت�سا�س  بقواعد  منهما 
الثاين على قواعد الخت�سا�س ال�ستثنائية. ول حاجة للتذكري باخلطورة الكربى التي يكت�سيها 
مو�سوع الخت�سا�س يف امل�سطرة اجلنائية. فتحديد املحكمة املخت�سة بالنظر يف جرمية معينة اأو 
�سخ�س معني ميكن من فهم طبيعة ال�سيا�سة اجلنائية املعتمدة وعالقتها مببادئ حقوق الإن�سان. 
ذلك اأن جوهر ال�سيا�سة اجلنائية يختلف من دولة احلق التي تكر�س حقوق الإن�سان ودولة القمع 

اأو الأمن التي تهم�سها وترجح �رشوط النظام املبنية على الهاج�س الأمني وحده.

24.  �سدر بتاريخ 17 غ�ست 2011 يف اجلريدة الر�سمية عدد 5975 قانون يحمل رقم 34.10 مت مبقت�ساه تعديل الظهري مبثابة قانون 
املتعلق بالتنظيم الق�سائي، وت�سيري مقت�سيات هذا التعديل يف نف�س امل�سار الذي ترمي اإليه هذه الدرا�سة.

الق�سم الأول

الخت�سـا�س
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بناء  العمومية  اإذا تعلق الأمر مبحكمة عادية تبت يف الدعوى  وتبعا لهذه املالحظة الأولية، 
ما يجتهد يف  امل�رشع غالبا  فاإن  اجلنائية،  امل�سطرة  اجلنائي ولقانون  للقانون  العامة  ال�رشيعة  على 
احرتام حقوق الإن�سان و�رشوط املحاكمة العادلة. وعلى عك�س ذلك حني يتعلق الأمر مبحكمة 
ا�ستثنائية، فغالبا ما ي�سري الهدف هو حرمان ال�سخ�س املتابع من �سمانات الرباءة الأ�سلية، وحرية 
الدفاع وحق الطعن وخا�سة امل�ساواة اأمام القانون واأمام الق�ساء، كل ذلك مع ت�سديد العقوبة، 

حتت هيمنة العتبارات املخالفة ل�رشوط املحاكمة العادلة.

وتفر�س املالحظات ال�سابقة ذاتها بناء على املادة 251 التي يبداأ بها هذا الق�سم من القانون 
والتي تن�س على اخت�سا�س املحاكم البتدائية وحماكم ال�ستئناف »ما مل تن�س قوانني خا�سة على 
خالف ذلك«. ويعني هذا اأن القانون املغربي ي�ستمل على نوعني من املحاكم املخت�سة بالنظر يف 
اجلرائم: حماكم عادية وهي املحاكم املذكورة مبنت املادة، وحماكم اأخرى منها املحاكم املتخ�س�سة 

واملحاكم ال�ستثنائية وهي التي ت�سري اإليها عبارة »ما مل تن�س قوانني خا�سة خالف ذلك«25.

واإذا كانت املحاكم املتخ�س�سة ل تثري م�سكال يذكر لأنها ل تتميز اإل بخ�سو�سية مو�سوع 
�سارخة   اأمثلة  باملغرب  الو�سع  عرف  فلقد  الإن�سان،  بحقوق  م�سا�س  غري  من  اخت�سا�سها 
منظور  من  وم�سينة  �سلبية  ذكريات  تركت  ا�ستثنائية  حماكم  اعتماد  خالل  من  القمعي  للتوجه 
حقوق الإن�سان. ويتعلق الأمر مبحكمة العدل التي كانت خمت�سة يف ق�سايا اأمن الدولة الداخلي 
واخلارجي واألغيت �سنة 1961، وحمكمة العدل اخلا�سة التي مل يتم التخلي عنها اإل �سنة 2004 
رغم النتقادات القوية التي كانت موجهة �سدها، واملحكمة العليا واملحكمة الدائمة للقوات 

امل�سلحة امللكية اللتني ل زالتا قائمتني يف املنظومة الق�سائية احلالية.

لوجودها  ي�سفع  ل  باملغرب  ال�ستثنائية  للمحاكم  القليل  العدد  باأن  القول  الواجب  ومن 
بل  العادلة،  واملحاكمة  الإن�سان  من حقوق  مهمة  غفلة عن جوانب  تتحرك يف  ما  غالبا  لأنها 
اأدهى من ذلك اأنها تنطوي دائما على منظور �سيا�سي له اأثر جد �سلبي على العدل والإن�ساف.                   

25. يجب مالحظة اأن الد�ستور اجلديد مل ين�س على هذه املحكمة.
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عنهما    التخلي  ي�سعب  ا�ستثنائيتني  حمكمتني  على  ي�ستمل  باملغرب  الق�سائي  التنظيم  يزال  ول 
امللكية  امل�سلحة  للقوات  الدائمة  املحكمة  وهما  و�سيا�سية،  تقنية  لأ�سباب  الراهن،  الوقت  يف 

واملحكمة العليا26. 

وميكن تلخي�س املاآخذ التي تهم املحكمة الع�سكرية يف انعدام التكوين القانوين لدى امل�ست�سارين 
الذين ي�ساركون رئي�س الهيئة يف احلكم، والتبعية الوا�سحة لالإدارة �سواء يف الت�سل�سل الإداري 
اأو املتابعة، وغياب الطعن بال�ستئناف يف الأحكام، والخت�سا�س حتى يف م�سائل خارجة عن 
اخل�سو�سية الع�سكرية. ولقد كانت هذه اخلروقات املا�سة بعمق مببادئ املحاكمة العادلة وحقوق 
الأ�ساتذة  بع�س  لدن  الع�سكرية من  للمحكمة  القانوين  النظام  للمطالبة مبراجعة  اأ�سا�سا  الإن�سان 

املحامني واجلامعيني يف اجتاه الرتكيز على حقوق الإن�سان التي ل متيز بني الع�سكري وغريه.

بالن�سبة للمحكمة العليا التي عو�ست املحكمة العليا للعدل منذ �سنة 1962 اأي منذ اعتماد 
فاإنها  الآن،  متابعة حلد  اأية  متار�س  مل  اأنها  ولو  موؤخرا  نظامها  مراجعة  والتي متت  د�ستور،  اأول 
تنظر يف اجلنايات واجلنح التي يرتكبها اأع�ساء احلكومة اأثناء ممار�سة مهامهم. وب�رشف النظر عن 
الطبيعة ال�سيا�سية لهذه املحكمة والتي تطعن يف العمق مبادئ ا�ستقالل الق�ساء والتكوين القانوين 
للمحكمة والف�سل بني املتابعة والدعوى واحلكم، فاإنها ل تخلو اأي�سا من خرق ملبادئ بديهية 
حلقوق الإن�سان كامل�ساواة اأمام القانون والق�ساء، وحق الطعن يف الأحكام والقرارات. ويجب 
العرتاف باأن تخ�سي�سها ح�رشا على اأع�ساء احلكومة ل ين�سجم متام الن�سجام مع غايتها، لأن 
اأع�ساء اجلهاز الت�رشيعي غري منزهني كذلك عن الوقوع يف �سباك اجلرمية ول مانع من اإخ�ساعهم 
للرفع طبقا  قابلة  احل�سانة  اأن هذه  بها. ذلك  يتمتعون  التي  احل�سانة  باعتبار  القانون ولو  لذات 
مع  وان�سجاما  امل�ساواة  ملبداأ  فيها طبقا  النظر  اإعادة  قانونية حمددة، عالوة على �رشورة  ل�رشوط 

التيار الفكري املعار�س لها اليوم يف البلدان املج�سدة ملفهوم دولة احلق27. 

26. ن�س الف�سل 127 من الد�ستور على عدم جواز اإحداث حماكم ا�ستثنائية.  

27.  ن�س الد�ستور اجلديد يف ف�سله  94 على اأن حماكمة الوزراء عن اجلرائم املرتكبة من طرفهم اأثناء مزاولة مهامهم تتم 
اأمام حماكم اململكة. 
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ل ميكن اإنهاء هذه املالحظات دون التعر�س لو�سعية حماكم غريبة ل هي باملحاكم العادية ول 
هي باملحاكم ال�ستثنائية اإذ تتميز بخ�سائ�س اأخرى، لكنها ت�رشب يف العمق مبادئ متعددة من 
حقوق الإن�سان واملحاكمة العادلة. ونق�سد بها حماكم اجلماعات واملقاطعات املحدثة �سنة 1974 
والتي تخ�سع لقانون خا�س وتطبق مبدئيا ون�سبيا قواعد ال�رشيعة العامة، ولكنها تخرق حقوق 
اأمام قا�س خمت�س وال�ستفادة من حق الطعن يف الأحكام. ت�سم هذه املحاكم  امل�ساواة واملثول 

نوعني من الق�ساة، منتخبني ونظاميني28.

ول يثري الق�ساة النظاميون م�سكال خا�سا من زاوية حقوق الإن�سان فهم مماثلون للق�ساة الذين 
املحاكمة  ب�رشوط  املهتم  في�ستوقفون  املنتخبون  الق�ساة  واأما  العادية.  النظامية  املحاكم  يكونون 
انتخاب جد  على  ومرتكزة  القانوين  التكوين  من  خالية  �رشوط  على  بناء  يعينون  لأنهم  العادلة 
متاأثر بدور اإن مل نقل بالهيمنة الإدارية ولو يف ت�سميتهم القانونية باحلكام ولي�س الق�ساة. ويطلب 
لقراراتهم  تقنية  مراقبة  اأحكامهم وبدون  بدون طعن حقيقي يف  اأي  نهائية  ب�سفة  البت،  منهم 
واإجراءاتهم، ورغم جهلهم يلزمون بتطبيق القانون وامل�سطرة القانونية. ول تخفى تعقيداتهما 
تكوين  اأي  انعدام  نقل  مل  اإن  والق�سائي  القانوين  تكوينهم  توا�سع  رغم  اأحد،  على  وتقنياتهما 

باملرة، ورغم خطورة اجلرائم التي تدخل يف اخت�سا�سهم، ب�رشف النظر عن ب�ساطتها. 

وميار�سون  العدل،  وزارة  �سلطة  اإىل  وا�سع  وب�سكل  قانونيا  يخ�سعون  اأنهم  ذلك  على  زد 
مهامهم بالعامل القروي، اأي يف جمال هو يف اأم�س احلاجة اإىل التمتع بحقوق الإن�سان لفتقاره اإىل 
العديد من �رشوط احلياة الجتماعية املحرتمة. هذه العيوب الأ�سا�سية جتعل من ق�ساء اجلماعات 

واملقاطعات موؤ�س�سة تخرق مبادئ امل�ساواة وال�رشعية و�سمانة حق الطعن.

يزداد عيب هذه املحاكم عمقا حني نذكر باأن ال�سبب الأ�سلي يف اإحداثها يكمن يف التخل�س 
من اخل�سا�س الذي كان يعرفه قطاع العدل يف عدد الق�ساة ويف العبء املايل الذي كان يفر�سه 
مب�سطة  اأو  خفيفة  حماكم  على  احلفاظ  بالإمكان  كان  ولقد  الوقت.  ذلك  يف  الق�سائي  التنظيم 

28. مت اإلغاء حماكم اجلماعات واملقاطعات مبقت�سى القانون 42.10 املتعلق بتنظيم ق�ساء القرب وذلك وفق اأحكام املادة 22 
منه، )اجلريدة   الر�سمية عدد 5975 بتاريخ 5 �ستنرب 2011(.
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على غرار حماكم ال�سدد التي كانت يف املا�سي تخت�س يف الق�سايا الب�سيطة كاملخالفات واجلنح 
ال�سبطية. كما كان جائزا ت�سور تنظيم خا�س لهذا النوع من الق�سايا داخل حماكم ابتدائية ت�ستمل 
�سابه ذلك من �سور  اأو ما  الزمن،  لها دورات نظامية حمدودة يف  اأو  قارة  على فروع خارجية 

تركيب للموؤ�س�سات تاأخذ بعني العتبار كل التجارب ال�سالفة مبا فيها جتربة القا�سي املقيم29.

يف �سوء هذه املالحظات اخلا�سة باخت�سا�س املحاكم ال�ستثنائية يتعني التاأكد من مدى تطابق 
املحاكمة  و�رشوط  الإن�سان  حقوق  مبادئ  مع  العادية،  املحاكم  باخت�سا�س  املتعلقة  املقت�سيات 
للحكم  الخت�سا�س  على  املن�سب  الأول  الق�سم  يكونان  اللذين  البابني  كما جاءت يف  العادلة 
يف اجلرائم. وحتى يف هذا الإطار ال�سيق فاإن مقت�سيات قانون امل�سطرة اجلنائية ل ت�سلم دائما 
من املاآخذ. جنلب النتباه بهذا ال�سدد اإىل ما توحي به من تنافر مع القانون رقم 03-03 املتعلق 
بالرباط  ال�ستئناف  اإىل حمكمة  العالقة  النظر يف اجلرائم ذات  الإرهاب والذي يخول  مبناه�سة 
وحدها. ويخلق هذا التوجه توج�سا حقيقيا حول براءته اإذ يوحي باأنه جمرد ذريعة لإخفاء الطبيعة 
ال�ستثنائية للمحكمة املخول لها الخت�سا�س. هل هذا يعني اأن اجلهة املذكورة اأقدر من غريها 
للدولة؟  ال�سيا�سي والأمني  بالهاج�س  تلوينه  اأطوع من غريها على  اأنها  اأم  بالقانون  النطق  على 
واأل يتعار�س هذا مع مبداأ تقريب الق�ساء من املتقا�سني؟ ومع مبداأ امل�ساواة الذي يفر�س العمل 

باللجوء اإىل الق�ساء يف ذات الظروف وال�رشوط؟

يبتدئ بها هذا  التي   251 املادة  الالزم حت�سني م�سمون  يف �سوء هذه املالحظات ي�سري من 
الق�سم املتعلق بالخت�سا�س لإزالة ما توحي به من اعتماد مبداأ حماكم ا�ستثنائية اإىل جانب املحاكم 
العادية يف املنظومة الق�سائية لأن عدد املحاكم ال�ستثنائية تقل�س اإىل اثنتني ومن الظاهر اأن عيوبها 
مقبلة على الندثار حتت تاأثري مدر�سة حقوق الإن�سان من جهة، واأمام تزايد عدد املحاكم املخت�سة 

اأو املتخ�س�سة من جهة اأخرى.

 لقد �رشع القانون منذ الت�سعينيات يف اإحداث حماكم متخ�س�سة يف جمالت اأجنبية عن امليدان 
اجلنائي، حيث ظهرت املحاكم الإدارية واملحاكم التجارية، ول ي�ستبعد اأن تفر�س خ�سو�سيات 
النهج لإحداث حماكم جنائية متخ�س�سة وفقا  اأن ي�سري امل�رشع على ذات  اأنواع الإجرام  بع�س 

29. انظر التعليق ال�سابق املتعلق بق�ساء القرب.
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ب�سع  منذ  بالفعل  برزت  ولقد  العادلة.  املحاكمة  ل�رشوط  كامل  احرتام  ويف  معينة،  حلاجيات 
باملال  املايل �سواء منه ما تعلق  امليدان  اأ�سوات تطالب باعتماد حماكم جنائية خمت�سة يف  �سنوات 

العام اأو اخلا�س، ويف ميدان ال�سحافة والإعالم30. 

لكل ما �سبق، ي�ستح�سن اأن تعاد �سياغة املادة 251 طبقا للمقرتح التايل:

املقرتح: »تخت�س املحاكم البتدائية وحماكم ال�ستئناف بالنظر يف اجلرائم، ما مل يحل القانون 

�رشاحة الخت�سا�س اإىل حماكم متخ�س�سة اأو ا�ستثنائية«31.

الباب الأول  : قواعد الخت�سا�س العادية وف�سل تنازع الخت�سا�س

ي�ستمل هذا الباب على القواعد العادية التي تنظم الخت�سا�س وعلى القواعد التي متكن من 
اإنهاء تنازع املحاكم املن�سب على الخت�سا�س واأخريا على القواعد ال�ستثنائية لالخت�سا�س.

تقت�رش  �سوف  الدرا�سة  لكن  263 موزعة بني فرعني،  اإىل   252 املواد  الباب من  يتكون هذا 
على النظر يف املواد 253، 254، 255، 256، 257، 258 يف اإطار القواعد العامة، واملادتان 261، 

262، يف اإطار تنازع الخت�سا�س،

ل داعي لالإطالة بالتوقف عند �سياغة عنوان الباب حيث يكفي القت�سار على �سطر »قواعد 
القواعد  اإحدى  ذاته  هو  التنازع  م�سكل  حل  التنازع.  ف�سل  ي�سمل  لأنه  العادية«  الخت�سا�س 
امل�سار اإليها بالعادية ويتوجه اإىل نتيجة تعدد املحاكم املخت�سة واحتمال ن�سوء التنازع بينها. مع 
ذلك تبقى للعنوان دللة دقيقة لأنه يبني باأن امل�رشع نف�سه واع باأهمية قواعد الخت�سا�س العادية، 
اأمام حمكمة خمت�سة ومكونة  ب�رشورة و�سوحها ودقتها ملا يف الأمر من عالقة متينة بحق املثول 
ب�سفة قانونية، وتتوفر فيها �رشوط ح�سن �سري العدالة ب�سكل اأقوى من غريها. كما اأنه واع اأي�سا 

)اجلريدة  منه   6 الف�سل  34.10  يف  القانون  مبقت�سى  معينة، وذلك  ا�ستئنافية  املالية مبحاكم  للجرائم  اأق�سام  اأحدثت   .30
اأربعة  2011 �سدر مر�سوم بتحديد هذه املحاكم يف  4 نونرب  2011(. وبتاريخ  5 �ستنرب  بتاريخ   5975 الر�سمية عدد 
حماكم هي: ال�ستئناف بالرباط، الدارالبي�ساء وفا�س ومراك�س )اجلريدة الر�سمية عدد 5995 بتاريخ 14 نونرب 2011(.

31. يظهر اأن هذا املقرتح مل يعد له موجب.
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بال�سفة العادية اإن مل نقل الطبيعية لحتمال اخلطاأ يف رفع الدعوى اأمام املحكمة املخت�سة وبالتايل 
احتمال رفعها اأو حتريكها بل وممار�ستها خطاأ اأو عمدا، اأمام حمكمتني اأو اأكرث تقرر كل واحدة 
باأنها خمت�سة فينتج عن ذلك تنازع موجب بينها، اأو على العك�س من ذلك تقرر كل واحدة منها 
عدم اخت�سا�سها لينتج عن ذلك تنازع �سلبي بينها، ويف كلتي احلالتني يتعر�س الأطراف خلرق 
حقوق اأ�سا�سية من حقوقهم، املثول يف وقت معقول اأمام حمكمة خمت�سة، احل�سم يف وقت معقول 

يف النزاع اأو الدعوى، الرباءة الأ�سلية، الخ.

الفرع الأول : قواعد الخت�سا�س العادية

املادة 252: اخت�سا�س املحاكم البتدائية

املبداأ املرجعي: امل�ساواة، ال�رشعية، احلق يف الق�ساء املكون قانونيا ومهنيا

املقرتح: اإكمال الن�س مبا تفر�سه املبادئ املغفلة

تقرر هذه املادة باأن املحاكم البتدائية تخت�س بالنظر يف اجلنح واملخالفات. ول يثري الأمر 
م�سكال للوهلة الأوىل. لكن مبجرد التذكري باأن الخت�سا�س يف بع�س املخالفات، وهي الأكرث 
التحقيق وارد يف بع�س اجلنح ولو كان  اإىل حكام اجلماعات واملقاطعات، وباأن  عددا، يرجع 
ق�ساء التحقيق منظما بالأ�سا�س يف حمكمة ال�ستئناف، ي�سبح مفهوم املادة خمتال اإذ يغفل املخالفات 
املخول النظر فيها اإىل حكام اجلماعات واملقاطعات، ول يحدد نظام اأو موقع التحقيق الإعدادي 

يف اجلنح التي يجب اأن يتم بها، طبعا داخل اخت�سا�س املحكمة البتدائية.

به  يت�سم  وما  واملقاطعات  اجلماعات  حماكم  وغاية  اأ�سا�س  حول  �سبق  ما  لتكرار  داعي  ول 
املخت�سة واملتوفر  اإىل املحكمة  اللجوء  امل�ساواة واحلق يف  اإخالل مببادئ  وجودها ونظامها من 
فيها قيام �رشوط املحاكمة العادلة. ويكفي اأن ن�سري هنا اإىل اأن البرت الذي ي�سوب م�سمون املادة 
252 يج�سد نتيجة مبا�رشة لت�رشيع 1974 وللمادة 251 التي تومئ اإىل وجود ق�ساء ا�ستثنائي بجانب 

ق�ساء ال�رشيعة العامة، والتي تكر�س عيوب كل ق�ساء ا�ستثنائي.

وفيما يرجع اإىل اإغفال موقع التحقيق، ورغم تعر�س املادتني املواليتني له، فاإنه ل يفلت من 
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التي يغلب عليها الرجتال �سدا على منطق  1974 وطبيعته  التنظيم الق�سائي املقرر �سنة  عيوب 
ب�سيء من  عنده  �سنتوقف  ما  العادلة، وهو  املحاكمة  القانوين وعلى �رشوط  الرتتيب  اأو  التدرج 

التف�سيل مبنا�سبة التعر�س للمادتني 253 و 254. 

بالتايل فاإن املقرتح ل ين�سب على ن�س املادة 252 ذاتها، واإمنا على ت�رشيع 1974 الذي يحيل 
واإرجاع  ن�سخه  يتعني  والذي  واملقاطعات،  اجلماعات  حماكم  اإىل  املخالفات  بع�س  يف  النظر 
مو�سوعه اإىل املحاكم البتدائية العادية لكونها املحاكم الطبيعية التي يلجاأ لها املتقا�سون وفقا 
لروح مبادئ حقوق الإن�سان و�رشوط املحاكمة العادلة. كما يحيل �سقه املتعلق بالتنظيم الق�سائي 
على حمكمة ال�ستئناف التي يتموقع فيها ق�ساء التحقيق اإىل جانب الغرفة اجلنائية التي عو�ست 

حمكمة اجلنايات.

املادة 253:  اخت�سا�س غرفة اجلنح ال�ستئنافية

املبداأ املرجعي:  ال�رشعية، تب�سيط امل�سطرة، تب�سيط التنظيم الق�سائي وحق الولوج اإىل الق�ساء

املقرتح:  مراجعة الن�س بت�سحيح ال�سطالح رفعا ملخاطر اللب�س من اأجل التطبيق ال�سليم ملبداأ 

ال�رشعية

املادة  254: اخت�سا�س غرفة اجلنايات ال�ستئنافية  مبحكمة ال�ستئناف

املبداأ املرجعي:  ال�رشعية، تب�سيط التنظيم الق�سائي وتفعيل حق الولوج اإىل الق�ساء

املقرتح:  اإعادة النظر يف ت�سور الغرفة اجلنائية وموقع املحكمة املخت�سة يف اجلنايات �سمن بنية 

التنظيم الق�سائي 

جت�سد املادتان 253 و254 املحور الأ�سا�سي للتنظيم الق�سائي يف امليدان اجلنائي وبذلك تكت�سي 
�سياغتهما اأهمية ق�سوى من منظور املالءمة مع مبادئ حقوق الإن�سان و�رشوط املحاكمة اجلنائية 

العادلة، من زاوية تنظيم ي�سهل فهمه والقتناع مبنطقه.

تنظم املادة 253 ال�ستئناف �سد الأحكام البتدائية وال�ستئناف �سد قرارات قا�سي التحقيق، 
وت�ستعمل يف املو�سوع الأول عبارة »غرفة اجلنح ال�ستئنافية« ويف املو�سوع الثاين عبارة »الغرفة 
اجلنحية مبحكمة ال�ستئناف«. وب�رشف النظر عن الرتباك يف ا�ستبدال عبارة باأخرى لالإ�سارة اإىل 
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النتقال من ا�ستئناف اأحكام املو�سوع اإىل اأحكام التحقيق، فاإن من �ساأن هذه ال�سياغة اأن تخلق 
بغرفتني  اأم  خمتلفتني  مبحكمتني  يتعلق  هل  الت�ساوؤل  يجوز  فلقد  العبارتني.  مدلول  حول  اللب�س 
اجلنحية  الغرفة  بعبارة  ال�ستئنافية  اجلنح  غرفة  معنى  يتغري  وهل  واحدة؟  حمكمة  لدى  خمتلفتني 
املخت�ستني  بالغرفتني  يتعلق  واحد  معنى  على  يدلن  التعبريين  اأن  �سك  ل  ال�ستئناف؟  مبحكمة 
بال�ستئناف اجلنحي اأمام حمكمة ال�ستئناف، لنوعي القرارات ال�سادرة ابتدائيا، عن هيئة احلكم 

وعن قا�سي التحقيق32.

ول عيب يف تخ�سي�س غرفة حمددة لكل حقل من حقول ال�ستئناف، لكن العيب يف اختيار 
الت�سمية. وكان من الأن�سب والأو�سح ت�سمية الغرفة الأوىل »غرفة ا�ستئناف الأحكام اجلنحية 
البتدائية«، والغرفة الثانية »غرفة ا�ستئناف اأوامر واإجراءات التحقيق«. وحتى ل يت�رشب اجلمع 
بني ق�ساء التحقيق واحلكم اإىل تكوين الغرفتني، يكون من ال�رشوري بيان ا�سرتاط تكوين الغرفة 
املكلفة بالنظر يف قرارات التحقيق، من م�ست�سارين ي�رشفون على التحقيق ول ميار�سون النظر يف 

مقررات هيئات احلكم البتدائية.

اإطار حمكمة ال�ستئناف حيث  254 الخت�سا�س للنظر يف اجلنايات لت�سعه يف  وحتدد املادة 
تتكفل به غرفة خا�سة. ويكمن عيب هذا الت�سور التنظيمي يف و�سع اخت�سا�س ابتدائي �سمن 
اخت�سا�سات حمكمة ا�ستئنافية. وهذا عيب من ذات الطبيعة التي يت�سم بها تنظيم ق�ساء التحقيق 
الإعدادي، حيث يتمركز القا�سي مبدئيا يف بنية حمكمة ال�ستئناف ولو كان الأمر يتعلق بالتحقيق 

يف اجلنح اأي يف اإطار املحكمة البتدائية.

مربر  يوجد  ل  فاإنه  القدمي،  ب�سكلها  اجلنائية  املحكمة  عن  التخلي  ال�رشوري  من  كان  واإذا 
لو�سعها �سمن حمكمة ال�ستئناف لأن منطق ال�سكل خمالف لهذا، فالغرفة اجلنائية تبت ابتدائيا 
رغم كل �سيء. واإذا قرر ت�رشيع 1974 اعتبار اأحكامها مق�ساة من نطاق ال�ستئناف، وفاء ملا كان 
عليه الأمر بالن�سبة لأحكام حمكمة اجلنايات امللغاة، فاإن هذا خطاأ اأفدح من عيب ال�سكل لأنه 

يجلي قيا�سا مع الفارق. 

ال�ستئنافات  غرفة  اأن  على  ا�ستثناءا  الن�س  ومت  �سابقا،  اإليه  امل�سار   36.10 رقم  القانون  مبقت�سى  املادة  هذه  تعديل  32.   مت 
باملحكمة البتدائية تخت�س بالنظر يف ال�ستئنافات املرفوعة �سد الأحكام ال�سادرة ابتدائيا يف ق�سايا املخالفات ويف 

الق�سايا اجلنحية التي ل تتجاوز عقوبتها �سنتني حب�سا )اجلريدة الر�سمية عدد 5975(.
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لقد كان ا�ستبعاد ا�ستئناف اأحكام حمكمة اجلنايات موؤ�س�سا على تكوينها من الق�ساة النظاميني 
ول  يعقل  ل  وكان  اجلناية.  فيه  حدثت  الذي  الجتماعي  املناخ  ميثلون  الذين  املحلفني  ومن 
ا�ستئناف احلكم.  ال�سعبي مبنا�سبة  التمثيل  اأو خطاأ  ا�ستئنافية تقدير مدى �سواب  يجوز ملحكمة 
ومبا اأن تنظيم غرفة اجلنايات التي عو�ست حمكمة اجلنايات �سار ل ي�سمل املحلفني ال�سعبيني، 
فاإن اأحكمها �سارت تتاأ�س�س على القانون وحده ول تعطي اأي اعتبار للمناخ ال�سعبي املواكب 
للجرمية، بالتايل فلم يعد هناك اأي مربر قانوين ول تقني ول اجتماعي لإق�ساء اأحكامها من نطاق 
مبثابة  لعتبارها  معنى  ول  ابتدائية،  طبيعة  لها  اأحكامها  اأن  املنطق  هذا  من  ويتبني  ال�ستئناف. 
قرارات ا�ستئنافية ملجرد �سدورها من هيئة تدخل يف بنية حمكمة ا�ستئنافية، بل ول معنى ملركزة 

الهيئة امل�سدرة مبحكمة ال�ستئناف.

جممل القول اأن تنظيم الخت�سا�س بني املحاكم البتدائية وال�ستئنافية يتبع هيكلة ع�سوائية ل 
املحاكم  وا�سحا على عمل  تعقيدا  وت�سفي  اجلرائم،  احلكم يف  ترتيب درجة  منطق  ترتكز على 
وعالقاتها ببع�سها. وينعك�س هذا البناء �سلبيا على ح�سن �سري العدالة من خالل البطء احلتمي يف 
تنقل الق�سية من حمكمة لأخرى، ومن خالل الطبيعة املفتعلة التي ي�ستع�سي قبولها على الفهم اإذ 
متركز اخت�سا�سا ابتدائيا يف حقل اخت�سا�س هيئة ا�ستئنافية. وبديهي اأن امل�س بح�سن �سري العدالة 
ينعك�س �سلبيا على احلق يف التقا�سي اأمام حمكمة مكونة تكوينا قانونيا بذات ال�رشوط وال�سالحيات 
التي ي�ستفيد منها كل املتقا�سني على حد �سواء، تعلق الأمر مب�سمون الن�س احلريف اأو مبدلول روحه.

 1974 �سنة  ال�سادرة  القانونية  التعديالت  اإىل مربرات  ويرجع �سبب هذا الرتباك والركاكة 
املن�سبة على التدابري النتقالية وعلى التنظيم الق�سائي الذي هيمن عليه هاج�س القت�ساد يف عدد 
والتخلي عن  الإعدادي،  التحقيق  نطاق  وتقلي�س  اجلماعات،  باعتماد حماكم  الذي طبق  الق�ساة 
املحكمة اجلنائية لفائدة غرفة جنائية �سمن غرف حمكمة ال�ستئناف، ومراجعة ت�سور غرفة التهام 

يف �سكل غرفة جنحية مكلفة  بالنظر يف الطعون �سد بع�س اأوامر وقرارات التحقيق الإعدادي. 

من جهة اأخرى يجدر التنبيه اإىل اأن التحقيق ميكن اأن يتم يف اجلنح من طرف قا�سي التحقيق 
يف اإطار املحكمة اجلنحية البتدائية، ويف اجلنايات من طرف قا�سي التحقيق يف اإطار املحكمة 
يف  ال�سائد  الهيكلي  والت�سور  ال�ستئناف.  حمكمة  داخل  منظمة  كانت  ولو  البتدائية  اجلنائية 
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ق�ساء  تنظيم  لرتباك  تبعا  ارتباكها  الأقل  على  اأو  املادة  م�سمون  غمو�س  يزيد  احلايل،  الت�رشيع 
التحقيق يف ميدانني يختلف م�ستوى واخت�سا�س وتنظيم املحاكم املخول لها النظر فيهما، بني 

حماكم الدرجة البتدائية وحماكم الدرجة ال�ستئنافية.

ولكل ذلك يبقى من الواجب القول باأن اعتماد �سبكة اأخرى منا�سبة ملو�سوعات ال�ستئناف 
تعلقت  �سواء  الأوىل  الدرجة  ق�ساء  وقرارات  اأحكام  �سد  ال�ستئناف  ميار�س  اجلنائي.  بامليدان 
بالتحقيق اأو باحلكم، �سواء تعلقت باجلنايات اأو ما دونها من اجلرائم. ولكي ي�ستقيم هذا الت�سور 
يتعني اإخراج غرفة اجلنايات من اإطار حمكمة ال�ستئناف واإدراجها �سمن �سبكة حماكم الدرجة 
الأوىل. وبعد ذلك ميكن اعتماد غرفتني لال�ستئناف اجلنائي، تخت�س اإحداهما بالنظر يف الأحكام 
البتدائية، جنحية اأو جنائية كانت، مع اإ�سافة م�ست�سار يف الأخرية، وتخت�س الثانية بالنظر يف 

التحقيق البتدائي، �سواء منه اجلنحي اأو اجلنائي بذات التحديد.

التنظيم احلايل ملحكمة ال�ستئناف بامليدان اجلنائي وا�سح الرتباك اإذ ي�سمل غرفة ل�ستئناف 
الأحكام البتدائية اجلنحية، وغرفة ل�ستئناف اأحكام اجلنايات ال�سادرة عن هيئة ع�سوية من بنية 
الإحالة  تو�سيح غري  بدون  التحقيق  قرارات  اأنواع  �سائر  ال�ستئناف، وغرفة ل�ستئناف  حمكمة 
على مقت�سيات التحقيق. بالتايل يرجع الأمر اإىل ثالث غرف حقيقية لال�ستئناف. وطبقا للت�سور 
املقرتح بناء على منطق العقالنية يجب دمج الغرفتني املخ�س�ستني ل�ستئناف الأحكام اجلنحية 
فقط،  غرفتني  من  مكونة  اجلنائية  باملادة  ال�ستئناف  هيكلة  لت�سبح  واحدة  غرفة  يف  واجلنائية 

اإحداهما لالأحكام والأخرى للتحقيق.

اأن عدد الطعون ال�ستئنافية املتعلقة بالتحقيق تظل  اأي�سا من حيث  ويتاأ�س�س التوجه املقرتح 
ن�سبيا قليلة باملقارنة مع الأحكام التي تنطق بها هيئات احلكم البتدائية يف مادة اجلنح، واملحاكم 
اجلنائية يف اجلنايات، فال مربر للتعقيد واإثقال التنظيم الق�سائي والتمييز بني جهتني لال�ستئناف 
هيئة  اإىل  الق�سايا  نوعي  واإحالة  امل�سطرة  تب�سيط  الأح�سن  من  وبالتايل  القرار،  م�سدر  على  بناء 
البتدائية  الأحكام  يف  الطعون  عدد  كان  واإذا  اجلنائية.  التحقيق  ا�ستئناف  غرفة  هي  واحدة 
اجلنحية واجلنائية يتطلب اأكرث من هيئة لال�ستئناف، فهذا ل يفر�س حتما اأكرث من غرفة واحدة 
لأن احلل املعمول به يف هذه ال�سورة يرجع اإىل تق�سيم اأو توزيع الق�سايا بني عدة هيئات اأو اأق�سام 

داخل غرفة واحدة.  
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ت�سورها  مانع يحول دون  ال�ستئناف، فال  املنظمة حاليا مبحكمة  اجلنايات  لغرفة  وبالن�سبة 
هيئة  اإىل  قا�سيني  اأو  قا�س  باإ�سافة  ولو  البتدائي  الق�ساء  اإطار  م�ستقلة يف  وتنظيمها كمحكمة 
احلكم. والغريب اأن امل�رشع تنبه اإىل اإمكانية هذا الت�سور مبنا�سبة اإحداث املحاكم املتخ�س�سة يف 
املواد التجارية والإدارية، واإخراجها من التنظيم الق�سائي العادي، ومل يعمل بذات الفكرة عند 
مراجعة قانون امل�سطرة اجلنائية بعد ذلك التاريخ بعدة �سنوات. ول عربة بالعرتا�س بالقول باأن 
حمكمة اجلنايات لي�ست لها طبيعة متخ�س�سة كالتي متيز املحكمة الإدارية واملحكمة التجارية، 
ذلك اأن خطورة اجلرائم التي تنظر فيها تربر اعتبارها حمكمة متخ�س�سة. ويف جميع الأحوال فال 
يوجد ما مينع من هيكلة املحكمة البتدائية يف اخت�سا�ساتها اجلنائية بني عدة غرف اأو عدة اأق�سام  

يخت�س اأحدها باجلنح واملخالفات والآخر باجلنايات فقط. 

توزيع الخت�سا�س  النظر يف  يعاد  اأن  الق�سائي  التنظيم  املاأمول يف حالة مراجعة  ويبقى من 
املنطق  باحرتام  واحلكم،  الإعدادي  التحقيق  يف  والبتدائية،  ال�ستئنافية  املحاكم  بني  اجلنائي 

القانوين الذي يربر اعتماد درجتني مهيكلتني ب�سكل وا�سح ومنطقي33.

املقرتح: تخت�س املحاكم البتدائية بالنظر يف اجلنايات واجلنح واملخالفات.

ت�سمل هيئة احلكم يف اجلنايات قا�سيا اإ�سافيا. 
عن  ال�سادرة  الأحكام  �سد  املرفوعة  ال�ستئنافات  يف  بالنظر  اجلنائية  ال�ستئناف  غرفة  تخت�س 

املحاكم البتدائية34.
التحقيق وفقا ملقت�سيات  املرفوعة �سد قرارات واأوامر ق�ساة  الطعون  بالنظر يف  اأي�سا  وتخت�س 

املواد 231 وما يليها اإىل 247 واملادة 416 من هذا القانون«.

33. يرجع يف هذا املو�سوع اإىل امل�ستجدات التي اأتى بها القانون رقم 34.10 امل�سار اإليه �سابقا.

34. يجب مالحظة التعديل الذي اأتى به قانون 36.10 يف خ�سو�س، اإحداث غرف ا�ستئنافية لدى املحاكم البتدائية.
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املواد 255   اإىل  257: الخت�سا�س يف حالت تعدد وارتباط اجلرائم واحتادها وعدم قابليتها للتجزئة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: مراجعة ال�سياغة للتمييز بني املفاهيم

تنظم هذه املواد الخت�سا�س يف �سور يتميز الإجرام فيها بتعدد الأفعال اجلرمية �سواء �ساحبه 
اأو  اجلرائم  ارتكاب  واأمكنة  تواريخ  باختالف  و�سواء  واحدا،  اجلاين  كان  اأو  املجرمني  تعدد 
اإىل حمكمة واحدة توخيا لحرتام  اإحالة الخت�سا�س  اإىل  املقت�سيات  باحتادها. وترمي كل هذه 
وتفادي  الواحدة،  اجلرمية  عن  واحدة  مرة  من  اأكرث  احلكم  كتجنب  العادلة  املحاكمة  �رشوط 
ت�سارب الأحكام ال�سادرة عن اأكرث من حمكمة يف مو�سوع واحد، وحماولة الو�سول اإىل حكم 

يف اأجل معقول. ول�سك اأن هذه املربرات ت�سفي مزايا وا�سحة على املواد 255 اإىل 257. 

يف  امل�رشع  اإرادة  عن  تف�سح  لأنها  حقيقية  عملية  فائدة  تكت�سي  املعنية  املقت�سيات  اأن  كما 
تو�سيح الظروف التي تكون �سببا يف تنازع الخت�سا�س يف اأكرث احلالت، بحيث تلعب دورا 
حتيني  على  وت�ساعد  لها  التعر�س  �سبق  التي  املحاكم  بني  التنازع  ف�سل  قواعد  تطبيق  يف  مهما 

ان�سجامها مع مبادئ حقوق الإن�سان.

اإليها من خالل متحي�س  التاأكد من حتقيق الغايات امل�سار  لكن يبقى مع ذلك من ال�رشوري 
�سالمة امل�سمون من عيوب الغمو�س واملطاطية والتناق�س.

اإىل  فيها  النظر  اخت�سا�س  اإحالة  لتقرر  اجلرائم  تعدد  من  حمددة  ل�سور   255 املادة  تتعر�س 
املحكمة املخت�سة باحلكم يف اجلرمية الأ�سد. ومن الطبيعي اأن تكون هذه املحكمة خمت�سة لأن 
القانون يعطيها اخت�سا�س البت يف اجلرمية الأخطر ال�سيء الذي يفر�س �سالحيتها للحكم فيما 
اإ�سكال  القيا�س على الأقوى. لكن �سياغتها تنطوي على  دون ذلك من اجلرائم، وفقا لقاعدة 
يخرق مبداأ ال�رشعية لأنها ت�ستعمل، من غري متييز وا�سح، عبارات دالة على مفاهيم قانونية خمتلفة 
تفر�س مبدئيا تطبيق قواعد خمتلفة. فهي تن�س على تعدد اجلرائم وعلى اجتماعها ب�سبب عدم 

قابليتها للتجزئة، ثم تتعر�س لحتاد اجلرائم بعالقة الرتباط.
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ومن املعروف يف ا�سطالح القانون اجلنائي اأن لكل من هذه ال�سور مفهوما يختلف عن غريه 
اأن يربك   255 ونظاما قانونيا يختلف عن غريه. ومن �ساأن اخللط فيما بينها كما جاء يف املادة 
املعاين واأن يوؤدي اإىل تاأويل وتطبيق ل يتاأ�س�س على القانون ويخرق بالتايل مبادئ ال�رشعية وف�سل 

ال�سلطتني الت�رشيعية والق�سائية وامل�ساواة. 

فتعدد اجلرائم ل يزيل انف�سال وا�ستقالل مفاهيمها عن بع�سها بكل عنا�رشها وظروفها الزمنية 
واملكانية، �سواء كان ماديا اأو معنويا. فهو يرجع اإىل تعدد جرميتني اأو اأكرث من قبل جمرم واحد، 
مع م�ساهمني اأو م�ساركني اأو من غريهم، مع اأو بدون خ�سو�سية الرتباط اأو التجزئة اأو الحتاد. 
وقد �سبق القول باأن امل�رشع تعر�س له يف القانون اجلنائي �سمن حالت ت�سديد العقوبة بحيث 
ل تبقى �رشورة لذكره يف قانون امل�سطرة اجلنائية، لأن مقت�سيات القانون اجلنائي عامة ومف�سلة 
بحيث ت�سمل حتى ال�سورة التي تكون فيها جرائم التعدد غري مف�سولة عن بع�سها بحكم ق�سائي 
والتي من املفرو�س فيها اأن حتال الق�سية على املحكمة التي تخت�س بالبت يف العقوبة الأ�سد. ول 
�سك اأن ذكر تعدد اجلرائم �سمن مقت�سيات املادة 255 اأن يوحي مبفهوم اأو ت�سور خمالف ملا جاء 
يف القانون اجلنائي واأن يوؤثر بالتايل على ح�سن �سري العدالة وعلى �رشوط املحاكمة العادلة، مما 

يفر�س اقرتاح حذفه من الن�س.

والجتماع له مفهوم اأعم واأو�سع من التعدد لأنه ي�سمل التعدد وعدم قابلية التجزئة والحتاد 
والرتباط. فهو كل �سور التواجد يف وقت واحد اأو مكان واحد اأو هما معا. ول يوجد اأ�سا�س 
بارتباك  تهدد  ال�سياغة  هذه  باأن  القول  ميكن  بل  التجزئة.  قابلية  عدم  �سبب  يف  ت�سوره  حل�رش 
مببادئ  اإخالل  على  حتما  ينطوي  الأحكام  يف  ت�سارب  اإىل  اأي�سا  وتعر�س  والتطبيق،  التاأويل 

ال�رشعية وامل�ساواة وح�سن �سري العدالة. وتكفي هذه املخاطر لتربير اقرتاح حذفه من الن�س.

اأفعال  لعدة  اإىل وحدة جزئية  فريجع   256 املادة  عليه يف  املن�سو�س  التجزئة  قابلية  عدم  اأما 
م�ستقلة متنع النظر يف كل واحد منها على حدة مثل ما هو الأمر يف تزوير املحررات من اأجل 
الن�سب، فرغم و�سف كل واحد من هذين الفعلني باجلرمية املنف�سلة يف تعريفها، ل يعقل احلكم 
فيهما منف�سلني لوحدة الركن املعنوي والغاية وال�سبب لدى اجلاين وا�ستحالة جتزئة هذه العنا�رش 
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اأو تفريدها يف كل من الفعلني. بالتايل ميكن القول باأن عدم قابلية التجزئة يكاد يدخل يف طبيعة 
اإليها. لكن يف جميع الأحوال  اعتباره ظرفا م�سافا  الأفعال الإجرامية بحيث ي�سعب  اجتماع 
تتم متابعة وحماكمة اجلاين اأو اجلناة على اأ�سا�س اأفعال متعددة وخمتلفة يف اإطار دعوى واحدة اأو 

دعاوى موحدة، اأمام حمكمة واحدة.

والرتباط املحدد يف املادة 257 يعني وجود عالقة بني اجلرائم تربر �سمها اإىل بع�سها للحكم 
فيها بقرار واحد. ول ت�سل قوة اأو دقة هذه العالقة اإىل درجة متنع التجزئة وت�سمح بالقول باأنه 
من طبيعة هذا النوع من اجتماع اجلرائم. ويقوم الرتباط ب�سبب وحدة تاريخ اجلرائم املرتكبة 
من �سخ�س اأو عدة اأ�سخا�س ولو مل تكن لهم عالقة فيما بينهم ول غاية م�سرتكة، مثل من يقرتفون 
اأ�سخا�س يف  النهب والتخريب يف مظاهرة. كما يوجد الرتباط بني اجلرائم املرتكبة من عدة 
و�سيلة لرتكاب جرائم  تكون  التي  اجلرائم  بني  اأو  بينهم،  �سابق  اتفاق  على  بناء  خمتلفة  اأماكن 
اأخرى اأو لت�سهيل ارتكابها اأو الإفالت من العقاب عليها اأو لإخفاء ما مت احل�سول عليه بوا�سطتها.    

وتن�س الفقرة الثانية من املادة 255 على احتاد اجلرائم فيما بينها بعالقة الرتباط بحيث يتعني 
التوقف عند مفهوم م�سطلح الحتاد وعند مدلول قيامه بعالقة الرتباط. مما ل جدال فيه اأن هذه 
ال�سياغة تت�سم باخللط بني املفاهيم القانونية. فلقد �سبق القول باأن ارتباط اجلرائم ل ي�سع حدا 
لختالف الأفعال املنفذة لها وبالتايل لنف�سالها اأو ا�ستقاللها يف حد ذاتها لأن الرتباط ل مينع 
من معاينة كل جرمية على حدة، ول يعدو اأن يكون ظرفا خارجيا عن ذاتها يربر �سم اجلرائم يف 

حماكمة واحدة اأمام حمكمة واحدة.

قابلية  عدم  عن  الرتباط وحتى  عن  الختالف  كل  قانوين خمتلف  مفهوم  فاإنه  الحتاد  واأما 
يعني ذوبان  فهو  القانون.  يعنيه  الذي  الرتباط  واأقوى من  واأدق  اأمنت  رابطة  التي هي  التجزئة 
مدلول معني يف مدلول اآخر اأو�سع اأو اأعم منه بطبيعته، لي�سري جمرد عن�رش من العنا�رش التي تدخل 
يف تكوينه. ويعمل الت�رشيع بهذا الت�سور يف ميادين خمتلفة ومتعددة بالإ�سافة اإىل القانون اجلنائي، 

اإذ يطبقه يف القانونني املدين والتجاري يف احتاد الذمم املالية.
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ليفرز جرمية واحدة تذوب يف مفهومها كل اجلرائم  احتاد اجلرائم  يقوم  اأن  لهذا ميكن  تبعا 
الأخرى ول تبقى حاجة للمتابعة والعقاب على كل واحدة من اجلرائم املذوبة يف الحتاد. ومن 
تطبيقات هذه القاعدة ال�رشب واجلرح اأو التعذيب يف القتل حيث يكون كل فعل جرمية م�ستقلة، 
جتوز متابعة ومعاقبة فاعلها على اأ�سا�سها وحده لو مل تقرتف كما ذكر، لكنها تذوب اأو تتحد 
يف جرمية واحدة هي القتل. وكذلك الأمر يف ال�رشقة املو�سوفة ل�ستمالها على ك�رش الأقفال اأو 
الأبواب وهتك حرمة ال�سكن والعنف، حيث يكون كذلك كل فعل جرمية م�ستقلة مثل ال�سابقة، 

ولكنها تذوب اأو تتحد يف جرمية واحدة هي ال�رشقة املو�سوفة.

اإليها اأعاله يفقد الرتباط  معناه التقني الوارد يف الفقرة الأوىل من املادة  يف ال�سور امل�سار 
255 وخا�سة كما جاء تعريفه وتو�سيحه يف منت املادة 257. وي�سبح من �ساأن الفقرة الثانية من 

تفرز  واأن  امل�رشع  يق�سدها  التي  احلالت  فهم  تعقد  اأن  الحتاد  وبني  بينه  التي جتمع   255 املادة 
تطبيقات ل �سلة لها بالقانون معر�سة مبادئ ال�رشعية وامل�ساواة اإىل خطر النتهاك. لذا يقرتح 

التمييز الدقيق والوا�سح بني خمتلف ال�سور التي تتعر�س لها املواد 255 اإىل 257.

التجزئة، واجلرائم  تقبل  التي ل  احتاد اجلرائم، واجلرائم  النظر يف  255: »يرجع  املادة  املقرتح: 

املرتبطة، اإىل املحكمة املخت�سة باحلكم يف اجلرمية الأ�سد«.

املادتان 256 و257: بدو تغيري.

ت�ساف مادة 257 مكرر لتعريف اأو مقاربة مدلول الحتاد: »تعترب اجلرائم متحدة يف جرمية 
واحدة اإذا كونت كل واحدة منها عن�رشا من عنا�رش جرمية واحدة«.

املادة 258: الدفوع

املبداأ املرجعي: تدقيق ال�رشعية، احل�سم يف اأجل معقول

املقرتح: اإكمال الن�س باإ�سافة �رشط تاريخ الدفع

تن�س هذه املادة على املبداأ العام الذي يحكم البت يف كل دفع يثريه املتهم للدفاع عن نف�سه، 
وت�ستثني من ذلك الدفع املتعلق بحق عيني عقاري واحلق الذي يدخله قانون خا�س يف اخت�سا�س 

حمكمة اأخرى. وتبني اأخريا �رشوط املمار�سة ال�سحيحة للدفع امل�ستثنى.

189



190

ل جدال يف �سالمة املبداأ ويف ان�سجامه مع احلق يف البت داخل اأجل معقول واحلق يف تب�سيط 
اأي�سا قبول ال�ستثناء لكن ب�رشط تو�سيح  العدالة. ومن اجلائز  اأجل ح�سن �سري  الخت�سا�س من 
ال�سحية  حقوق  ح�ساب  على  املحاكمة  من  للتهرب  ذريعة  ي�سبح  ل  حتى  دقيق  ب�سكل  نطاقه 
واملجتمع. ول يكفي القول بهذا ال�سدد ب�رشط مبقت�سيات قانونية خا�سة ملا يف ذلك من مدعاة 
للنقا�س حول مفهومها وتطابقها مع النازلة. لهذا كان من الأح�سن ذكر بع�س حالت ال�ستثناء 
�رشاحة على غرار ذكر احلق العيني العقاري، وعلى غرار ذكر تقدير �رشعية املرا�سيم واملقررات 
الإدارية الذي جاء يف القانون املحدث واملنظم للمحاكم الإدارية م�سموحا به للمحكمة اجلنائية 
الذي �سبق التعر�س له ب�سيء من التف�سيل يف باب تقدير �رشعية الن�سو�س الإدارية مبنا�سبة درا�سة 
مالءمة م�رشوع القانون اجلنائي مع مبادئ حقوق الإن�سان. لقد قررت الفقرة الثانية من املادة 
44 من قانون 12 يوليوز 1991 املحدث للمحاكم الإدارية، ب�رشيح العبارة، اأن املحكمة اجلنائية 

تتمتع بالخت�سا�س ال�سامل يف تقدير �رشعية كل قرار اإداري اأثري الدفع بعدم �رشعيته اأمامها، �سواء 
كان ذلك القرار اأ�سا�سا للدعوى واملتابعة اأو كان و�سيلة للدفاع. وقد اأح�سن امل�رشع بذلك �سنعا 
لتجنب اأي اعتبار معاك�س يحيل النظر يف ال�رشعية اإىل املحكمة الإدارية، ولقد و�سع بهذا حدا 
العمل يف ذلك  به  260 من قانون امل�سطرة اجلنائية الذي كان جاريا  للمادة  تاأويل خمالف  لكل 
الوقت، وتفادى كل نقا�س يف املو�سوع عند تطبيق املادة 258 من القانون احلايل. وكان حريا به 
يف هذا القانون اجلديد اأن ي�رشد اأمثلة حمددة اأخرى عن احلالت التي تقرر ن�سو�س خا�سة اإحالة 

البت فيها اإىل حمكمة غري املحكمة الزجرية لإغالق الباب يف وجه خماطر التاأويالت املفتعلة.

وب�رشف النظر عن التن�سي�س ال�رشيح على الدفوع غري املقبولة اأمام املحكمة الزجرية، فاإن 
الزجرية يف  املحكمة  اأمام  الدفع  لقبول  ال�رشوط  ت�سع جمموعة من   258 املادة  الثالثة من  الفقرة 
م�ساألة تخرج عن اخت�سا�سها، ولكنها ت�سكت عن مو�سوعني مهمني، تاريخ تقدمي الدفع اأثناء 
امل�سطرة، والقوة القانونية للدفع. من البديهي اأن الدفع ل ميكن اأن يقدم يف اأية مرحلة من مراحل 
املحاكمة ما عدا يف حالت جد خا�سة، واإل فاإنه ي�سبح اأداة لعرقلة �سريها العادي، ل تخدم ل 
م�سلحة املتهم ول م�سلحة ال�سحية ول م�سلحة احلق العام. ومبا اأن هذا النوع من الدفوع ياأتي 
العمومية وم�سري  الدعوى  يوؤثر جذريا على م�سار  قد  الذي  النوعي  قواعد الخت�سا�س  �سمن 
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ال�رشوع يف مناق�سة اجلوهر  الن�س على �رشورة تقدميه قبل  ال�رشوري  الأطراف، فلقد كان من 
اأو على ال�سماح به يف اأية مرحلة من املحاكمة بل وامل�سطرة. ومن �ساأن ال�سياغة احلالية اأن تفرز 
امل�ساواة  ملبداأ  الأمر من خرق  ينجو  لن  بحيث  الدفوع  ذات  الق�سائي حول  العمل  ت�ساربا يف 

ومبداأ ال�رشعية.

واأحيانا على  الإجراء  قانوين وا�سح على م�سري  اأثر  الدفع  لرف�س  يكون  اأخرى،  ومن جهة 
م�سري جمموع امل�سطرة، تبعا لطبيعة النظام العام التي ي�سفيها القانون عليه، اأو تبعا للجزاء اأو عدم 
الدفع بطالن  اإهمال  قبل املحكمة. فهل يرتتب عن  اإهماله من  القانون على  يرتبه  الذي  اجلزاء 
ويف حالة الرد بالإيجاب هل هذا البطالن من النظام العام مينع التغا�سي عنه من املحكمة ومن 
الأطراف؟ وهل  ين�سب على الإهمال وحده وميكن ت�سحيحه بالرجوع اإىل املحكمة املخت�سة؟ 
فاإن  لذا  الدفع؟  بعد  املحكمة  لدن  من  املتخذة  والقرارات  الإجراءات  البطالن  ي�سمل  هل  اأم 
�سكوت املادة 258 عن هذه النقطة يفرز ذات املخاطر امل�سار اإليها يف باب تاريخ تقدمي الدفع، 

ويلزم ب�رشورة اإكمال الن�س وفقا للمقرتح بعده:

املقرتح: »الفقرة الأوىل بدون تغيري.

الفقرة الثانية: غري اأن املحكمة املذكورة ل تكون خمت�سة بالبت يف الدفع الذي يثريه املتهم 
للدفاع عن نف�سه اإذا تعلق الأمر بحق عيني عقاري، اأو...، اأو اإذا قرر قانون خا�س خالف ذلك.
الفقرة الثالثة: ل يقبل اأي دفع... اإل اإذا مت تقدميه قبل �سدور حكم يف اجلوهر، واإل اإذا كان 

مربرا بوقائع...
كل اإعرا�س من املحكمة عن الدفع املتوفر على هذين ال�رشطني يعر�س الإجراءات واملناق�سات 

املوالية لتقدمي الدفع اإىل البطالن بقوة القانون.
الباقي بدون تغيري«.
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الفرع الثاين : تنازع الخت�سا�س

املادة 261: تنازع الخت�سا�س35

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س

التنازع  تبني هذه املادة حالت تنازع الخت�سا�س بني املحاكم ولكن منطوقها يوحي باأن 
قائم بني املحاكم العادية وحدها، بحيث ل ي�سمل التنازع بني املحاكم اخلا�سة فيما بينها ول فيما 
بينها وبني املحاكم العادية. ولتفادي كل مناق�سة حول هذه امل�سائل، كان من اجلدير و�سع مقدمة 

عامة لنطاق التنازع قبل تف�سيل �سوره، وذلك على غرار املقرتح التايل:

املقرتح: »يتعني الف�سل يف تنازع الخت�سا�س �سواء قام بني املحاكم العادية اأو املحاكم املتخ�س�سة، 

اأو بينهما، يف الأحوال الآتية:...«   الباقي بدون تغيري.

املادة 262: الخت�سا�س يف حل التنازع

املبداأ املرجعي: حت�سني �سياغة ال�رشعية بتب�سيط الن�س

املقرتح: مراجعة ال�سياغة

ت�سع هذه املادة قواعد البت يف التنازع ومتيز بني ثالث فر�سيات يف حني اأن املو�سوع يرجع 
اإىل فر�سيتني اثنتني فقط هما التنازع يف اإطار ا�ستئنافية واحدة والتنازع يف احلالت الأخرى. 
كما اأن النزاع ل يوجد حتما بني حمكمتني اثنتني فقط اإذ من اجلائز اأن يكون بني اأكرث من ذلك، 
باأفعال  بع�س  بع�سهم عن  متيز  اأو  البالد  وت�ستتهم يف  املنظمني  املجرمني  تعدد  ل�سيما يف حالة 
معينة. يتطلب اأخذ هذه ال�سور بالعتبار اأن تتم مراجعة الفقرتني الثانية والثالثة واإدماجهما يف 

فقرة واحدة كما �سوف ي�ساغ ذلك يف املقرتح املوايل لهذه املادة. 

اأن  على  تن�س   260  -  1 مادة  اإحداث  من  �سابقا  اإليه  امل�سار   36.10 رقم  القانون  عليه  ن�س  ما  اإىل  الإ�سارة  35.  يجب 
الخت�سا�س يف اجلرائم املالية ي�سند اإىل اأق�سام اجلرائم املالية مبحاكم ال�ستئناف املحددة واملعينة دوائر نفوذها مبر�سوم 

)يراجع التعليق ال�سابق(. 
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وقبل تقدمي املقرتح ل بد من الإ�سارة اإىل التنازع املحتمل بني حمكمة ا�ستثنائية وحمكمة عادية 
حيث يكون الغالب منه بني املحكمة الدائمة للقوات امل�سلحة امللكية وحمكمة عادية يف حالة ارتباط 
اأو عدم قابلية للتجزئة اأو احتاد اأو تعدد للمجرمني بامل�ساهمة وامل�ساركة بني الع�سكريني واملدنيني. 
وب�رشف النظر عما هو مقرر من اإحالة على املحكمة الع�سكرية، ل�سيما باملادتني 3 و4 من قانون 
العدل الع�سكري، فاإن غاية تطوير قانون العدل الع�سكري يف اجتاه مبادئ حقوق الإن�سان، تق�سي 
بال�رشوع يف هذا التطور بحل التنازع الق�سائي بوا�سطة الإحالة على حمكمة ابتدائية عادية. ذلك اأنه 
ولو باعتبار املحكمة الع�سكرية تنظر يف اجلنايات، فاإن ت�سور حمكمة اجلنايات على غرار املحاكم 
البتدائية اأ�سبح مقبول خا�سة بعد اإخ�ساع قراراتها لال�ستئناف. وبهذه الغاية يقرتح تعديل الفقرة 

الأوىل من املادة 262 باإ�سافة �سورة خا�سة بهذا النوع من التنازع. 

واملحكمة  عادية  حمكمة  بني  نزاع  وجود  حالة  ويف  باإ�سافة:  الأوىل  الفقرة  »تكمل  املقرتح: 

الدائمة للقوات امل�سلحة امللكية، فاإن النزاع يرفع اإىل غرفة ال�ستئناف اجلنائية مبحكمة ال�ستئناف 
التي تكون املحكمة العادية بدائرة نفوذها.

الفقرتان الثانية والثالثة: يف حالة قيام نزاع بني حمكمتني اأو اأكرث تخ�سع كل واحدة منها لنفوذ 
حمكمة ا�ستئناف خمتلفة، ويف حالة قيام نزاع بني حمكمتني ا�ستئنافيتني اأو اأكرث، اأو بني حماكم ل 

توجد حمكمة اأعلى م�سرتكة بينها، فاإن النزاع يرفع اإىل الغرفة اجلنائية باملجل�س الأعلى«.

الباب الثاين  : قواعد الخت�سا�س ال�ستثنائية

يكر�س القانون الباب الثاين من الق�سم الأول املنظم لالخت�سا�س اإىل القواعد ال�ستثنائية التي 
حتكم املو�سوع يف اجلنايات اأو اجلنح املن�سوبة لبع�س الق�ساة اأو املوظفني، )املواد 264 اإىل 268(، 
واجلرائم املرتكبة اأثناء جل�سات هيئة احلكم، )املادة 269(، والإحالة من اأجل ت�سكك م�رشوع، 

)املادتان 270 و 271(، والإحالة من اأجل م�سلحة عامة، )املادة 272(.

وقبل حتليل ومناق�سة مقت�سياته ل بد من القول باأن ما يعرب عنه بالقواعد ال�ستثنائية يختلف 
عما �سبق عر�سه حول مفهوم ومو�سوع املحاكم ال�ستثنائية. ذلك اأن ال�ستثناء املق�سود يف هذا 
الباب يتعلق بالقواعد ولي�س باملحاكم. فهذه الأخرية تبقى دائما حماكم ابتدائية وا�ستئنافية عادية 

رغم اأنها تطبق قواعد ا�ستثنائية اأو خا�سة.
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املواد 264  اإىل  268: الخت�سا�س يف بع�س اجلرائم املن�سوبة لبع�س الق�ساة اأو لبع�س املوظفني

املبداأ املرجعي: امل�ساواة

املقرتح: مراجعة الن�س مبا ي�ستلزمه مبداأ امل�ساواة بني املتقا�سني

لقد �سبق الوقوف عند هذه النقطة اأعاله يف اإطار املبادئ العامة. ويكفي التذكري املوجز هنا 
باأن تغيري الخت�سا�س من حمكمة دائرة النفوذ التي ميار�س فيها املدعى عليهم اإىل حمكمة اأخرى ل 
عيب فيه، بل يخدم حقوق الإن�سان لأنه يكفل للمعنيني به حماكمة اأكرث حيادا واحرتاما ل�رشوط 

املحاكمة العادلة. 

لكن الإحالة على حماكم اأعلى درجة من املحاكم املخت�سة قانونا بالنظر يف اجلرائم املرتكبة 
ي�سكل خرقا �رشيحا ملبداأ امل�ساواة يتبلور يف امتياز ق�سائي حقيقي لفائدة الأ�سخا�س املعنيني. اإذ 
ل معنى غري هذا اخلرق ميكن اأن يكون لتحويل الخت�سا�س من املحكمة البتدائية اإىل املجل�س 
اأو اإىل حمكمة ال�ستئناف ملجرد كون ال�سخ�س املتابع له درجة عليا يف �سلم املهام التي  الأعلى 
الرتبة  اأو  الدرجة  الع�سكري بخ�سو�س  العدل  قانون  يقرره  مبا  هنا  بالقيا�س  ميار�سها. ول عربة 
والتي  امللكية  امل�سلحة  للقوات  الدائمة  باملحكمة  الع�سكريني  امل�ست�سارين  يف  توفرها  الواجب 
يجب اأن تكون م�ساوية اأو اأعلى من رتبة املتهمني. فكل قيا�س من هذا النوع مرفو�س لوجود 
الفارق. ذلك اأن قانون املحاكم الزجرية العادية ل ي�ستمل على مقت�سيات مبنية على رتب مدنية. 
فكل املتقا�سني الذين لي�ست لهم �سفة الع�سكريني، مت�ساوون ويخ�سعون لذات املحكمة بذات 
التي  املهام  يتعلق اجلرم ولو بفعل وقع ارتكابه ولو خارج  ات�ساعا حني  الق�ساة. ويزداد اخلرق 
يزاولها اأي حني يتطابق و�سعه مع و�سع اأي �سخ�س اآخر. بالتايل، وت�سحيحا لهذا العيب يتعني 
التي  الدائرة  غري  ترابي  نفوذ  لدائرة  تابعة  حمكمة  اإىل  الق�سية  باإحالة  املعنية  املقت�سيات  تعديل 
ميار�س فيها املعنيون مهامهم، لكن من ذات الدرجة والنوع اللذين يكونان للمحكمة املخت�سة            

ب�سفة عادية. 



درا�سة حول مالءمة قانون امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق الإن�سان

املادة 269: الخت�سا�س يف جرائم اجلل�سات

املبداأ املرجعي: ف�سل �سلطتي احلكم والتهام

املقرتح: مراجعة ال�سياغة

تقرر هذه املادة، خالفا للقواعد العادية للم�سطرة والخت�سا�س، اأن املحكمة تنظر يف اجلرائم 
التي قد ترتكب خالل اجلل�سات، اإما مبوجب ملتم�سات من النيابة العامة اأو تلقائيا �سمن ال�رشوط 
املحددة يف املواد 357 اإىل 361. معنى ذلك اأن هيئة احلكم التي تقرر تلقائيا و�سع يدها على م�ساألة 
اجلرمية املرتكبة اأثاء اجلل�سة، متار�س يف ذات الوقت �سلطة املتابعة و�سلطة املحاكمة �سدا على مبداأ 
وت�سبح  العادلة،  املحاكمة  ملبادئ  وفقا  اجلنائية  امل�سطرة  على  ي�رشي  الذي  ال�سلطتني  بني  الف�سل 
طرفا يف الدعوى �سدا على مبداأ احلياد وال�ستقالل عن الأطراف. ل �سك اأن هذا الخت�سا�س 
حم�سور يف املخالفات، اأي اجلرائم الأقل خطورة، طبقا للمادة 359 من قانون امل�سطرة اجلنائية، 
لكنه يخرق مبداأ قارا من مبادئ حقوق الإن�سان ويتناق�س مع املادتني 37 و49 من قانون امل�سطرة 
اجلنائية ذاته. ولتفادي هذا العيب ل بد من ح�رش دور املحكمة يف هذه احلالة على اإعطاء الكلمة 
للنيابة العامة من اأجل اتخاذ املوقف الذي تراه منا�سبا اإما التما�س املحاكمة الفورية وتطبيق القانون 
ومن  بل  اجلارية.  الدعوى  عن  خمتلفة  اأخرى  متابعة  اأو  م�سطرة  يف  مهمتها  مبمار�سة  الت�رشيح  اأو 
اجلائز اأن متدد هذه القاعدة اإىل اجلنح التي ل تتميز بخطورة خا�سة والتي ت�سمح املعطيات الدقيقة 

لقرتافها بتب�سيط الإجراءات والتوجه الفوري للمحاكمة يف ذات اجلل�سة.

املقرتح: »خالفا للقواعد العادية الراجعة لالخت�سا�س اأو امل�سطرة، تنظر املحاكم يف اجلرائم التي 

قد ترتكب خالل اجلل�سات، وذلك مبوجب ملتم�سات من النيابة العامة و�سمن ال�رشوط املحددة 
يف املادة 357 وما يليها اإىل املادة 361 من هذا القانون«.

الباقي بدون تغيري.
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املادة 270: الإحالة من اأجل الت�سكك امل�رشوع

املبداأ املرجعي: ال�رشعية وال�سفة القانونية للمحكمة

املقرتح: تو�سيح الن�س

جتيز هذه املادة للغرفة اجلنائية باملجل�س الأعلى اأن ت�سحب الدعوى من اأجل ت�سكك م�رشوع 
من اأي هيئة للتحقيق اأو للحكم، وحتيلها اإىل هيئة ق�سائية من نف�س الدرجة. ل جدال يف ح�سن 
النية الذي يوؤ�س�س هذه املقت�سيات لأنها ترمي اإىل تقوية اأو حتقيق �رشوط النزاهة واحلياد وال�ستقالل 

يف املحاكمة. لكن �سياغتها م�سوبة بعيوب من �ساأنها اأن حتولها �سالحا �سد هذه الغاية. 

بداية ل بد من املالحظة باأن الأمر ل يتعلق ب�سحب الدعوى لأنها حق ل متلكه الغرفة املذكورة 
ول حتى النيابة العامة التي متثل احلق العام. فال�سحب املق�سود يقع على ملف الدعوى املعرو�سة 
على املحكمة والتي تكون هيئة احلكم جمرد جانب من بنيتها اأو هيكلتها. لذا يكون ال�سحب من 

هيئة اإىل هيئة اأخرى بذات املحكمة.

ومن ناحية اأخرى يت�سم الن�س بالعمومية الزائدة التي تفرز الغمو�س من خالل ا�ستعماله لعبارة 
»من اأجل ت�سكك م�رشوع« باأ�سلوب جمرد يوحي بال�سفة املطلقة التي ت�سهل التطبيق بالتع�سف 
يتعر�سون  الق�ساة  اأن  املعروف  ومن  بها.  موثوق  مبعطيات غري  بالتاأثر  الأقل  على  اأو  وال�سطط 
كثريا لل�سكايات والو�سايات املغر�سة التي غالبا ما تهدف فقط اإىل عرقلة امل�ساطر اأو اإىل تخويل 
اأحد الأطراف. ول عربة  اإىل القتناع بوجهة نظر  اأقرب  اأنها  النظر يف الدعوى لهيئات يعتقد 
بالرد باأن ال�سياغة القانونية ت�سرتط �سفة امل�رشوعية يف الت�سكك. ذلك لأن خا�سية الت�سكك من 
طبائع الإن�سان العادية بحيث تقوى وت�سعف من �سخ�س لآخر، وبالتايل قد تتاأ�س�س على مربر 
منطقي يقبله عامة النا�س اأو عامة امل�سئولني، وقد تاأتي نتيجة احتياط مبالغ فيه، وقد تكون ظاهرة 
لعيب واأحيانا ملر�س نف�ساين. وقد ت�ستعمل اأي�سا عمدا لتحقيق م�سلحة خمالفة ملا تفر�سه �رشوط 
اأكرث مل�رشوعية الت�سكك  اأو  اإ�سافة معيار  املحاكمة العادلة. تفاديا لهذه املخاطر كان من الالزم 

حتى ي�سلم تطبيقه من املاآخذ املذكورة.

اأي هيئة  اأن ت�سحب ملف دعوى جارية، من  الأعلى  باملجل�س  للغرفة اجلنائية  املقرتح: »ميكن 

للتحقيق اأو للحكم، ب�سبب ت�سكك م�رشوع، مبني على قرائن متعددة ومت�سافرة اأو على راأي 
اجلمعية العامة لق�ساة املحكمة القائمة اأماها الدعوى، واأن حتيل النظر فيه اإىل هيئة ق�سائية اأخرى 

من نف�س الدرجة«.   
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املادة 271: طلب النق�س يف الإحالة من اأجل ت�سكك م�رشوع

املبداأ املرجعي: ال�رشعية وامل�ساواة

املقرتح: تعديل الن�س

تتعر�س مقت�سيات هذه املادة ل�رشوط وم�سطرة واأثر طلب النق�س مبنا�سبة طلب الإحالة من 
اأجل ت�سكك م�رشوع. وتقيد قبول طلب الإحالة بتاريخ اكت�ساف مربراتها، بحيث جتيز تقدمي 
ا�ستجواب  اأول  بعد  اأو  قبل  �سواء  اكت�سافها  مت  قد  الإحالة  اأ�سباب  تكون  الطلب حني  قبول  اأو 
ذلك  ال�رشط.  هذا  على  املعيبة  واملبالغة  بل  الت�سدد  مالحظة  من  ولبد  اجلوهر.  يف  مناق�سة  اأو 
اإىل  الأطراف  انتباه  يجلب  اأو  الت�سكك  اأ�سباب  عادة  يف�سح  الذي  هو  الإجراءات  ت�سل�سل  اأن 
احتماله. ول ميكن اأن يتم ذلك اإل بعد ال�ستجواب الأول اأو بعد ال�رشوع يف مناق�سة اجلوهر، 
العادلة.  املحاكمة  �رشوط  للحرمان من  اأ�سباب  اإىل  الإجراءات  تتحول هذه  اأن  يعقل  بحيث ل 
ي�ساف اإليه اأن اكت�ساف مربرات الت�سكك قبل هذا قد يفتح �سالحية التجريح ويغني عن م�سطرة 
الت�سكك. ويف حالة اإهمال ممار�سة التجريح وتنامي قوة ال�سك، ل يعقل اأن يحرم الأطراف من 
تدارك الأمر بطلب الإحالة من اأجل ت�سكك م�رشوع. لذا ي�ستح�سن متتني �رشوط املحاكمة العادلة 
بفتح املجال لهذه امل�سطرة ولو مت اكت�ساف مربراتها بعد ال�ستجواب الأول اأو بعد ال�رشوع يف 
مناق�سة اجلوهر كما هو احلال يف الن�س. لكن تو�سيع املجال يبقى بدوره خا�سعا للمو�سوعية 
حتى ل يتحول الإجراء اإىل و�سيلة مت�سمة بتحكم اأو اعتباط الأطراف اأو غريهم ممن يحتمل اأن 
يدفعوا اإىل م�سطرة الت�سكك. لذا يجب تو�سيح التاريخ الأبعد لقبول امل�سطرة. ويف هذا ال�سدد 
ميكن ال�سماح بطلب الإحالة من اأجل ت�سكك م�رشوع �رشيطة اأن يقدم الطلب قبل �سدور اأي 
حكم يف اجلوهر. كما يجب تو�سيع املربرات اإىل معطيات غري الأفعال لأن الأ�سباب قد تتج�سد 

يف اأفعال ظاهرة للعيان وميكن معاينتها، وقد تتج�سد يف غري ذلك.

تكن  مل  ما  اجلوهر،  يف  مناق�سة  اأو  ا�ستجواب  اأي  قبل  الإحالة  طلبات  تقدمي  »يجب  املقرتح: 

الأ�سباب امل�ستند عليها كمربر لالإحالة قد طراأت اأو اكت�سفت بعد ذلك. ويف جميع الأحوال ل 
ميكن تقدمي اأي طلب لالإحالة بعد �سدور اأول حكم يف اجلوهر«.
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الفرع الرابع : الإحالة من اأجل م�سلحة عامة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تغيري ال�سياغة

ا�ستعمال عبارة »من اأجل م�سلحة عامة« يف عنوان الفرع الرابع من الباب الأول املن�سب على 
مبداأ  تطبيق  اإطار  يف  توفرها  الواجب  والو�سوح  الدقة  بقواعد  يخل  العادية،  الخت�سا�س  قواعد 
ال�رشعية. ذلك لأن مفهوم امل�سلحة العامة ل يخ�سع ملعنى حمدد ودقيق، ويبقى خا�سعا لتطور الفكر 
الفقهي يف القانون الإداري. ولقد كان ا�ستعمال �سيغ مقاربة له يف القانون اجلنائي �سببا يف نقا�س 
ق�سائي وفقهي ل �سيما بخ�سو�س تعريف املوظف مبعنى القانون اجلنائي. واأدى التطبيق اإىل اختالف 

الجتهاد مع ما يف ذلك من اإخالل بحقوق الإن�سان خا�سة منها الرباءة وال�رشعية واحلرية.

ومن جهة اأخرى ي�سهل جدا اأن يتاأثر تطبيق العبارة بالتيار والظروف ال�سيا�سية التي قد تواكب 
بع�س املحاكمات بحيث يربز الهاج�س الأمني مبفهومه ال�سيق الذي يعني تقلي�س احلريات العامة 
منها  الغاية  �سد  العامة  امل�سلحة  اأجل  من  الإحالة  وتتحول  العام.  النظام  على  املحافظة  با�سم 
لت�سري اإحالة من اأجل هذا املعنى للنظام العام، ويتكرر ما عا�سه الق�ساء مدة طويلة من ابتعاد عن 
�رشوط املحاكمة العادلة املبنية على مو�سوعية القانون ونزاهة ال�سمري، لي�ستجيب اأو يتاأثر بقوة 

العتبارات الأجنبية عن ذلك.

اأنها  رغم  الفرع  عنوان  272 عن  املادة  م�سمون  وتعقيدا لبتعاد  املو�سوع خطورة  ويزداد 
املقت�سيات الوحيدة التي يعنونها. فالفقرة الأوىل تتحدث عن الإحالة من اأجل الأمن العمومي، 
وي�رشي نف�س العيب على هذا كذلك، عالوة على اختالفه مع مدلول امل�سلحة العامة. وتن�س 
الفقرة الثانية على الإحالة من اأجل ح�سن �سري العدالة وهو مفهوم وا�سح يف فقه الق�ساء يكاد 
يتطابق مع معنى املحاكمة العادلة. وهو اأي�سا مفهوم ماألوف يف العمل الق�سائي ميكن تلخي�س 
نطاقه يف حت�سني تطبيق امل�ساطر والإجراءات وحقوق الدفاع واحل�سورية والتواجهية. زد على 
ذلك اأنه ل مينع من اعتبار امل�سلحة العامة والأمن العمومي مبنظور القانون اجلنائي، اأي م�سلحة 
املجتمع اأو احلق العام، واأمن الأ�سخا�س املوجودين بداخل املحكمة اأو مبحيطها. لهذه الأ�سباب 

ميكن ا�ستبدال العنوان املذكور بعبارة ح�سن �سري العدالة خل�سائ�سها امل�سار اإليها.

املقرتح: الفرع الرابع: »الإحالة من اأجل حتقيق ح�سن �سري العدالة«.
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يتاأ�س�س هذا الق�سم من قانون امل�سطرة اجلنائية على جانب ذاتي من �رشوط املحاكمة العادلة. 
فهو ل يتعلق بالقواعد املو�سوعية التي حتكم �سري املحاكمة اأو امل�سطرة، اإذ ين�سب على جانب 
خفي اأو معنوي يهم ذاتية الق�ساة. فهوؤلء ب�رش مثل غريهم من النا�س ت�سعف �سخ�سيتهم الإن�سانية 
حقوقهم  على  ال�سلبي  تاأثريها  �سد  الأطراف  القانون  يحمي  اأن  ويجب  عوامل.  عدة  اأمام 
وحرياتهم يف اإطار �رشوط املحاكمة العادلة. ولقد �سبق التعر�س اإىل �سق من هذه الفكرة يف اإطار 
الإحالة ب�سبب الت�سكك امل�رشوع، ويتعلق الأمر يف هذا الق�سم بتجريح الق�ساة. وهو ما يت�سل 
الق�ساة  اأهم لأنها تدخل مبا�رشة يف �سور من عواطف وم�ساعر  اأو على الأقل  اأخطر  باأو�ساع 
واجتماعية  اأ�رشية  عالقات  من  عليه  تنطوي  ملا  العادلة  املحاكمة  �رشوط  حتقيق  وجودها  يهدد 

واقت�سادية بني اأحد الق�ساة واأحد اأطراف الدعوى، كما يتبني من املاد تني273 و 274.

املادة 273: جتريح الق�ساة

املبداأ املرجعي: حياد هيئة احلكم وا�ستقاللها ونزاهتها

املقرتح: تعديل ال�سياغة واإكمال م�سمونها

اأ�سباب جتريح الق�ساة وتت�سم ببع�س الثغرات يف احلالت التي  تتعر�س هذه املادة لعدد من 
تن�س عليها، وبعدم التنا�سق مع املقت�سيات التي تليها. من الزاوية الثانية، يالحظ اأنها تق�رش اإمكانية 
التجريح يف ق�ساة احلكم واحلال اأن هذه ال�سالحية مينحها القانون لالأطراف كلما تبني اأن ع�سوا 
من الهيئة الق�سائية امل�ساركة يف الدعوى يت�سف باإحدى العالقات املربرة للتجريح. ويت�سح هذا 

جليا من م�سمون املواد 279 و 280 و 284 التي ت�سمل قا�سي التحقيق كذلك. 

املحددة،  احلالت  يف  بثغرات   273 املادة  م�سمون  يت�سم  اجلانب،  هذا  عن  النظر  ب�رشف 
النق�س  اإليها ما ل ت�سمله. ويظهر  اأن ي�ساف  خا�سة واأنها معددة على �سبيل احل�رش ول يجوز 
من احلالة الثالثة اإىل الأخرية، با�ستثناء اخلام�سة وال�ساد�سة. فهذه احلالت تقت�رش على القا�سي اأو 

الق�سم الثاين

جتريح الق�ساة
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زوجه اأو اأحد الأطراف اأو زوجه فيما يخ�س عالقات اخل�سام الق�سائي اجلاري والدين والتبعية 
وال�سداقة والعداوة وت�سكي القا�سي. وت�سكت عن العالقات الأخرى التي تت�سمنها احلالت 
ال�ست الأوىل، اأي القرابة مبا فيها اأبناء الأعمام والأخوال وامل�ساهرة. ومن البديهي اأن قوة تاأثري 
هذه العالقات ل تنتفي يتعلق الأمر بالتبعية اأو ال�سداقة اأو العداوة اأو ت�سكي القا�سي. بل ميكن 
القول باأنها حتتل مركزا اأقوى ملا جبل عليه النا�س من ميل اإىل الفتخار والغرور بوجود عالقة 
من هذا النوع بينهم وبني اأحد الق�ساة اأو زوجه اأو قريب اأو �سهر له. ويكفي احتمال التهديد 
يف هذه ال�سور لتربير وتاأ�سي�س �رشورة اإدراجها �سمن اأ�سباب التجريح واقرتاح تعديل الن�س مبا 

يكفل ذات الطمئنان وذات الثقة يف الق�ساء جلميع املتقا�سني.

املقرتح: »ميكن جتريح كل قا�س من ق�ساة احلكم اأو التحقيق اأو النيابة العامة يف الأحوال التالية:

احلالتان الأوىل والثانية بدون تغيري.
اإذا كان بني اأحد الأطراف والقا�سي اأو زوجه اأو اأحد اأ�سولهما اأو فروعهما اأو اإخوانهما اأو 

اأخواتهما، اأو اأعمامهما اأو عماتهما، اأو اأخوالهما اأو خالتهما، دعوى... من �سنتني؛
اإذا كان القا�سي اأو زوجه اأو اأحد اأ�سولهما ... اأو خالتهما دائنا اأو مدينا لأحد الأطراف؛

اإذا كان قد �سبق له... بدون تغيري؛

اإذا كان قد ت�رشف... بدون تغيري؛

 اإذا كانت هناك عالقة تبعية بني القا�سي اأو زوجه اأو اأحد اأ�سولهما اأو فروعهما...، واأحد 
الأطراف اأو زوجه؛

اإذا كانت بني القا�سي اأو زوجه اأو... �سداقة اأو عداوة معروفة«.

حتذف الفقرة الأخرية: اإذا كان القا�سي هو امل�ستكي، لأنها تندرج حتميا يف الفقرة الأوىل 
يف اأول م�سلحة ميكن اأن تكون للقا�سي. 
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املادة 274: جتريح ق�ساة النيابة العامة

املبداأ املرجعي: احلياد وال�ستقالل والنزاهة

املقرتح:  مراجعة منع التجريح باعتماده �سمن لئحة الق�ساة املن�سو�س عليهم باملادة 273

من زاوية الثغرات فاإنها تقرر �رشاحة منع جتريح ق�ساة النيابة العامة. ومن املعروف اأن هذا 
ال�ستثناء يتاأ�س�س على �سفة النيابة العامة كطرف بالدعوى، فهي املدعي يف الدعوى العمومية، 
ول يعقل يف اأي دعوى اأن يجرح اأحد الأطراف خ�سمه. لكن هذا املنطق يفرت�س اأن النيابة العامة 
متار�س مهمتها ك�سخ�س جمرد ل يدخل يف الب�رش، ول ميكن اأن يوجد يف حالة من حالت القرابة 
العائلية اأو ال�سداقة اأو التجارة اأو الت�سغيل. كما يفرت�س ذات املنطق اأن القا�سي الذي ميار�س مهام 
اأثناء الدعوى وهذا خطاأ لأن ق�ساة النيابة العامة يكونون وحدة  اأن يتغري  النيابة العامة ل ميكن 
ق�سائية ل تتجزاأ وينوب بع�سهم عن بع�س ب�سكل قانوين دون اأن يوؤثر ذلك على �سالمة الدعوى، 
بخالف ق�ساة احلكم والتحقيق الذين ل يجوز تغيريهم اأثناء نف�س الدعوى، واإذا ح�سل تغيريهم 
وجب على من يعو�سونهم بدء الإجراءات من اأولها من جديد. واأخريا، ومن منظور اجتماعي 
واإن�ساين نف�ساين، اإذا كان هناك من خطر على احلياد فاإنه يرد غالبا �سد النيابة العامة ملا لها من 
اأكرث  ب�رشوط  ولو  ذاتها  تفر�س  ق�ساتها  فاإن رخ�سة جتريح  عليه  بناء  املتقا�سني.  نفو�س  هيبة يف 

�سدة.

املقرتح: اإ�سافة ق�ساة النيابة العامة اإىل جانب ق�ساة احلكم والتحقيق مبدخل املادة 273.
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الباب الأول : اجللــ�سات

الفرع الأول : و�سائل الإثبات

يحدد هذا الفرع املبادئ العامة لالإثبات اجلنائي، وهي املبادئ التي ت�سكل جمموعة الأحكام 
املطبقة  على كافة و�سائل الإثبات.

وي�سكل الإثبات نقطة التما�س بني العدالة اجلنائية من جهة، ومقومات املحاكمة العادلة وقيم 
حقوق الإن�سان من جهة ثانية. وبيان ذلك اأن هدف الإثبات هو البحث عن احلقيقة بغية اإدانة 

املجرمني، وحماية الأبرياء.

اجلرمية،  ارتكاب  من ظروف  التثبت  اجلنائية، يف  العدالة  اإليها  ت�سعى  التي  احلقيقة  وتتمثل 
واإ�سنادها اإىل املتهم. ويتم اإدراك احلقيقة -بهذا املعنى– بالعتماد على نظام الإثبات القائم على 
بها  ي�ست�سهد  اأو  اجلنائي،  الدعاء  يحملها  التي  الأدلة  تقدير  ب�سلطة  اجلنائي  للقا�سي  العرتاف 
املتهم اأو املطالب باحلق املدين، فيعتمد ما ي�ساء منها وي�رشف النظر عما ي�ساء، تبعا ملا حتدثه من 

تاأثري على موؤ�رش �سمريه، ول يقيده يف ذلك، اإل �رشورة تعليل حكمه.

القا�سي، وبني  اإدراك  بني  احلا�سل  بالتطابق  يتم  اجلنائية،  العدالة  احلقيقة يف جمال  بلوغ  اإن 
الوقائع والأحداث كما جرت على اأر�س الواقع. على اأن هذا التطابق قد يتعذر اأحيانا مما يرتتب 
يف  الوقوع  اإىل  اأحيانا  يوؤدي  قد  ما  وهو  الواقعية،  احلقيقة  عن  الق�سائية  احلقيقة  اختالف  عنه 

الأخطاء الق�سائية.

لكن اإدراك احلقيقة من طرف العدالة اجلنائية، يظل اأمرا ن�سبيا ب�سبب ما يعرتي و�سائل املعرفة 
اجلنائي-ويف  القا�سي  اأن  ذلك  على  ويرتتب  بالنق�س.  ات�سامها  وب�سبب  �سعف،  من  الب�رشية 
معر�س بحثه عن احلقيقة– لي�س بو�سعه بلوغ املطلق، لأن اقتناعه ين�سب على اأمور ن�سبية، تتمثل 

الق�سم الثالث

ب�ساأن عقد جل�سات و�سدور الأحكام
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يف العتقاد بان هذه الواقعة قد ح�سلت اأو مل حت�سل، واأن هذا التهام �سحيح اأو مغلوط، وذلك 
تبعا ملا حتدثه الأدلة من تاأثري على اقتناعه ال�سميم. 

وتت�سم عملية الإثبات بال�سعوبة، اإذ اأنها تعترب عمال معقدا ومتعدد اجلوانب. وتكمن �سعوبتها 
وتعقيدها يف اأن احلقائق التي تعتمد يف الإثبات، غالبا ما تكون وليدة املا�سي، ومل تقع ب�سكلها 
املادي اأمام املحكمة، مما ي�ستوجب على املحكمة اأن ت�ستوعبها ب�سورة غري مبا�رشة، وعن طريق 

عملية الإثبات بالذات، اأي عن طريق اإعادة اخللق لل�سورة الواقعية التي متت يف املا�سي. 

ول حاجة اإىل الإ�سهاب يف التاأكيد على اأهمية  الإثبات اجلنائي، فقواعده هي الأكرث تطبيقا 
يف احلياة العملية، بل هي القواعد التي ل تنقطع املحاكم عن تطبيقها كل يوم، فيما يعر�س لها 

من اأق�سية.

اإذ اأن حق الدولة يف العقاب يتجرد من كل  اإن قواعد الإثبات اجلنائي حتتل اأهمية خا�سة، 
قيمة،اإذا مل يقم الدليل على احلادث الذي ي�ستند اإليه، فالدليل هو قوام حياته، ومعقد النفع فيه،  
حتى �سدق القول باأن احلق جمردا من دليله، ي�سبح عند املنازعة، والعدم �سواء. فالدليل وحده 
هو الذي يحيي حق الدولة يف العقاب، ويوؤمن حق املتهم يف احرتام براءته الأ�سلية والدفاع عن 
نف�سه، فما ل دليل عليه هو والعدم �سواء، ومن مت ي�ستوي احلق املعدوم واحلق الذي ل دليل عليه، 

فالدليل هو قوة احلق وقلبه الناب�س. 

وتنح�رش  املبادئ العامة لالإثبات يف الأمور التالية:

■     حرية الإثبات وحرية القتناع.
■     و�سائل الإثبات.

■     مبداأ الرباءة الأ�سلية ونتائجه.
■     م�رشوعية البحث عن الأدلة.

وبع�س  القتناع  وحرية  الإثبات  )حرية  املبادئ  هذه  لبع�س   296 اإىل   286 املواد  وتتعر�س 
و�سائل الإثبات(، بينما مبداأ الرباءة الأ�سلية وارد باملادة الأوىل، ول ذكر ملبداأ م�رشوعية البحث 
التي تثري �سوؤال املالئمة مع مبادئ  عن الأدلة، املقرر فقها وق�ساء. وتقت�رش الدرا�سة على املواد 
الدفاع،  حقوق  واحرتام  العادلة،  املحاكمة  بقواعد  منها  يتعلق  ما  ول�سيما  الإن�سان،  حقوق 

وتاأمني الرباءة الأ�سلية، وم�رشوعية البحث عن الأدلة وتقدير قيمتها يف الإثبات.
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املادة 286: حرية الإثبات وحرية القتناع

املبداأ املرجعي: الرباءة الأ�سلية –ال�رشعية– حقوق الدفاع

املقرتح: تعديل ال�سياغة وتدقيق الن�س باحلد من اإطالقه 

اأقرت هذه املادة نظام الإثبات اجلنائي، الذي ترتتب عليه نتيجتان:

و�سائل  بكل  ونفيها  اجلرائم  اإثبات  جواز  وموؤداها  الإثبات،  حرية  هي  الأوىل  ■        النتيجة 
– قا�سي  اأمر معرتف به لكل املتدخلني يف الق�سية اجلنائية )النيابة العامة  الإثبات، وهو 
التحقيق – املتهم – املطالب باحلق املدين –  امل�سئول عن احلقوق املدنية -وقا�سي احلكم(. 
■      النتيجة الثانية تتجلى فيما يعرف بحرية القتناع، وموؤداها اأن قا�سي احلكم يقدر بكامل 
احلرية قيمة الأدلة ويبني حكمه على ما اطماأن اإليه منها. وهذه الإمكانية قا�رشة بداهة 

على قا�سي املو�سوع وحده.                     

اأول : حرية الإثبات 

منها  واملق�سود  اجلنائي.  الإثبات  نظام  عليها  ينبني  التي  اخل�سائ�س  اأهم  من  الإثبات  حرية 
الو�سائل  بكل  الإثبات  يح�سل  بحيث  الآخر،  دون  بدليل  مقيد  نفيها غري  اأو  اجلرمية  اإثبات  اأن 
املمكنة، وذلك خالفا ملا عليه الأمر يف املادة املدنية، حيث الإثبات مقيد لتعلقه بت�رشفات قانونية 

وتعاقدية، حتتاج اإىل دليل يفر�سه القانون.

الغالب  املادة اجلنائية، ي�سكل يف  اأن حمل الإثبات يف  اإىل  ويرجع تربير مبداأ حرية الإثبات، 
وقائع مادية اأو نف�سية ل يعقل اإعداد الإثبات فيها م�سبقا. لذلك من حق �سلطة التهام، اأن تثبت 
الآخر  القا�سي هو  اأن  الطرق، كما  بكل  اأي�سا  ينفيها  اأن  وللمتهم  الو�سائل،  بكل  الوقائع  تلك 

يتق�سى احلقيقة بكل ال�سبل.

ومبداأ حرية الإثبات ي�سكل تخفيفا لعبء الإثبات  الذي تتحمله النيابة العامة، يف مواجهة 
قاعدة الرباءة الأ�سلية املقررة لفائدة املتهم.
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وتاأ�سي�سا على ذلك، ميكن اإثبات اجلرمية اأو نفيها بالعرتاف اأو ال�سهادة اأو اخلربة اأو القرائن 
اأو املعاينة، ول يحد من اإطالق هذا املبداأ، اإل ال�ستثناءات املن�سو�س عليها يف القانون.

باأية  اإثبات اجلرائم  الإثبات بقولها: »ميكن  286 حرية  املادة  الفقرة الأوىل من  وقد كر�ست 
و�سيلة من و�سائل الإثبات ما عدا يف الأحوال التي يق�سي فيها القانون بخالف ذلك...«.

اإثبات اجلرمية من طرف الدعاء العام،  واملالحظ اأن �سياغة هذه الفقرة، تقت�رش على حرية 
وت�سقط من ح�سابها  حق املتهم يف حرية نفي اجلرمية بكل الو�سائل، بعد اإثباتها.

كما اأن الفقرة املذكورة قيدت حرية الإثبات بعبارة: »ما عدا يف الأحوال التي يق�سي فيها 
القانون بخالف ذلك«، وهي بذلك تفتح الباب وا�سعا لتعطيل نظام حرية الإثبات اجلنائي. وهو 
ما �سيت�سح عند التعر�س للقوة الإثباتية لبع�س املحا�رش ذات احلجية املطلقة، التي ت�سل مبداأ حرية 

الإثبات، وت�سادر �سالحية الق�ساء يف تقدير الدليل،وتهدم الرباءة الأ�سلية. 

كما اأن الفقرة املذكورة، ل ت�سري اإىل ا�سرتاط احل�سول على الأدلة بطرق م�رشوعة. فال يجوز 
العتماد على الأدلة التي جاءت وليدة اإجراءات غري قانونية اأو باطلة، ويتحتم طرحها لأن ما 
العادلة،  املحاكمة  وقواعد  الإن�سان،  مبادئ حقوق  اأن  ذلك  واآية  باطل.  فهو  الباطل  على  بني 
امل�رشع،  وقننها  و�سعها  التي  الإجراءات  من خالل  العقاب،  الدولة يف  اقت�ساء حق  ت�ستهدف 

م�ستهدفا منها حتقيق �سالمة الدليل، وتاأمني �سمانات املتهم، واأولها حق الدفاع عن نف�سه.

والدليل الباطل هو الذي يتم احل�سول عليه نتيجة ارتكاب جرمية، اأو نتيجة خرق اإجراءات 
قانونية.

ومن قبيل الدليل املح�سل عليه نتيجة ارتكاب جرمية، العرتاف املنتزع بالتعذيب، اأو املحجوزات 
والوثائق الناجتة عن جرمية انتهاك حرمة امل�سكن، اأو الدليل املنتزع مبنا�سبة اعتقال حتكمي.

اأما الدليل الناجت عن اإجراءات باطلة، فمثاله الدليل املح�سل مع عدم احرتام اإجراءات الو�سع 
حتت احلرا�سة، اأو خرق قواعد التفتي�س.

205



206

على اأن الجتهاد الق�سائي املقارن، انتهى اإىل اأنه ل يوجد ما مينع من ا�ستناد احلكم بالرباءة، 
على دليل حم�سل بطريق غري م�رشوع، كما لو كانت الرباءة نتيجة اإف�ساء املحامي ب�رش من اأ�رشار 

املهنة. ومن مت فاإن دليل الإدانة وحده، هو الذي يتطلب �رشط ال�سحة.

ا�ستعمال  نتيجة  املح�سل  الدليل  م�رشوعية  الت�ساوؤل حول  باملو�سوع،  املت�سلة  امل�سائل  ومن 
كبري  باهتمام  الت�ساوؤل  هذا  حظي  وقد  اجلرمية.  ارتكاب  اإىل  ال�سخ�س  لدفع  واحليلة،  اخلدعة 
واحليل  التنكر  ا�ستعمال  من  مواجهتها  تقت�سيه  وما  اجلرائم،  ارتكاب  اأ�ساليب  تطور  غمار  يف 
واخلداع والت�سرت ون�سب الكمني وال�ستعانة باملخربين، وال�ستعانة بالد�سائ�س. ومن قبيل ذلك 
يف  للوقوع  وجره  �سخ�س  لإغراء  اجلن�سي،  ال�سذوذ  ميار�س  بكونه  ال�رشطة،  �سابط  يتظاهر  اأن 
حماولة امل�ساركة يف ارتكاب اجلرمية. ومن قبيل ذلك ما ق�ست ب�ساأنه حمكمة النق�س الفرن�سية، 
حينما اعتربت باأن عملية تقليد ال�سوت يف الهاتف والتي قام بها قا�سي التحقيق، قد ا�ستهدفت 
التحايل على املقت�سيات القانونية، وخرقت القواعد العامة لالإجراءات، والتي ل يجوز للقا�سي 

جتاهلها مل�سا�سها بحقوق الدفاع.

  اإن هذه املعطيات، تطرح بحدة م�سكلة امل�رشوعية يف البحث عن الأدلة اجلنائية، ول جند 
موقفا �رشيحا منها يف القانون املغربي، الذي اعتمد حرية الإثبات على اإطالقها.

املقرتح:  اإعادة �سياغة ال�سطر الأول من املادة 286 املتعلق مببداأ حرية الإثبات، على النحو التايل: 

 ميكن اإثبات اجلرائم ونفيها باأية و�سيلة من و�سائل الإثبات ما عدا يف الأحوال التي يق�سي 
فيها القانون بخالف ذلك.

ل يعتد بدليل الإدانة ما مل يتم احل�سول عليه بطرق م�رشوعة«.

ثانيا : حرية القتناع 

تعر�ست املادة 286 يف �سطرها الثاين، اإىل حرية القا�سي يف احلكم بناء على اقتناعه ال�سميم.

ومن العبث احلديث عن حرية القا�سي يف القتناع، اإذا مل يكن متمتعا بال�ستقالل جتاه نف�سه 
وجتاه حميطه، وذلك وفقا ملا �سبق التنويه اإليه عند عر�س الإطار العام لهذه الدرا�سة، وخالل حتليل 

اجلزء الأول منها، مبنا�سبة ا�ستعرا�س اأحكام الكتاب التمهيدي، ومقت�سيات  الكتاب الأول.
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ومن امل�ستجدات التي جاء بها ق.م.ج. اجلديد )النافذ �سنة 2003(، تقييد القتناع ب�رشورة 
تربيره،  ا�ستنادا اإىل ما ت�سرتطه الفقرة 8 من املادة 365، من �رشورة تعليل الأحكام.

وقد و�سع هذا التقييد حدا لفرتة طويلة، كان فيها الق�ساة يكتفون يف الإدانة بالعبارة الوحيدة 
التالية: »وحيث اقتنعت املحكمة بثبوت التهمة يف حق املتهم«.

ورغم ذلك، مازال مو�سوع القتناع بحاجة للمزيد من التدقيق والتحديد والتو�سيح، على 
م�ستوى مفهومه ونطاق العمل به.

وهكذا وعلى م�ستوى حتديد املفهوم، يدل القتناع على حالة الإدراك الذهني، التي ي�سلم 
معها العقل ت�سليما جازما ويقينيا، بثبوت اأو بنفي واقعة اأو عدة وقائع جرمية، واإ�سنادها للمتهم 
وذلك اعتمادا على قواعد املنطق الق�سائي، القائم على ال�ستقراء وال�ستنتاج، وامل�ستمدة من اأدلة 

وبراهني ق�سائية، م�رشوعة وحا�سمة ل يتطرق اإليها ال�سك.

اإن امل�رشع يعرتف  للقا�سي اجلنائي ب�سلطة تقدير الدليل، وحرية تكوين القتناع، و�سبب ذلك 
يرجع اإىل طبيعة وظيفة القا�سي، فهذا الأخري هو موؤمتن الدولة املنوط به اقت�ساء حقها يف العقاب.

واقت�ساء احلق يف العقاب لي�س اآليا، يتم بطريقة تلقائية، واإمنا يتطلب اإجراء حماكمة ق�سائية، 
باعتبارها ت�سكل جوهر العمل الق�سائي، وهذا الأخري عمل ذهني وفني يف املقام الأول، وعمل 

اإرادي يف ذات الوقت.

هذا العمل الإرادي املكون ل�سلطة القا�سي اجلنائي يف تقدير الأدلة، يجد اأ�سوله الأولية يف 
العنا�رش الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية، والأخالقية والثقافية، وغريها من العوامل الكامنة 
يف  ويوؤثر  لالأ�سياء،  منظوره  يوجه  الذي  ال�سخ�سي  تكوينه  مفرت�س  ويف  القا�سي،  حممول  يف 

اقتناعه ال�سميم.

ومن مت فاإن القا�سي اجلنائي اإذا ق�رش يف اأدائه ل�سلطته التقديرية، اأو اأ�ساء حرية القتناع املقررة 
لفائدته، يكون قد عرى لدى املواطنني ظهورهم لتلهبها بغري مغيث، �سياط الظلم.
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ويرتتب على حرية القتناع، العرتاف للقا�سي اجلنائي، ب�سالحية تقدير الأدلة التي ي�سوقها 
اأو املطالب باحلق املدين  الدعاء اجلنائي، لدح�س مبداأ الرباءة الأ�سلية، وتقدير ما يقدمه املتهم 

من و�سائل.

وملا كانت احلقيقة الق�سائية تت�سم بطبيعة ن�سبية، فاإن حرية القا�سي يف القتناع لي�ست مطلقة،  
واإمنا ترد عليها جملة من القيود، جتعلها تندرج �سمن �سوابط تكفل امل�رشع باإقرار بع�سها، وتوىل 

الفقه والق�ساء اإقامة البع�س الآخر.

تنبني على اعتبار حماية املتهم، و�سيانة  القا�سي يف القتناع،  التي ترد على حرية  القيود  اإن 
حقوق الدفاع من كل جتاوز حمتمل، اأو اإ�ساءة ل�سلطة القا�سي يف تقدير الدليل، ويف تكوين اقتناعه.

ومن القيود التي اأقرها امل�رشع، عمال على تاليف كل خطاأ حمتمل يف تقدير الدليل، والإ�ساءة 
املحا�رش،  بع�س  حجية  واحرتام  حكمه،  تعليل  بواجب  القا�سي  التزام  القتناع،  �سالمة  اإىل 
واحرتام قاعدة الرباءة الأ�سلية، واللتزام يف �ساأن اإثبات الأمور املدنية العار�سة، بقواعد القانون 

املدين، وتقييد الإثبات يف بع�س اجلرائم كاخليانة الزوجية.

اأما القواعد التي اأقرها الفقه والجتهاد الق�سائي، فمنها التزام القا�سي بال�رشعية يف بحثه عن 
الأدلة.

اأن يبلغ  اأقره الجتهاد الق�سائي، ول جند له �سدى يف الت�رشيع، هو ا�سرتاط  اأهم قيد  اأن  اإل 
القتناع درجة اجلزم واليقني،عندما يتعلق الأمر باحلكم بالإدانة.

اإن اليقني، باعتباره اأ�سا�س الأحكام اجلنائية، هو حالة اإدراك وفهم يتعلق بالعمليات الذهنية، 
ين�ساأ عنها ت�سليم واطمئنان عقلي، وتاأكيد جازم، حول حقيقة الأفعال اجلرمية ون�سبتها اإىل املتهم 

بها وثبوتها يف حقه ثبوتا ل ريب فيه، ينتفي معه ال�سك والرتدد.

وينطوي اليقني بهذا املفهوم على معنيني، معنى �سيكولوجي، ومعنى منطقي. فمن الوجهة 
ال�سيكولوجية، يدل اليقني على طماأنينة النف�س حلكم تراه حقا ل ريب فيه، فيقابله ال�سك.
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اأما من الوجهة املنطقية، فيدل اليقني على كل معرفة تقوم على الربهان واحلجة، املبنية اإما على 
البداهة، اأو على ال�ستنتاج وال�ستقراء. 

وتعني البداهة، و�سوح الأفكار بحيث تفر�س نف�سها على الذهن، فال�سيء البديهي هو ما 
ي�سلم به الذهن للوهلة الأوىل، من دون �سك ول تردد، ول يحتاج مع بداهته اإىل برهان.

ويخ�سع الن�ساط الواقعي والذهني للقا�سي، والذي ي�سكل دائرة القتناع لديه، لقواعد العقل 
واملنطق والعدالة. لذلك يلجاأ القا�سي يف تقديره لقيمة الدليل اإىل ال�ستنتاج وال�ستقراء، وي�سرتط 
اأن يكون ما ا�ستنتجه، موافقا للراأي الوحيد املمكن ا�ستخال�سه من الأدلة املتوفرة بعد التثبت من 

�سحتها ومتحي�سها. 

الأحكام  من  جمموعة  على  يقوم  مركب،  ذهني  ن�ساط  اقتناعه،  دائرة  يف  القا�سي  ون�ساط 
الفرعية، التي جتمعها وحدة الدعاء اجلنائي، وينتهي القا�سي من هذا الن�ساط املركب، مب�سمون 
اللتزام  مع  ال�سليم،  واحل�س  العقلي،  وال�ستنتاج  املنطقي،  ال�ستخال�س  قواعد  معتمدا  قراره 
ب�سدد اإثبات الوقائع، باملنهج الذي ير�سمه القانون، علما باأن هذا املنهج، يعترب يف جمال الإثبات 

اجلنائي – وبف�سل حرية الإثبات والقتناع – ا�ستثناء حم�سا.

اإن احلكم اجلنائي، يت�سكل من اأحكام فرعية تتعلق بتقدير الدليل وحتديد قيمته، ومدى حجيته 
يف اإثبات وقائع الدعاء اجلنائي. هذه الأحكام الفرعية، لي�ست �سوى جمموعة من التقديرات التي 
تعك�س جمموعة القيم، العلمية والنف�سية، واخلربات املوجودة بذهن القا�سي �سلفا، وهذه القيم يف 
جمموعها، لي�ست �سوى تكوين القا�سي العلمي ال�سخ�سي وخال�سة خربته وجتربته املهنية اأو الفنية. 

اإن التكوين العلمي والثقايف للقا�سي، و�سالمة ملكات الت�سور والتخيل، والتذكر والنتباه، 
واليقظة  احل�س،  ورهافة  والتعميم، والتعليل وال�ستنتاج  والإدراك والتجريد  والفهم،  والتمييز 
اأو  و�رشعة البديهة، و�سالمة النف�س مما ميكن اأن ي�سيبها من تاأثري البيئة التي عا�س فيها القا�سي، 
اإليه، وما يلحق وجدانه نحو العدالة وحب احلق، كل  اأو العقائدي الذي مييل  الفكر ال�سيا�سي 

ذلك يحدد �سفاء الذهن، و�سحة القتناع واليقني، و�سالمة الأحكام من الأخطاء.
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تدور حولهما مقومات املحاكمة العادلة،  حموران  ويقينه،  القا�سي  �سك  اأن  هي  والنتيجة 
ويتوقف عليهما م�سري كل من ُقدر له اأن ي�ساق اإىل �ساحة العدالة اجلنائية متهما يف جرمية. 

كما يتعلق بهما اأي�سا الك�سف عن حق الدولة يف العقاب، واإنزاله مبن ي�ستحقه دون �سواه.

وما كان الت�سليم بحرية القتناع للقا�سي اجلنائي، �سوى نوع من العرتاف الت�رشيعي، بالعجز 
عن حل م�سكلة الإثبات اجلنائي بالقواعد القانونية املقيدة، وهو ت�سليم ينطوي على الرغبة يف 
وفقا  واحلكم  احلقيقة،  اكت�ساف  يف  املتمثل  ودوره  بوظيفته  قيامه  خالل  الق�ساء،  دور  تن�سيط 
ملبادئ الإن�ساف التي يوحي بها القانون وقواعد العدالة. واإنه ملن اخلطاأ اعتبار العدالة اجلنائية 
والت�رشيع اجلنائي، ظاهرة جمردة  يوحي بها العقل والعدالة املطلقة، واإمنا هي ظاهرة اجتماعية، 
ذات ارتباط وثيق بطبيعة البنية ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية للدولة من جهة، وبالعنا�رش 

املتنوعة التي تدخل يف تكوين �سخ�سية القا�سي من جهة اأخرى.

والنتيجة هي اأن قا�سي املو�سوع، هو وحده الذي يتمتع بحرية القتناع، بح�سب املفهوم 
الدقيق لهذه احلرية.

لكن حرية القا�سي يف القتناع تنطوي على بع�س املخاطر، من �ساأنها الإ�رشار باحلقيقة فيما 
لو قامت على جمرد الأهواء ال�سخ�سية، وامل�ساعر الذاتية، والنفعالت الظرفية، اأو النطباعات 

ال�سخ�سية، التي ت�ستع�سي على الرقابة.

اأن يلتزم القا�سي بتعليل اقتناعه، واأن يف�رش ال�سك لفائدة  وتالفيا لهذه املحاذير تقرر قانونا 
املتهم. كما تقرر ق�ساء، اأن يبلغ القتناع درجة اجلزم واليقني.فاأحكام الإدانة ل تنبني على الظن 

والحتمال والتخمني، واإمنا تقوم على اجلزم واليقني.  

فاليقني تبعا لذلك هو كل معرفة ل تقبل ال�سك، ومل تعد حتتاج لربهان. واللجوء اإىل الربهان 
واحلجة ي�ستهدف اإزالة ال�سك حول �سحة الواقعة املراد اإثباتها.

ويرتتب على قاعدة ال�سك يف�رش لفائدة املتهم، احلكم بتربئة �ساحته. وهذا احلكم بالرباءة، 
الواقعية، ولكن يدل على  الوجهة  اإليه من  املن�سوب  الفعل  املتهم مل يرتكب  باأن  يعني اجلزم  ل 
اأن الق�ساء مرتاب يف اأمره، فهو يف �سك منه، ومن مت يحتمل اأن يكون من الوجهة الواقعية هو 
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مقرتف اجلرمية، كما اأنه من املحتمل اأن يكون بريئا منها. وعمال بقواعد العدل، فاإنه يتم تغليب 
جانب الرباءة، وترجيح كفة احلقوق الفردية، على م�سلحة املجتمع يف الردع، لأن  اإفالت جمرم 
من العقاب، واغت�سابه حلق الدولة يف حتقيق الردع، هو اأهون �رشا من اإدانة برئ، غاية الأمر اأنه 
ل�سيء اأمر على الإن�سان، اأكرث من اأن يجد نف�سه �سحية حكم ظامل ولو كان خاطئا، بالإدانة، 

يجعله يتحمل تبعات اإجرام جناه غريه.

اإن احلكم بالرباءة لفائدة ال�سك، حكم حماط من الوجهة النظرية بنوع من الريبة، وهو ي�سبه 
اإىل حد ما، العفو ال�سادر قبل احلكم بالإدانة اأي خالل املحاكمة، وذلك من حيث الآثار املرتتبة 

عن كل منهما، وهو احليلولة دون اإدانة املتهم.

وهكذا يرتتب على احلكم بالرباءة لفائدة ال�سك، من الوجهة العملية، الإفراج عن املتهم اإذا 
كان يف حالة اعتقال، ونفي التهمة املن�سوبة اإليه.

اأما الرباءة  اأو الإدانة املبنية على اليقني، فتتحقق حينما تكون الأمور وا�سحة جلية بذاتها، فال 
حتتاج اإىل برهان ودليل، وهذه هي حالة املعرفة اليقينية املح�سلة من املعاينة املبا�رشة، ومثالها اجلرم 
القا�سي  التي يجريها  املح�سلة من املعاينة العالنية املبا�رشة  املعرفة  اأو  التلب�س،  امل�سهود يف حالة 
بنف�سه، اأو املعرفة امل�ستمدة من ظواهر طبيعية، كاكتمال القمر ليلة منت�سف ال�سهر القمري، اأو 

امل�ستنتجة من تطبيق قواعد العلوم.

طريق  عن  اإليه  وميكن اأن يح�سل اليقني ب�سفة غري مبا�رشة، ويتحقق عندما يتم التو�سل 
ال�ستدلل املنطقي، كما هو احلال يف نتيجة حتليل القرائن الق�سائية اأو ت�رشفات املتهم.

واليقني اإما اأن يكون مو�سوعيا، يفر�س نف�سه على العقول كاليقني العلمي، واإما اأن يكون 
يقينا ذاتيا ي�سلم به املرء ول ي�ستطيع نقله اإىل غريه من النا�س، وي�سمى باليقني املعنوي اأو الوجداين.

وهو املعول عليه يف جمال الإثبات اجلنائي. ومن خماطر هذا النوع من اليقني اأن يكون م�ستمدا 
من درجة خطورة اجلرمية وج�سامتها، اأو متاأثرا بطبيعة العقوبة التي ر�سدها امل�رشع للجرمية، اأو 
بتاأثري الراأي العام املحلي اأو الوطني اأو الدويل  اأو الإعالمي، اأو بالأو�ساع ال�سيا�سية والجتماعية 

والقت�سادية  ال�سائدة.
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اإن الختالف بني القتناع واليقني، هو اختالف يف الدرجة ولي�س يف الطبيعة. مبعنى اأن كال 
املفهومني م�سابه لالآخر من حيث طبيعته، وهي اأنهما معا ي�سكالن حالة ذهنية، تتعلق بالإدراك 
اختالف يف الدرجة اأو القوة،  هو  بينهما  الختالف  لكن  امل�ستمد من املح�سو�سات.  العقلي 
مبعنى اأن القتناع يرتك لالحتمال والظن جمال للوقوع، يف حني اأن اليقني ي�سكل درجة اأعلى من 

درجات الإدراك، بحيث تنمحي معه �سوائب ال�سك والرتياب.

العمل  عليه  ا�ستقر  ما  يف�رش  الذي  هو  واليقني،  بني القتناع  الدرجة  هذا الختالف يف  اإن 
الق�سائي، من ا�سرتاط بلوغ القتناع درجة اجلزم واليقني، حتى اأ�سبح من املاألوف نق�س الأحكام 

اجلنائية، لكون القتناع فيها مل يبلغ درجة اليقني.

وكما �سبقت الإ�سارة، فالف�سل يعود للق�ساء يف ا�سرتاط بلوغ القتناع درجة اجلزم واليقني، 
286 من ق.م.ج.  املادة  القتناع وحده، وهو ما عربت عنه  با�سرتاط  اكتفى  امل�رشع  باأن  علما 

بقولها: »ويحكم القا�سي ح�سب اقتناعه ال�سميم«. 

كما اأن قاعدة ال�سك يف�رش لفائدة املتهم – وهي من امل�ستجدات املن�سو�س عليها يف املادة 
الأوىل من ق.م.ج. – يجب التاأكيد عليها واإعادة التذكري بها �سمن املادة 286.

يف  الق�سائي  الجتهاد  عليه  ا�ستقر  ما  تقنني  امل�ستح�سن  من  نرى  �سبق،  ما  على  وتاأ�سي�سا 
املو�سوع، وذلك با�سرتاط بلوغ القتناع درجة اجلزم واليقني، يف الأحكام ال�سادرة بالإدانة. 
اأما الأحكام بالرباءة، فيمكن اأن تبنى على اليقني. اإذا توفرت اأ�سبابه، واإذا انتفت وجب احلكم 

بالرباءة لل�سك. 

املقرتح: تعديل املادة 286 على النحو التايل: »ميكن اإثبات اجلرائم اأو نفيها باأية و�سيلة من و�سائل 

الإثبات ما عدا يف الأحوال التي يق�سي فيها القانون بخالف ذلك.ل يعتد بدليل الإدانة املح�سل 
عليه بطرق غري م�رشوعة. ويحكم القا�سي ح�سب اقتناعه ال�سميم ويجب اأن يت�سمن املقرر ما 

يربر اقتناع القا�سي وفقا للبند 8 من املادة 365 الآتية بعده.

اأو  قائم،  الإثبات غري  اأن  املحكمة  ارتاأت  واإذا  واليقني،  اجلزم  على  الإدانة  مقررات     تبنى 
ي�سوبه ال�سك، �رشحت بعدم اإدانة املتهم وحكمت برباءته«.
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املادة 289: �رشوط العتداد باملح�رش 

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع –ال�رشعية– وقواعد املحاكمة العادلة

املقرتح: ترتيب البطالن على خرق �رشوط �سحة املح�رش

مل يح�رش امل�رشع و�سائل الإثبات، متا�سيا مع مبداأ حرية الإثبات.

ومع ذلك، فاإن الو�سائل املعروفة واملتداولة من حيث الواقع، هي الدليل املكتوب، العرتاف، 
ال�سهادة، اخلربة، القرائن واملعاينة.

والواقع اأن جميع هذه الو�سائل، غالبا ما تاأتي مكتوبة وم�سمنة باملحا�رش التي تنجزها ال�رشطة 
الق�سائية خالل اأبحاثها.

وقد عرف امل�رشع املح�رش يف املادة 24  من ق.م.ج بقوله: »املح�رش هو الوثيقة املكتوبة التي 
يحررها �سابط ال�رشطة الق�سائية اأثناء ممار�سته مهامه وي�سمنها ما عاينه اأو تلقاه من ت�رشيحات اأو 

قام به من عمليات ترجع لخت�سا�سه«.

وحتدد املادة 289 �رشطني من اأجل العتداد باملحا�رش، اأولهما اأن يكون �سحيحا يف ال�سكل، 
جمال  فـي  �سخ�سيا  تلقاه  اأو  عاينه  ما  وظيفته،  مهام  ميار�س  وهو  حمرره  فيه  ي�سمن  اأن  والثاين 

اخت�سا�سه فقط.

اأول: ال�رشوط ال�سكلية ل�سحة املح�رش

ومن   .24 املادة  الواردة يف  هي  من ق.م.ج.   289 املادة  اإليها  ت�سري  التي  ال�سكلية  ال�رشوط 
ا�ستقراء م�سمن املادة 24 من ق.م.ج. جندها ت�سرتط يف املح�رش، توفره على البيانات التالية:

■      تاريخ و�ساعة اإجناز الإجراء، و�ساعة حترير املح�رش اإذا كانت تخالف �ساعة اإجناز الإجراء.
■       هوية ال�سخ�س الذي مت ال�ستماع اإليه، ورقم بطاقة تعريفه عند القت�ساء، وت�رشيحاته، 

والأجوبة التي يرد بها على اأ�سئلة �سابط ال�رشطة الق�سائية.
■     اإ�سعار امل�ستبه فيه بالأفعال املن�سوبة اإليه.
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■       قراءة امل�رشح لت�رشيحاته اأو تالوتها عليه، مع ذكر ذلك يف املح�رش. 
عدم  اإىل  ي�سري  اأو  امل�رشح،  يبديها  التي  املالحظات  اأو  التغيريات  اأو  الإ�سافات  ■        تدوين 

وجودها.
الإ�سافات  عقب  املح�رش،  على  الق�سائية  ال�رشطة  �سابط  جانب  اإىل  امل�رشح،  ■        توقيع 
التوقيع، ي�سع  اأو  الكتابة  ا�سمه بخط يده، واإذا كان ل يح�سن  والت�رشيحات، وتدوين 

ب�سمته، وي�سار اإىل ذلك يف املح�رش.
■     م�سادقة �سابط ال�رشطة الق�سائية وامل�رشح على الت�سطيبات والإحالت.

■       الإ�سارة يف املح�رش، اإىل رف�س التوقيع اأو الإب�سام اأو عدم ا�ستطاعته، مع بيان اأ�سباب ذلك.

وقد يتطلب امل�رشع �سكليات اأخرى يف بع�س القوانني اخلا�سة، ومن ذلك ما يتطلبه الف�سل 
1949، والذي ي�سرتط يف التقارير التي  اأبريل   15 1917 املعدل بظهري  اأكتوبر   10 65 من ظهري 

يحررها املوظفون التابعون لإدارة املياه والغابات، اأن تكون حمررة من عونني اثنني.

ولقد اأثارت هذه ال�رشوط ال�سكلية جملة من النتقادات، خالل مناق�سة م�رشوع ق.م.ج من 
طرف جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�سان مبجل�س النواب، ونلخ�سها كالتايل:

■      اإن ظروف البحث التمهيدي عادة ما تكون �سيئة، واأحيانا تلفق للم�ستبه فيه التهم، وهو 
ما يطرح م�سكلة حجية املح�رش يف حالة رف�س التوقيع والإب�سام، مما ي�سكل اعتداء على 

حرية الأ�سخا�س، حيث تن�سب اإليهم ت�رشيحات ترتتب عليها نتائج خطرية.
يف  اإليه  ن�سب  ملا  املتهم  اإنكار  هو  املحاكم،  اأمام  يطرح  الذي  الرئي�سي  الإ�سكال  ■      اإن 
ال�سكلية، وي�سطر  الدفوع  تكرث  بالإكراه، وهنا  منه  انتزع  التوقيع،  اأن  املح�رش، وقوله 
الق�ساء يف نهاية املطاف اإىل اأن ينحاز اإىل جهة التهام، ولذلك ي�ستح�سن اأن يتم التوقيع 

اأو الرف�س اأمام النيابة العامة.
■      اإن املادة 24 تعطي للمح�رش تعريفا ي�سقط مفهومه، ويق�رشه على جمرد التقرير، واأن هذا 

التعريف من �ساأنه اأن يخلق العديد من امل�ساكل املتعلقة بالتاأويل على م�ستوى التطبيق.
■      يجب اأن يذكر �سبب رف�س التوقيع والإب�سام، واأن يعرب املعنيون عن �سبب رف�سهم، 
كما يتعني طرح الت�ساوؤل عن قيمة املح�رش الذي ل يحمل التوقيع، ول يكتب فيه امل�رشح 

ا�سمه بخط يده. 
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■      اإن امل�رشع مل يرتب اأي جزاء عن الإخالل بال�سكليات الواجب توفرها يف املح�رش طبقا 
للمادة 24.  لكن هذه املالحظة غري �سحيحة، لأن امل�رشع رتب على الإخالل بالقواعد 
اأن يورد  به  289 وكان حريا  املادة  ال�سكلية للمح�رش، عدم العتداد به وقرر ذلك يف 
اأن املحاكم ل تعري اأي اعتبار للدفوع  24 ذاتها. لكن املالحظ  اجلزاء يف اأعقاب املادة 
املتعلقة بال�رشوط ال�سكلية للمح�رش رغم �رشاحة املادة 289  ويتحتم لتفعيل مقت�سياتها 

الت�رشيح ببطالن احلكم الذي يتجاهلها.
عند  فيه،  امل�ستبه  حقوق  لتكفل  كافية  لي�ست   ،24 املادة  يف  املوجودة  ال�سوابط    ■     اإن 
قد  الذي  املعنوي  العنف  من  تقيه  ول  الق�سائية،  ال�رشطة  طرف  من  اإليه  ال�ستماع 

يتعر�س له يف غيبة دفاعه.
ال�رشطة  طرف  من  اإعداده  وظروف  املح�رش،  اإعداد  من  تنطلق  العادلة  املحاكمة  ■        اإن 
الق�سائية، واأن الت�ساوؤل الذي يجب اأن يطرح، هو هل مت ال�ستماع اإىل امل�ستبه فيه يف 

ظروف عادية، ومقبولة، ودون ممار�سة اأي �سكل من اأ�سكال العنف؟ 
■      اإن املادة 24 حتدد البيانات الواجب توفرها يف املح�رش، اأما قوته الإثباتية فال تتعلق بهذه 
البيانات، ل�سيما يف حالة ما اإذا اأبدى امل�رشح مالحظات على املح�رش، ورف�س �سابط 
ال�رشطة الق�سائية  تدوين مالحظاته اأو اإ�سافاته اأو تغيرياته، ويرف�س التوقيع على اأ�سا�س 

اأن ما ت�سمنه املح�رش لي�س بت�رشيحه.
من  قائما  يعترب  ل،  اأم  توقيعه  مت  �سواء  واملح�رش  ومادي،  قانوين  بعدان:  له  املح�رش  ■      اإن 
اأية   الوجهة املادية، اأما من الناحية القانونية فيخ�سع للمناق�سة، والتوقيع ل ي�سفي عليه 

حجية، وحجيته تخ�سع لتقدير املحكمة.
■      يجب ا�ستح�سار ما يح�سل داخل حما�رش ال�رشطة، حيث يتم ح�سم العديد من الإ�سكالت، 
لكن الفقرة الأخرية من املادة 24 املتعلقة بالتوقيع، اأفرغت هذه املادة من اأي م�سمون 

مرتبط باملحاكمة العادلة.
■      اإن املادة 24، تقت�رش على ذكر ما تلقاه �سابط ال�رشطة الق�سائية، ول تتعر�س ملا يجري 
به العمل، من ت�سمني املح�رش ل�ستنتاجات ال�سابط، واأنه لي�س ملحرر املح�رش اأن يتوىل 
اأو تلخي�س الوقائع، اأو ت�رشيحات الأطراف وال�سهود،  تكييف الوقائع، واإعطاء راأيه، 

وهو ما يجري به العمل حاليا، ويف خرق �رشيح للمادة 24 التي مل ترخ�س بذلك.
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■         من الواجب حت�سني وظيفة �سابط ال�رشطة الق�سائية، حتى ل تتحول اإىل اآلة للخداع، 
وت�سليل العدالة، واإقحام الأبرياء يف ال�سجون، ول �سبيل اإىل ذلك �سوى تعزيز حقوق 

الدفاع بح�سور املحامي، وت�سخي�س م�سوؤولية �سابط ال�رشطة الق�سائية.
اإما  التخوف  القانون، وميكن معاجلة هذا  تثري تخوف احلقوقيني ورجال   24 املادة  ■      اإن 
املح�رش،  و�سمولية  عمومية  با�ستبعاد  واإما  اأ�سا�سية،  �سكلية  التوقيع  اعتبار  على  بالن�س 
ومعاجلة كل حم�رش بح�سب الإجراء الذي يتعلق به )حم�رش ال�ستماع اإىل ال�سهود، حم�رش 
ال�ستماع اإىل امل�ستبه فيه، حم�رش املعاينة(، واإما باإلغاء املادة 24 برمتها، اإذا كانت تطرح 

اأي م�سكل بالن�سبة للمنظومة القانونية برمتها.                        

وقد جاء يف معر�س رد احلكومة على هذه النتقادات ما يلي:

للم�ستبه  ال�سمانات  الدفاع، وتكر�س مبداأ توفري  24 حتمي حقوق  املادة  ■        اإن مقت�سيات 
فيهم، وت�سع منوذجا موحدا ملا ينبغي اأن تكون عليه املحا�رش التي تقدم لل�سلطة الق�سائية.
اأو الإب�سام، يبقى �سحيحا من حيث ال�سكل،  ■      اإن املح�رش الذي يت�سمن رف�س التوقيع 
واإمنا  املحا�رش،  بحجية  تتعلق  ل   24 املادة  لأن  املحكمة،  لتقدير  فتخ�سع  حجيته  اأما 
بال�سكليات التي يجب اأن يت�سمنها، واأية وثيقة ت�سمنت هذه ال�سكليات وو�سلت اإىل 

املحكمة تعترب حم�رشا.
■      اإن املادة 24، تعالج املحا�رش بوجه عام، اأما املحا�رش التي تقت�سي خ�سو�سيات معينة، 

فقد اأ�سري اإليها يف ن�سو�س خا�سة.
■      اإن النقا�س الذي اأثارته املادة 24، يبني بو�سوح املعادلة التي مت الرهان عليها، يف قانون 
اجلرمية،  وحماربة  املجتمع،  حماية  منطق  بني  ما  بالتوازن  واملتعلقة  اجلنائية،  امل�سطرة 
اأهداف  واأن الإ�سكال الذي طرحته املادة املذكورة، مبعثه ا�ستحالة و�سع قواعد ذات 

موحدة، مت�س الربيء واملجرم معا. 
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ثانيا : ت�سمني املح�رش ما قام به �سابط ال�رشطة الق�سائية �سخ�سيا

اإىل جانب �رشورة توفر املح�رش على �رشوطه ال�سكلية، ت�سيف املادة 289 لالعتداد باملح�رش، 
�رشط ت�سمني املح�رش ما قام به حمرره �سخ�سيا، وهو ميار�س مهام وظيفته ويف جمال اخت�سا�سه. 
وتبعا لذلك ل يعتد باملح�رش متى قام بالتحريات واملعاينات وتلقي الت�رشيحات �سخ�س اآخر غري 

حمرر املح�رش، ولو كان هذا ال�سخ�س �سابطا لل�رشطة الق�سائية.

غري اأن الواقع العملي، ك�سف عن عدم ا�ستجابة الق�ساء للدفوع الرامية اإىل احرتام مقت�سيات 
املادة 289، بالرغم من �رشاحتها. فكثرية هي الأحكام، التي ما تزال تنظر اإىل املحا�رش املنجزة 
من  يديه ول  بني  من  الباطل  ياأتيه  ل  منزل  اأنها كالم  على  الق�سائية،  ال�رشطة  من طرف �سباط 
خلفه، واحلال اأن املحا�رش جمرد عمل ب�رشي، يتعني خ�سوعه لل�سوابط القانونية. مما ي�ستوجب 
تقرير جزاء البطالن عند خرق هذه القواعد، وذلك �سيانة حلقوق الدفاع، وتاأمينا للم�رشوعية، 

وقواعد املحاكمة العادلة.

التي...... والتقارير  باملحا�رش  – العتداد  البطالن  – حتت طائلة  املقرتحة: »ل ميكن  ال�سيغة 

الباقي بدون تغيري«.

املواد 290 و291 و292: القوة الإثباتية ملحا�رش ال�رشطة الق�سائية    

املبداأ املرجعي: ال�رشعية –حقوق الدفاع– الرباءة الأ�سلية

املقرتح: تعديل الن�سو�س وتدقيق مقت�سياتها

جاء يف التقرير ال�سنوي للمجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، عن و�سعية حقوق الإن�سان 
باملغرب خالل �سنة 2003 يف �سفحته رقم 128 ما يلي:

»اإن احلجية التي ي�سندها القانون، للمحا�رش والتقارير التي يحررها �سباط ال�رشطة الق�سائية 
يف اجلنح، ل تن�سجم مع مبداأ قرينة الرباءة، وحتد من �سلطة القا�سي يف مراقبة و�سائل الإثبات، 
هو  كما  بيانات  جمرد  والتقارير،  املحا�رش  هذه  اعتبار  املتعني  من  كان  وبالتايل  قيمتها.  وتقدير 

ال�ساأن يف اجلنايات«.

بهذه الفقرة، يكون املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، قد و�سع يده على موطن اخللل 
املتعلق بحجية املحا�رش يف اجلنح واملخالفات.
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اأ�سا�سية  وطريقة  الكتابي،  للدليل  �سورة  عام،  بوجه  ت�سكل  الق�سائية،  ال�رشطة  حما�رش  اإن 
من  الزجري،  الق�ساء  على  تطرح  اجلنائية  الق�سايا  اأن  ذلك  وبيان  اجلنائية.  املادة  يف  لالإثبات 
الق�سائية،  ال�رشطة  �سباط  اإقامتها  يتوىل  حما�رش  �سكل  يف  الأعم،  الغالب  ويف  العملية،  الوجهة 
اأو غريهم ممن خولهم القانون اإقامتها. وهذا ل يعني اأن الق�ساء ل يبت يف اجلرائم التي مل تنجز 
الوجهة  ال�رشفة، ولكن من  النظرية  الوجهة  املتابعة من  فلي�س املح�رش �رشطا يف  ب�ساأنها حما�رش، 
لهم  من  يحررها  مثبتة مبحا�رش  تكون  اأن  اجلرائم دون  املحاكم يف  تبت  قلما  والتقنية،  العملية 
ال�سفة. ومن الأمثلة التي تبت فيها املحاكم دون حم�رش حمرر من طرف ال�رشطة الق�سائية، بع�س 

اجلرائم املرتكبة اأثناء انعقاد اجلل�سات.

ومن قراءة مقت�سيات املادة 290 و292، يتبني باأن امل�رشع قد اأ�سفى على املحا�رش حجية تكاد 
تكون قاطعة ومقيدة، وهو ما يطرح م�سكلة التوفيق بني هذا التقييد، وبني حرية القا�سي يف تقدير 

الدليل، وكاأن امل�رشع منح القا�سي حرية الإثبات والقتناع بيد، لينتزعها منه باليد الأخرى.

ات�سال  فاأول  العملية.  الوجهة  من  اجلرائم  يواجه  من  اأول  هو  الق�سائية،  ال�رشطة  �سابط  اإن 
املراحل  اأخطر دور يف  يلعب  لذلك  الق�سائية. وهو  ال�رشطة  يبا�رشه �سابط  الواقعة  اأو  باحلادثة، 
الإجرائية الأوىل، لأنه دور فاحتة الإجراءات وانطالقها، وهو يطبع اأية ق�سية منذ بدايتها بطابعه 

الذي يتعذر اأن يزول يف مرحلة التحقيق اأو املحاكمة.

املحا�رش  وتبدو خطورة  الق�سائية،  ال�رشطة  لوظيفة �سابط  الق�سوى  الأهمية  تبدو  هنا  ومن 
املنجزة من قبله، لأنها ت�سكل خال�سة مهامه. وبالنظر لهذه اخلطورة، يتعني ر�سم الأ�سول التي 

يجب اأن ت�سري عليها، وال�سمانات التي حتول دون اأي �سطط حمتمل يف دائرتها.

اإن مهمة �سابط ال�رشطة الق�سائية، ترتكز يف ال�سبط. وال�سبط يف اللغة يعني الدقة والتحديد، 
معامل  حتديد  على  امل�ستمل  الكتابي  بالتدوين  التثبيت  ال�سبط  يعني  القانوين،  ال�سطالح  ويف 
واقعة، ُيخ�سى لو ُترك اأمرها دون ت�سجيل لها، اأن تتبدد معاملها، وتندثر اأدلتها، ويزول اأثرها من 

ذاكرة من عاينها اأو �ساهدها.

و�سابط ال�رشطة بح�سب مفهوم ال�سبط، ملزم باإتقان التدقيق والتحديد، وك�سف النقاب عما 
خفي من الأ�سياء، وعمن اختفى من الأ�سخا�س.
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اأدائه  واخلطاأ يف  للزلل  الق�سائي، عر�سة  النف�س  علم  زاوية  من  الق�سائية  ال�رشطة  �سابط  اإن 
لواجبات وظيفته، وم�سادر اخلطاأ املحتمل احلدوث من جانبه، تتلخ�س يف م�سدرين:

امل�سدر الأول هو اأنه كع�سو تابع من الوجهة الإدارية لل�سلطة التنفيذية، ل ميلك ا�ستقالل يف 
الراأي والت�رشف، يوؤمنه �سد الأوامر التي مُتلى عليه، اأو �سد من يدين لهم بالطاعة. ويرتتب عن 
هذا امل�سدر من م�سادر اخلطاأ، ظاهرة ا�سطرار �سابط ال�رشطة الق�سائية اإىل تنفيذ اأوامر روؤ�سائه 
تطبيقا للنظام الت�سل�سلي الذي يخ�سع له قانونيا، عالوة على جماملة م�سئول له، اأو �سخ�س ذي 
اأو مغنم منه، مما يرتتب عنه غ�س  اأو ا�ستدرارا لرتقية  �سطوة ونفوذ، طمعا يف نيل حظوة لديه، 
الطرف عن واقعة كان يتعني اأن ُت�سبط، اأو ت�سديد وطاأة املالحقة يف واقعة كان يلزم �رشف النظر 
عنها، اأو التهاون غري املغتفر مع �سخ�س من العتاة، اأو الفرتاء على �سخ�س من الأبرياء، فينتهي به 

الأمر اإىل اأن يكيد للنا�س وي�سومهم  �سوء العذاب.

وامل�سدر الثاين من م�سادر اخلطاأ، هو اأن �سابط ال�رشطة الق�سائية، كاأداة لل�سلطة العامة له من 
ال�سلطة والعتاد املتوفر حتت يديه، ومن الرجال الّذين ياأمترون باأمره، ويعظمونه اإداريا، ما يجعله 
واإىل  ال�سواب،  ال�سطط، واخلروج عن جادة  اإىل  به  ويوؤدي  راأ�سه،  يركب  لغرور  �سهلة  فري�سة 
ا�ستعمال العنف والتعذيب، يف تعامله مع امل�سبوه فيهم. ويرتتب على هذا امل�سدر من م�سادر 
اخلطاأ عند �سابط ال�رشطة الق�سائية، ت�سديد وطاأة املالحقة على كل اإن�سان، بدا ل�سابط ال�رشطة 

الق�سائية اأنه مل يطاأطئ راأ�سه تذلال ومتلقا ونفاقا.

ويرى علماء النف�س، اأن الغرور قد ي�سل ب�سابط ال�رشطة الق�سائية، اإىل التهوين من ج�سامة 
واقعة حتى ل تف�سح خطورتها، اأو ُين�سب اإليه التق�سري يف العمل على تفادي حدوثها. كما اأن 
التهام  حبائل  وحبك  برئ،  باإن�سان  التهمة  اإل�ساق  اإىل  ال�رشطة  ب�سابط  يوؤدي  ذاته،قد  الغرور 
حوله، ولو كانت �سلة هذا الإن�سان باجلرمية غري مقطوع بها، ويتفادى ال�سابط بذلك ما ي�سيبه 
من اأذى ال�سائعات، التي تن�سب اإليه العجز عن مالحقة املجرمني، والق�سور عن تعقبهم، فتحت 

هذا احلر�س، ُيوجد للجرمية فاعال، ولو مل يكن فاعلها معروفا.

وقد ي�سل الغرور ب�سابط ال�رشطة الق�سائية اإىل حد ا�ستعمال الق�سوة واللجوء اإىل التعذيب، 
انتزاعا لعرتاف غري �سحيح.  
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اإن الغرور يقف عقبة يف طريق ال�سرب، ورحابة ال�سدر، وما اأحوج حقوق النا�س وحريتهم 
وكرامتهم  اإىل �سرب ل ينفذ، يدعمه اإح�سا�س م�ستمر بالعجز عن اإدراك احلقيقة، وتوا�سع جم اأمام 
هول امل�سقة الالزمة يف �سبيل التو�سل اإليها. وهذا ما يف�رش قيام مبداأ تبعية ال�رشطة الق�سائية للنيابة 

العامة، كي ُتبا�رش يف �سفاء ونزاهة رقابتها على ا�ستقامة وظيفة ال�رشطة الق�سائية.

تاأثريا �سيئا  العادلة، وتوؤثر  اأخطار تهدد مبادئ املحاكمة  ول يخفى ما يف هذه الأمور، من 
على اإظهار احلقيقة، وعلى اقتناع القا�سي، الذي �سوف ُتعر�س عليه النازلة للبت فيها بالإدانة اأو 
بالرباءة. ذلك اأن الأمور التي ُيدونها �سابط ال�رشطة الق�سائية يف حم�رشه، تظل موؤثرة على جمرى 
قا�سي  يقتنع  اأو  الالحقة،  املراحل  ُتدح�س يف  اأن  الع�سري  ومن  نهايتها،  اإىل  بدايتها  من  الق�سية 
يتهياأ يف مرات  فاإنه كثريا ما ل  اأحيانا،  فيها  الباطل  القتناع بوجه  اأُتيح  فاإذا  بزيفها،  املو�سوع 

عديدة �سبيل لهذا القتناع. 

واإذا كانت تلك هي مظان اخلطاأ يف عمل �سابط ال�رشطة الق�سائية، فاإن املح�رش الذي ُيقيمه 
يخ�سع مبدئيا ومن الوجهة النظرية، لتقدير القا�سي، عمال مببداأ حرية القتناع، �ساأنه �ساأن كافة 

اأدلة الإثبات اجلنائي الأخرى.  

لكن مبداأ حرية تقدير الأدلة، يعرف يف جمال املحا�رش، بع�س ال�ستثناءات، ترجع اإىل احلجية 
القانونية التي اأ�سفاها امل�رشع على بع�س تلك املحا�رش.

ولتو�سيح الأمر، يتعني التمييز من حيث احلجية بني ثالثة اأنواع من املحا�رش:

القانون  ين�س  اأعوان،  اأو  موظفون  يحررها  التي  والتقارير  املحا�رش  النوع الأول:      وي�سمل 

 292 املادة  التي ذكرتها  الزور، وهي  اإل بدعوى  على عدم جواز الطعن فيها 
من ق.م.ج. ومن الأمثلة عليها، املحا�رش املقامة من اأعوان اجلمارك، اأو املياه 

والغابات، اأو ال�سيد يف املياه الداخلية.
واملحا�رش  التقارير  وت�سمل  العك�س،  يثبت  اأن  اإىل  مب�سمنها  يوثق  التي  النوع الثاين:   ا ملحا�رش 

290 من  املادة  املحررة يف �ساأن اجلنح واملخالفات، وهي املن�سو�س عليها يف 
ق.م.ج.

النوع الثالث:  املحا�رش التي تعترب جمرد بيان، وتتعلق باجلنايات وهي املن�سو�س عليها يف املادة 

291 من ق.م.ج.
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ويت�سح من هذه الأنواع، باأن املحا�رش التي ين�س القانون �رشاحة على عدم جواز الطعن فيها 
اإل بالزور، ل ميكن معار�ستها بو�سائل اإثبات اأخرى، فال ُيقبل من الأطراف معار�ستها ب�سهادة 
اأن  للمحكمة  الإثبات، كما ل يحق  اأو بغري ذلك من و�سائل  بالقرائن  اأو  اأو باخلربة،  ال�سهود، 

ت�ستبعدها اعتمادا على و�سيلة من هذه الو�سائل. 

وينطبق هذا املبداأ �سواء ت�سمنت هذه املحا�رش، اإثبات اجلرمية اأو نفيها.فلو اأن املح�رش اأثبت اإنكار 
ُيقبل  ُيهدر، ول  فاإن اعرتافه  باأنه مرتكب اجلرمية،  الق�ساء  اأمام  املتهم، وجاء هذا الأخري واعرتف 

لتفنيد ما ورد باملح�رش من نفي التهمة عنه، لأن الو�سيلة الوحيدة للطعن فيه، هي الدعاء بالزور.

ومن هنا تبدو غرابة هذا النوع من املحا�رش،لكونها تخرج عن املبداأ العام يف الإثبات اجلنائي، 
فهي ل تخ�سع لل�سلطة التقديرية للمحكمة. 

كما يت�سح الطابع الالمعقول، لهذا النوع من املحا�رش، لكونها تنطوي على حجية مطلقة، 
تهدم مبداأ حرية الإثبات وحرية القتناع، يف حني اأن حمررها لي�س مع�سوما من اخلطاأ، مما يجعل 
هذا  على  املطلقة  احلجية  ُي�سفي هذه  لأن  امل�رشع  دفع  الذي  ال�سبب  الت�ساوؤل مطروحا، حول 
النوع من املحا�رش، علما باأن م�سطرة الدعاء بالزور م�سطرة معقدة، ولي�ست لها حظوظ لتفنيد 
حمتوى املح�رش، وعلى جمرد افرتا�س هذا، فاإنه لن يح�سل اإل بعد حكم بالزور اكت�سب قوة ال�سيء 

املق�سي به، اأي بعد ع�رش �سنوات من امل�سطرة يف اأح�سن الأحوال.

املكلفني  واملوظفني  الأعوان  امل�رشع يف  ي�سعها  التي  العمياء،  الثقة  اإىل  يرجع  ل  ال�سبب  اإن 
باإجناز هذه املحا�رش، واإمنا يرجع اإىل �سعوبة اإثبات اجلرائم، التي تن�سب عليها حترياتهم، وتعذر 
املبا�رشة،  باملعاينة  الغالب  اأخرى كال�سهادة والقرائن والعرتاف، فهي تثبت يف  اإثباتها بو�سائل 
ويف حالة التلب�س لرتباطها بجرائم اقت�سادية. ومن املوؤ�سف اأن ظروف اإجناز هذه املحا�رش اأي 
ا�ستحالة معرفة ما يجري بني حمررها واملتهم جت�سد الدليل العك�سي الذي يق�سيه القانون ولو كان 

الأمر ينطوي على حقيقة.

ومع ذلك فقد لقي هذا النوع من املحا�رش انتقادات كثرية، تركزت حول حجيتها املطلقة واملبالغ 
فيها،فقوتها املطلقة والتي لي�س ثمة ما يربرها، جتعل من حمررها �ساهدا تعلو كلمته حتى على العدالة.
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والواقع اأن مثل هذه املحا�رش، ي�سكل بقايا نظام الإثبات املقيد البائد، والذي كان ُيعطل حرية 
القا�سي يف تقدير الدليل، وُيلزمه باقتناع قانوين مقيد، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة اجلنائية، 
وقواعد املحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع، ويطرح �سعوبة التوفيق بني حرية الإثبات والقتناع، 
باأن ربح دعوى الزور يف مواجهة  اإذا علمنا  وبني تقييد القا�سي مبا ت�سمنه املح�رش، خ�سو�سا 

حمرر املح�رش، اأمر ع�سري املنال.

اإن هذه احلجية املطلقة، ت�سكل خرقا ل مربر له، ملبداأ حرية الإثبات وحرية القتناع، ناهيك 
اأنه يرتتب عنها خلق نخبة من ال�سهود، ممن تعلو كلمتهم على كلمة الق�ساء، وُيوثق ثقة عمياء 
بتحرياتهم، يف حني اأن هوؤلء يف الغالب من الأعوان الإداريني و�سباط ال�رشطة املوجودين يف 
�سبقت  ملا  وفقا  اخلطاأ  يف  الوقوع  احتمال  من  ي�سلمون  ل  وهم  الق�سائية،  ال�رشطة  �سلم  اأ�سفل 

الإ�سارة اإليه. 

ومع ذلك فقد تقرر ق�ساء باأن هذا التقييد، لي�س من �ساأنه اأن ُيعطل �سلطة القا�سي اجلنائي يف 
تقدير قيمة الدليل، وبيان ذلك اأن القا�سي يحتفظ بحق التاأكد من الوقائع املثبتة، ومن ا�ستمالها 

على العنا�رش التي متكن من اإ�سناد اجلرمية اإىل املتهم.

اإنه اإذا كان حقيقة، اأن  ويف هذا ال�سياق قرر املجل�س الأعلى يف اجتهاد له ما يلي: »حيث 
اأن  اإىل  فاإنه يعترب حجة  املح�رش الذي له قوة الإثبات، هو املح�رش الذي ي�سهد مبا عاينه حمرره، 
لتقدير حمكمة  يخ�سع  اإمنا  اأي حم�رش،  امل�سمنة يف  العرتافات  فحوى  اأن  اإل  بالزور،  فيه  ُيطعن 
املو�سوع، يف حدود �سلطتها التقديرية، التي ل تخ�سع يف هذا ال�ساأن لرقابة املجل�س الأعلى«.   

وجاء يف قرار اآخر: »اإن حجية املحا�رش تن�رشف اإىل �سدور الت�رشيحات من اأ�سحابها، ول 
تتعلق مبدى �سحة فحوى هذه الت�رشيحات«.

وحري بامل�رشع اأن يتبنى هذا الجتهاد الق�سائي، علما باأن الكثري من املحاكم الدنيا ل تعمل 
به، اإما جهال به اأو جتاهال له. وحري كذلك بالق�ساء وبالقانون عند تعديله، اأن ي�سيف اإىل الطعن 

بالزور تقدمي حمرر ر�سمي له ذات القوة الإثباتية يدح�س ما جاء مبح�رش ال�رشطة الق�سائية.

اأما بالن�سبة للمحا�رش التي يجوز للمرتافعني اإثبات ما يخالفها، والتي ن�ست عليها املادة 290 
من ق.م.ج.، فن�سجل باأن امل�رشع قد ح�سم اخلالف حولها، بامل�ستجدات التي ت�سمنتها املادة 

املذكورة، عندما �سمحت باإثبات عك�س املح�رش باأي و�سيلة من و�سائل الإثبات.
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بها،  الثقة  �رشورة  وتف�رش  املحا�رش،  هذه  حجية  فهم  املحاكم  ت�سيء  ما  فكثريا  ذلك  ومع 
اأو�سح  الأعلى  املجل�س  اأن  التقديرية، واحلال  �سلطته  القا�سي  معها  يفقد  ثقة مطلقة،  اأنها  على 
يف اجتهاده حدود حجية املحا�رش املقامة يف اجلنح واملخالفات، وف�رش املق�سود بعبارة: »يوثق 
بها« الواردة يف املادة 290، معتربا باأن جميع الأدلة مت�ساوية من حيث القوة والدرجة، وتخ�سع 

جميعها لتقدير القا�سي.

وهكذا قرر املجل�س الأعلى ما يلي: »بالن�سبة للتن�سي�سات الواردة يف كل حم�رش يحرره رجال 
من  الت�رشيحات  تلك  �سدور  بحقيقة  يوثق  فاإنه  ما  ت�رشيحات  يت�سمن  والذي  امللكي،  الدرك 
ال�سحية، وتلقاها منها املحققون من  بها  اأف�ست  التي  الت�رشيحات  اأ�سحابها، ل بفحوى تلك 
رجال الدرك امللكي، وعليه فاإن ق�ساة الزجر، ل ملا تطرق ال�سك يف �سحة فحوى الت�رشيحات 
قد  يكونوا  ال�سنني،  به  مت�سك  الذي  ال�رشيح  الإنكار  عليها  واآثروا  ال�سحية،  بها  اأف�ست  التي 

ا�ستعملوا يف مادة ل تقيد فيها احلجة بقيد �سلطتهم التقديرية«.

وحري بامل�رشع اأن يتبنى هذا الجتهاد، الذي يت�سدى لتو�سيح مفهوم حجية املح�رش املقام 
يف اجلنح واملخالفات، ويحدد املق�سود بالثقة التي ت�رشي على هذا النوع من املحا�رش.

املقرتح: تعديل املادة 290 باإ�سافة فقرة ثانية، وفق ال�سياغة التالية:

»الفقرة الأوىل بدون تغيري...

ت�سمنته من �سابط  مبا  ب�سدورها  الت�سليم  اإىل  املحا�رش،  امل�سافة: »تن�رشف حجية  الثانية   الفقرة 
فحواها  تقدير  تقديرية،  �سلطة  من  لها  مبا  للمحكمة  ويعود  حررها،  الذي  الق�سائية  ال�رشطة 

والتاأكد من مطابقة م�سمونها للحقيقة الواقعية«.

ومت�سيا مع ما انتهى اإليه املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، يف تقريره ال�سنوي عن و�سعية 
حقوق الإن�سان باملغرب خالل �سنة 2003، وما �سبق حتليله و�رشحه يف املو�سوع، حتذف املادة 
292 املتعلقة باملحا�رش التي ل يطعن فيها اإل بالزور، مع اإلغاء املقت�سيات املوجودة يف القوانني 

اخلا�سة، واملتعلقة بح�رش الطعن يف حما�رشها بطريق الزور وحده، واإخ�ساعها لل�سلطة التقديرية 
للقا�سي«.   
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املادة 293: حجية العرتاف 

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – حقوق الدفاع

املقرتح: تعديل الن�س

وقد جاءت   .2003 �سنة  النافذ  ا�ستحدثها ق.م.ج.  التي  امل�ستجدات  من  املادة،  هذه  تعترب 
واعتباره  العرتاف  تقدي�س  على  خطاأ–  -وعن  الق�ساء  فيه  داأب  لزمن  حدا  لت�سع  مقت�سياتها 
�سيد الأدلة، وفقا ملا كان �سائدا يف ظل نظام الإثبات املقيد خالل القرون البائدة، حيث كان هو 
الطرق  بكل  عليه  احل�سول  اجلائز  بالإدانة، وكان من  الق�ساة واحلكم  لإقناع  الوحيدة  الو�سيلة 

والو�سائل مبا فيها التدلي�س واخلدعة والتهديد والتعذيب.

ويف الع�رش الراهن، ويف ظل انت�سار مبادئ حقوق الإن�سان، مل يبق لالعرتاف –من الوجهة 
النظرية– تلك احلجية املطلقة، فهو يخ�سع كغريه لتقدير املحكمة.

وقد دلت التجارب على اأن العرتاف، قد يكون ب�سبب اختالل عقلي، اأو ا�سطراب نف�سي، 
اأو وليد خوف من التعذيب، اأو نتيجة ممار�سة التعذيب فعال، اأو بدافع الت�سرت على �سخ�س قريب 

اأو عزيز، اأو بدافع اإخفاء جرمية اأ�سد.

وح�سنا فعل امل�رشع، بتخ�سي�س مادة م�ستقلة تو�سح حجية العرتاف، وتعتربه جمرد و�سيلة 
اإثبات ك�سائر الو�سائل الأخرى، ل تعلو عليها، وتخ�سع مثلها لل�سلطة التقديرية للق�ساة، وذلك 
ال�سبل، وعن  التحري، على احل�سول على العرتاف بكل  �ساأنه  احلد من تهافت �سلطات  من 

طريق العنف والتعذيب بالذات.

نف�سه،  على  املتهم  من  �سهادة  �سوى  يكون  اأن  يعدو  ل  القانونية،  دللته  يف  العرتاف  اإن 
وت�سديق منه للتهمة املن�سوبة اإليه.

ويتخذ العرتاف بهذا املعنى، �سكل ت�رشيح يديل به ال�سخ�س اأمام اجلهات املخت�سة، وين�سب 
مبقت�ساه اإىل نف�سه، م�سوؤولية اجلرمية كليا اأو جزئيا.

ولكي يعتد بالعرتاف كدليل اإثبات، لبد اأن يكون �سادرا من املتهم �سخ�سيا، لأنه اإذا �سدر 
عن غريه اعترب من قبيل ال�سهادة.  
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ويتعني ل�سحة العرتاف، اأن ين�سب على حمل الإثبات، وهي الوقائع املكونة لأركان اجلرمية. 
املتهم وقت  يكون  واأن  واللتبا�س،  الإبهام  بعيدا عن  وا�سحا،  العرتاف  يكون  اأن  يتعني  كما 

اعرتافه �سليم العقل تام الإدراك.

يرتاجع  ما يح�سل كثريا وعمليا، حيث  اعرتافه، وهو  الرتاجع عن  املتهم من  �سيء مينع  ول 
املتهمون عن اعرتافاتهم املدىل بها اأمام ال�رشطة الق�سائية، مبجرد مثولهم اأمام الق�ساء.

ول يعتد بالعرتاف اإذا ثبت انتزاعه بالعنف والإكراه. وهو ما ق�ست به الفقرة الثانية من املادة 
293 من ق.م.ج. غري اأن املع�سلة تكمن يف �سعوبة اإثبات العنف والإكراه يف جانب مرتكبه. 

عليه،  يدل  اأثر  اأي  ترك  عدم  على  مرتكبه  ويحر�س  اخلفاء،  يف  ميار�س  ما  غالبا  فالتعذيب 
لعني.  اأثرا  ترتك  ل  النظيف  التعذيب  واأ�ساليب  عليه،  الوحيد  ال�ساهد  هو  التعذيب  فمرتكب 
الطبي، مقت�سيات غري مفعلة،  الفح�س  اإجراء  للمتهم بطلب  التي ت�سمح  القانونية  واملقت�سيات 
لكون رف�س ال�ستجابة لها غري مقرون باأي جزاء، مما ميكن معه القول باأن املقت�سيات اجلديدة 
امل�ستحدثة ب�ساأن حجية العرتاف، هي من قبيل و�سع م�ساحيق لتجميل ال�سورة، ويظل الواقع 
تفيد  ميدانية،  وحتقيقات  حية  �سهادات  احلقوقية  الفعاليات  من  العديد  �سجلت  اإذ  حاله،  على 
بالرغم  التعذيب، وذلك  اإىل  اللجوء  املتعلقة بتقدي�س العرتاف، وبا�ستمرار  ا�ستمرار الأو�ساع 
من م�سادقة املغرب على اتفاقية مناه�سة التعذيب، وبالرغم من حتيني مقت�سيات القانون اجلنائي 

يف اجتاه جترمي التعذيب ومعاقبته.

الإجراءات  ممار�سة  وقت  عليه  احل�سول  لأماكن  املبا�رشة  الفعلية  املراقبة  غياب  اإليه  ي�ساف 
وال�ستنطاق. 

اخل�سو�س.  بهذا  ان�سغالها  عن  التعذيب،  ملناه�سة  الأممية  اللجنة  عربت  ال�سياق،  هذا  ويف 
واأكدت تو�سيات �سابقة، وذلك مبنا�سبة مناق�ستها يف �سهر نونرب 2003، للتقرير الدوري املغربي، 
املتعلق باإعمال اتفاقية مناه�سة التعذيب وكل اأ�سكال املعاملة القا�سية واملهينة، تلك التو�سيات 

التي ت�ستدعي العمل على ما يلي:

■     احلر�س على اإخ�ساع احلالت التي ُي�ستبه يف تعر�سها للتعذيب اإىل بحث نزيه ودقيق.
■      موا�سلة تعزيز برامج الرتبية على حقوق الإن�سان، يف موؤ�س�سات ومراكز تكوين الق�ساة، 

ورجال ال�سلطة، وقوات الأمن الوطني والدرك امللكي.
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كما يجدر التنويه، باملواقف التي اأعرب عنها املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان يف عدة 
منا�سبات، وخالل تنظيمه لعدة ملتقيات متعلقة باملو�سوع، ول�سيما يف تقاريره الدورية.  

متعذرة،  اإثباتها  �سبل  مادامت  تنمحي  لن  والتعذيب،  بالإكراه  املنتزع  اإن ظاهرة العرتاف 
وهو ما ي�سجع على ارتكابها، بالرغم من حترميها وجترميها. وقد اآن الأوان لو�سع التدابري الكفيلة 

بالرقابة، على الظروف التي جتري فيها الأبحاث. 

ويجدر التنويه مبا ا�ستحدثته القوانني املعا�رشة، يف �ساأن نظام ت�سوير ما يجري داخل املخافر، 
العامة،  النيابة  مع  مبا�رشة  مت�سلة  اأجهزة  وو�سع  واملراقبة،  الت�سال  تكنولوجيا  من  وال�ستفادة 

تك�سف املظامل وتف�سح مرتكبيها، وحتول دون اإفالتهم من العقاب.

ول�سك يف اأن تعذيب امل�ستبه فيه حلمله على العرتاف، يك�سف عن ق�سور وعجز عن ك�سف 
احلقيقة، وتقدمي متهم بال تهمة للق�ساء، اأو بتهمة ولكن بغري دليل، اأو يف اأح�سن الفرو�س بدليل 
فاقد للم�رشوعية. ول�سك اأن هذا ت�سليل للعدالة، ذلك اأن اإقامة العدالة يعني حتقيق دليل التهام 
بالقدر نف�سه الذي يتم به حتقيق دفاع املتهم، كما اأنه حتقيق للتوازن بني خ�سوع اجلميع للقانون، 
فاإذا اأ�سبح الإن�سان متهما، فاإن ذلك غري مربر للحط من كرامته واإيذائه بغية اإدانته، واعتبار ذلك 

و�سيلة لإقامة العدالة بني اأفراد املجتمع.

ولقد قيل بحق اأن قانون امل�سطرة اجلنائية يف الدولة، هو ال�سورة الدقيقة للحريات يف البلد.
ُيعترب  فيه،  له  يد  اإليه ول  من�سوب  بجرم  العرتاف  فيه، حلمله على  امل�ستبه  تعذيب  فاإن  وعليه، 
هدما جلانب كبري من جوانب ال�رشعية امل�سطرية، ف�سال عن كونه فعال جمرما يف املواثيق الدولية، 

وجرمية معاقبا عليها يف الكثري من الت�رشيعات الوطنية باعتبارها جناية م�سددة العقوبة.

بني  دائم  توازن  اإقامة  يت�سمن  اإذ  جدا،  دقيق  اأمر  اجلرائم  يف  التحري  اأن  القول  وخال�سة 
اإىل املحافظة على املجتمع، بالك�سف عن اجلرائم ومعاقبة مرتكبيها، وحقوق  الرامية  الو�سائل 

املواطنني يف �سيانة حريتهم وكرامتهم.
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ول�سمان هذا التوازن لبد من اعتبار ما يلي:

1.  اإن التعذيب اأو التهديد به، اإمنا ُيق�سد منه حمل امل�ستبه فيه على العرتاف مبا ُن�سب اإليه اأثناء 
اإغرائهم  اأو  اأو بتهديدهم  ا�ستجوابه. و�سابط ال�رشطة يف عدوانه على الأفراد بتعذيبهم، 
حلملهم على العرتاف مبا يريد، يدرك مدى �سطوته امل�ستندة اإىل �سلطته، وي�ستثمر عالقة 
خ�سوع الأفراد لل�سلطة، من دون اأن ميلكوا حيال بط�سه دفعا ول منعا، خ�سو�سا اإذا كان 
املجتمع يعي�س ثقافة اخلوف، لأن اجلاين يف التعذيب، ي�ستثمر �سلطة وظيفته و�سطوته اأ�سواأ 
ا�ستثمار، فيما ينطوي عليه �سلوكه من اعتداءات على حقوق فردية، وم�سالح قانونية، تبداأ 
مب�سادرة حق الفرد يف �سيانة مكونات نف�سه، وت�سل اإىل ت�سليل العدالة، باعرتاف كاذب 

قد ينزله الق�ساء منزلة ال�سدق، ثقة منه بحياد ال�رشطة الق�سائية ونزاهتها.    

مبقدرته  واثق  الإن�سان،  حقوق  بثقافة  م�سبع  الق�سائية،  لل�رشطة  جهاز  اإيجاد  من  2 .  لبد 
العلمية وكفاءته املهنية والفنية والب�رشية، وقادر على فر�س وجوده مع احرتام تام حلقوق 

املواطنني.

العلمية  الثقافة  ذوي  من  للعنا�رش  تفتقر  الق�سائية،  ال�رشطة  اأجهزة  بع�س  اأن    واملالحظ 
العالية والتخ�س�س، كما اأنها تفتقر اأحيانا لأب�سط و�سائل العمل. 

  اإن تهيئة اأجهزة ال�رشطة، لتكون على م�ستوى امل�سئولية، يتطلب رفع ملكاتها بالتكوين 
اجليد وامل�ستمر، وتوفري التجهيزات لها، ومتكني العنا�رش ال�ساحلة واملخت�سة من دخولها.

    فلكي تكون لل�رشطة فاعليتها، وجتد امل�ساندة من قبل املواطنني، يجب اأن تكون حمرتمة 
ي�سعر  عندما  اأي  املتبادل،  الحرتام  طريق  عن  اإل  يحدث،  اأن  ميكن  ل  وهذا  منهم، 
املواطن اأن ال�رشطي يحرتمه، وي�سهر على اأمنه و�سالمته بكل جد واإخال�س، ويجد لديه 
كل م�ساعدة ممكنة، عندئذ يحرتم املواطن ال�رشطي، ويتعاون معه يف اأداء ر�سالته النبيلة.

التعذيب،  يقع  ما  كثريا  النظرية:  احلرا�سة  املو�سوعني حتت  بالأ�سخا�س  الت�سال  3.  �سمان 
وغري  اخلارجي،  العامل  عن  مبعزل  احلرا�سة،  حتت  املو�سوعون  الأ�سخا�س  يكون  عندما 
يتعني  لهم. ومن مت  ما يحدث  اأو معرفة  ي�ستطيع م�ساعدتهم،  الت�سال مبن  قادرين على 
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املغلقة  الأماكن  يف  يجري  ما  حول  ال�سمت،  �سيا�سة  ممار�سة  يف   ال�ستمرار  عن  الكف 
الت�سال  للمحامني والأطباء، بحق  ال�سماح  وينبغي  اخلارجي،  العامل  كليا عن  واملعزولة 

بامل�ستبه فيه، املو�سوع حتت احلرا�سة النظرية.

4.  عدم احتجاز الأ�سخا�س يف معتقالت �رشية يحدث التعذيب لنتزاع العرتاف، ويف غالب 
الأحوال يف الأماكن ال�رشية، ويف عديد من احلالت يعقب ذلك اإعالن باختفاء ال�سحايا. 
ولذلك يجب اأن ي�سمن القانون و�سع الأ�سخا�س يف اأماكن احتجاز معرتف بها ر�سميا، 
وهي عادة مقر دائرة ال�رشطة، واأن ُتقدم على الفور معلومات دقيقة عن اإلقاء القب�س عليهم 
جميع  يف  فعالة  ق�سائية  و�سائل  توفري  وينبغي  وحماميهم،  اأقاربهم  اإىل  احتجازهم  ومكان 
الحتجاز،  مكان  الفور  على  يعرفوا  اأن  واملحامني  لالأقارب  خاللها  من  ميكن  الأوقات، 

وال�سلطة التي حتتجزهم، وذلك �سمانا ل�سالمتهم من اأي تع�سف حمتمل.

5.  توفري ال�سمانات الكافية اأثناء الو�سع حتت احلرا�سة وخالل ال�ستجواب يجب اأن ُيحاط 
اإجراء  ومنها حق  الفور،  على  بحقوقهم  علما  النظرية  احلرا�سة  املو�سوعني حتت  جميع 
فح�س طبي، والت�سال باملحامي. ويجب اأن ُي�سمح لهم بتقدمي �سكاوى حول ظروف 
احتجازهم اأو تعر�سهم للتعذيب، واأن يحقق الق�ساء يف اأي دليل على وقوع التعذيب، 
النيابة العامة مالحقة من اقرتفه، وتاأمر باإخالء �سبيل امل�ستبه فيه املحتجز بغري  واأن تتوىل 
يقت�رش  واأل  ال�رشطة،  ا�ستجواب  خالل  فيه  امل�ستبه  مع  املحامي  يح�رش  اأن  وينبغي  حق. 
ح�سور املحامي على مرحلة املحاكمة، اأو خالل التحقيق الإعدادي، كما يقول بذلك 
بع�س الفقه التقليدي، القائم على القراءة ال�سيا�سية لن�سو�س القانون، وهي القراءة التي 
تالئم هوى الأجهزة التنفيذية، اإذ قد تفوت على املتهم ب�سب عدم ات�ساله مبحاميه، اأمورا 
ل ميكن تداركها بعد ذلك. ول يكفي التعديل حلايل القائل بح�سور املحامي بعد متديد 
فرتة احلرا�سة، اأو اأثناء مقابلة النيابة العامة، لأن املق�سود من احل�سور هو املوؤازرة الإيجابية 
التدخـــل  مـــن  ومنعــه  للمحامي  املادي  الوجود  ملجرد  املتهم، خالفا  وحماية حقوق 

باأي وجه.
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املعايري  مع  النظرية،  احلرا�سة  حتت  الو�سع  ظروف  توافق  ت�سمن  اأن  للدولة،  ينبغي  كما 
الدولية ملعاملة امل�ستبه فيهم. ويتعني اأن تتوفر اأماكن الو�سع حتت احلرا�سة على احلد الأدنى من 
ال�رشوريات، التي ت�سون كرامة الإن�سان وحتمي اإن�سانيته. ويتعني على النيابة العامة كما هو مقرر 
تفاديا  م�سبقا،  معلنة  غري  اأو  دورية  ب�سفة  الأماكن،  هذه  زيارة  يف  بواجبها  ت�سطلع  اأن  قانونا، 

لفتعال مظاهر توافق القانون خالفا للحقيقة.

6.  لبد من وجود ق�ساة م�ستقلني اأكفاء واثقني باأنف�سهم، وبعملهم، حري�سني كل احلر�س 
على جعل �سخ�سيتهم وحكمتهم ومواطنتهم، خري حام للمجتمع وللحرية الفردية.

7.  ل يكفي جمرد جترمي التعذيب، والإعالن عن اإبطال العرتاف املح�سل نتيجة له، بل يتعني 
التحقيق  ال�رشعة،  وجه  على  ينبغي  مت  ومن  وقوعه.  دون  واحليلولة  لإثباته  ال�سبل  توفري 
املتهمة  اجلهات  م�ستقلة عن  هيئة  تتوله  نزيهة وفعالة،  باإجراءات  التعذيب  �سكاوى  يف 
التي  والنتائج  البحث،  هذا  يف  املتبعة  واخلطوات  الو�سائل  اإعالن  ينبغي  كما  بارتكابه. 

يتمخ�س عنها، عمال مببداأ ال�سفافية الذي اأ�سبح معيارا للتمدن عند الأمم. 

خالل  باأعمالهم  القيام  عن  التعذيب،  اأعمال  ارتكابهم  يف  امل�ستبه  امل�سئولني  وقف  وينبغي 
املعر�سني  من  وغريهم  ولل�سهود  وذويهم،  للم�ستكني  احلماية  توفري  ويتعني  التحقيق.  مرحلة 
اأعمال  اأو  ترهيب  اأي  من  الهتمام،  ذات  املدين  املجتمع  منظمات  اأو  اأفرادا،  ب�سفتهم  للخطر 

انتقامية يتعر�سون لها.

واإذا ما اأظهرت التحقيقات تورط امل�ستبه فيهم، يف ارتكاب اأعمال التعذيب، وجب تقدميهم 
للمحاكمة. وينطبق هذا املبداأ اأيا كان املكان الذي ح�سل فيه التعذيب، واأيا كان مركز مرتكبيه، 
اأو و�سعهم، اأو �سخ�س ال�سحية، ومن دون اعتبار للوقت الذي انق�سى على ارتكاب اجلرمية، 
خا�سة،  مبعاجلة  والوطني  الدويل  امل�رشع  خ�سها  جرمية  لأنها  بالتقادم،  ت�سقط  اأن  يجوز  ل  اإذ 
باعتبارها من اجلرائم الب�سعة اخل�سي�سة، وبالنظر لطبيعتها وماهيتها وعمق جرحها لالإن�سان يف 
اإن�سانيته، الذي �سكل  تهديدا لالأمن الجتماعي، مما اقت�سى اأن تكون هذه اجلرمية خارجة عن 
املتحدة،  لالأمم  ال�سابق  العام  الأمني  بذلك  �رشح  كما  التعذيب  ولأن  بالتقادم،  ال�سقوط  قاعدة 

ال�سيد كويف عنان: »التعذيب و�سمة عار على جبني الإن�سانية«.
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املقرتح: ت�ساف للمادة 293 الفقرة التالية:

 »يثبت التعذيب بجميع و�سائل الإثبات، وتو�سع لهذه الغاية اأجهزة للرقابة على ظروف العتقال. 
يجوز للم�ستبه فيه املو�سوع حتت احلرا�سة �سحية التعذيب  الت�سال مبحاميه يف اأي وقت كما 
يجوز له وملحاميه، طلب اإجراء فح�س طبي ياأذن به رئي�س املحكمة فورا وعلى الأ�سل. يتعني 

اإ�سعار عائلته اأو اأ�سدقائه مبكان احتجازه.
 ل ت�سقط جرمية التعذيب بالتقادم«36.

املادة 296: الإثبات بال�سهادة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – قواعد املحاكمة العادلة

املقرتح: تعديل الن�س وحتديد حجية ال�سهادة 

حتيل هذه املادة ب�ساأن ال�ستماع اإىل ال�سهود، على املادة 325 وما يليها اإىل املادة 346.

وتعترب ال�سهادة من اأهم و�سائل الإثبات واأكرثها ا�ستعمال، حتى قال فيها املفكر الإجنليزي 
)بنتهام( قولته امل�سهورة: »ال�سهود اأعني العدالة واآذانها«. 

اأنها قد تكون يف كثري من احلالت،  الإثبات اجلنائي، من حيث  ال�سهادة يف  اأهمية  وتبدو 
ال�سند الوحيد املعتمد يف توجيه التهام واملتابعة. وعليها يتوقف �رشف وم�سري وكرامة من ُقدر 

له اأن ُي�ساق اإىل �ساحة العدالة اجلنائية متهما يف جرمية. 

وال�سهادة بهذا املعنى اإخبار اأو رواية، يرويها �سخ�س عما اأدركه بحوا�سه عن واقعة معينة،  
وتاأخذ �سكل ت�رشيح يديل به �ساحبه، ويدون مبح�رش، ويعتمد عليه يف الإثبات، بعد اأداء اليمني، 

وتوفر ال�رشوط القانونية.

ن�س التعديل الوارد على املادة 5 من قانون امل�سطرة اجلنائية مبقت�سى القانون رقم 35.11 املن�سور يف اجلريدة الر�سمية  .36
اأو  القانون  تقادمها  ين�س على عدم  التي  النا�سئة عن اجلرائم  العمومية  الدعوى  تتقادم  يلي: »ل  5990 على ما  عدد 
اتفاقية دولية �سادقت عليها اململكة املغربية ومت ن�رشها باجلريدة الر�سمية«. ومن املعلوم اأن املغرب �سادق على اتفاقية 
مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب املعامالت اأو العقوبات  القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة. ومت ن�رش ذلك يف اجلريدة 

الر�سمية عدد 4440 )19 دجنرب 1996(.
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منها  متعددة،  لأ�سباب  دورها  اأحيانا  توؤدي  ل  فاإنها  الإثبات،  يف  ال�سهادة  اأهمية  ورغم 
اإحجام ال�ساهد عن الإدلء ب�سهادته خوفا من النتقام، اأو ت�سرتا على قريب اأو �سديق، اأو جتنبا 
املعاملة من طرف  الوقت، و�سوء  ال�سلطة و�سياع  اأجهزة  اأمام  للم�سايقات والإزعاج، واملثول 

اأجهزة ال�رشطة. 

اأنواع  من  نوع  اأي  اأمام  اأو  الإكراه  اأو  التهديد  حتت  زور  باأقوال  اأحيانا  ال�ساهد  يديل  وقد 
الإغراء، ناهيك اأنه قد يخطئ عن ح�سن نية فيما ُيديل به من اأقوال، كما اأن ال�سهادة ميكن اأن 

تكون وليدة زور اآثم، واإفك وبهتان عظيم.  

اإىل  ونبهت  م�سداقيتها،  يف  �سككت  التي  النتقادات  من  للعديد  ال�سهادة  تعر�ست  وقد 
خطورتها على حقوق الأفراد وحرياتهم، وعلى حتقيق مبادئ املحاكمة العادلة. فهي توؤدي اإىل 
ك�سف احلقيقة، لكنها ت�سفر اأحيانا عن ت�سليل العدالة وظلم الأبرياء. ويف معر�س احلديث عن 
الظلم، ن�ستح�رش مقولة املفكر )مونت�سكيو(: »اإن الظلم الذي يلحق فردا واحدا ُي�سكل تهديدا 

للنا�س جميعا«.

وحينما ن�ستعر�س تاريخ الأخطاء الق�سائية،جند الكثري منها نتاجا ل�سهادة مغلوطة اأو مزورة.  
ومع ذلك ل مُيكن ال�ستغناء عن ال�سهادة  رغم عيوبها، ورغم �سهام النقد املوجهة اإليها.

ومع تدهور القيم، وانخفا�س الوازع الديني والأخالقي اأ�سبحت �سهادة الزور اأمرا حمتمل 
الوقوع، مادام اأن الحتكام اإىل اليمني التي يوؤديها ال�ساهد، ل تاأثري لها على �سمريه، حتى اأ�سبح 
من املاألوف اأن ُتباع وُت�سرتى �سهادة الزور من طرف عامة النا�س، ومن طرف خرباء يف �ستى 

امليادين العلمية. 

�سديد جتنبا  للتعامل معها بحذر  القا�سي مدعو  فاإن  ال�سهادة،  واإذا كانت هذه هي و�سعية 
التن�سي�س عليه �رشاحة وقانونا، وهو ما ل  للوقوع يف اخلطاأ، وتالفيا لالإدانة الظاملة. مما يتعني 

جنده يف املادة 296 واملواد املحال عليها.

كغريها  ال�سهادة  التالية:»تخ�سع  ال�سياغة  وفق   296 للمادة  ثانية  فقرة  باإ�سافة  تعديل  املقرتح:  

التعار�س لفائدة  ال�سهادات يف�رش  التقديرية للق�ساة. وعند تعار�س  من و�سائل الإثبات لل�سلطة 
املتهم«.
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الفرع الثاين  : ت�سكيل الهيئة الق�سائية

املادة 297: �سحة اجلل�سات وت�سكيل الهيئة احلاكمة

املبداأ املرجعي: قواعد املحاكمة العادلة – حقوق الدفاع

املقرتح: مراجعة ال�سياغة

على  ذلك  تاأثري  وُتبني  احلاكمة،  الهيئة  ت�سكيل  ب�ساأن  ال�رشوط  من  املادة جملة  ت�سرتط هذه 
�سحة انعقاد اجلل�سة، و�سحة احلكم ال�سادر، بحيث ترتب البطالن على خرق قواعدها.

باأن هذه  الإن�سان،  العادلة ومبادئ حقوق  املحاكمة  معايري  املالئمة مع  ويت�سح من منظور 
املادة ت�سرتط ذات ال�رشوط امل�سمنة يف املواثيق الدولية املرتبطة باملو�سوع.

غري اأن �سياغة الفقرة الأخرية من هذه املادة تبعث على اللتبا�س، عندما ت�رشف النظر عن 
مقت�سيات املادة 52 املتعلقة بقا�سي التحقيق.

اإ�سدار حكم،  اأن ي�ساركوا يف  فاملادة 52 املذكورة ويف فقرتها الرابعة، متنع ق�ساة التحقيق 
يف الق�سايا الزجرية التي �سبق اأن اأحيلت اإليهم، ب�سفتهم ق�ساة مكلفني بالتحقيق. واملفرو�س اأن 

تاأخذ املادة 297 بهذا املقت�سى، وتوؤكد العمل به بدل اأن ت�رشف النظر عنه. 

ال�سيغة املقرتحة: »مع الأخذ بالعتبار مقت�سيات املادة 52 املتعلقة بقا�سي التحقيق، ل ميكن... 

)الباقي بدون تغيري(«.

الفرع الثالث : القواعد العامة ب�ساأن �سري اجلل�سات

املادة 298: �سلطة رئي�س اجلل�سة يف ت�سيري املناق�سات

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع

املقرتح: تدقيق الن�س

متنح هذه املادة لرئي�س اجلل�سة، �سالحية ت�سيري املناق�سات و�سبط النظام، ورف�س كل ما يرمي 
اإىل الإطالة بدون جدوى، مع مراعاة حقوق الدفاع.
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هذه ال�سالحيات الوا�سعة، تعترب �رشورية حل�سن �سري العدالة و�سبط النظام. لكن وبالرغم من 
كون املادة 298 تن�س على �رشورة احرتام حقوق الدفاع، ومراعاتها قبل رف�س كل ما يرمي اإىل 
اإطالة املناق�سات، فاإنه كثريا ما ي�ساء ا�ستعمال هذه ال�سلطة. بل هناك من الق�ساة من تاأخذه العزة 
املقاطعة،  الدفاع، حبا يف  ومقاطعة  باخل�سوم  والتاأذي  بال�سطط  يت�سم  ت�رشفا  فيت�رشف  بالإثم، 

ورف�س طرح الأ�سئلة املت�سلة باملو�سوع. 

مببادئ  بالغا  �رشرا  ت�رش  اأن  �ساأنها  من  عليها،  معقب  ل  التي  املطلقة،  ال�سلطة  هذه  ومثل 
حتد  التي  ال�سوابط  بع�س  و�سع  وجب  مت  ومن  الدفاع.  حقوق  اإىل  وت�سيء  العادلة،  املحاكمة 
من �سطط القا�سي رئي�س اجلل�سة، كلما جنح اإىل التع�سف يف ا�ستعمال �سلطته. ومن ذلك الن�س 
على �رشورة اأن يتوىل كاتب ال�سبط، الت�سجيل التلقائي لكل الأ�سئلة التي يرف�س رئي�س اجلل�سة 

طرحها، متى طلب منه الأطراف اأو دفاعهم هذا الت�سجيل. 

املقرتح: تعديل املادة 298 باإ�سافة الفقرة الثانية التالية:»ي�سجل كاتب ال�سبط طلبات الأطراف 

الرامية اإىل طرح اأ�سئلة عندما ي�رشف رئي�س اجلل�سة النظر عنها«.

املادة 300: عالنية اجلل�سات

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع – قواعد املحاكمة العادلة

املقرتح: حذف الفقرة الثانية

اأكدتها املواثيق الدولية  العادلة، والتي  اأهم �سمانات املحاكمة  تعالج هذه املادة �سمانة من 
جل�سات  انعقاد  يف  العالنية  توفر  ب�رشط  الأمر  ويتعلق  باملو�سوع.  املرتبطة  الإن�سان  حلقوق 

املحاكمة، وغايتها توفر ال�سفافية ومقارعة احلجة باحلجة، يف غري تكتم ول خداع.

واإذا كانت الفقرة الأوىل من املادة 300 توافق مبادئ املحاكمة العادلة عندما رتبت البطالن 
على عدم احرتام مبداأ العالنية، فاإن الفقرة الثانية جاءت لتن�سف جزاء البطالن هذا عندما قررت 
باأنه: »ل ميكن اإثارة البطالن فيما بعد، اإل اإذا طلب ممثل النيابة العامة اأو الطرف املدين اأو املتهم 

ت�سجيل الإ�سهاد بعدم العالنية«.
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وهكذا، لحق للمحكمة يف اأن تقرر البطالن من تلقاء نف�سها، ول يجوز اإثارته اأمام حمكمة 
الدرجة الثانية اإذا مل يتم�سك به الأطراف يف املرحلة الأوىل، وكاأن امل�ساألة ل تتعلق بالنظام العام.

املحاكمة  لقواعد  خلرقها  الإن�سان،  حقوق  مبادئ  مع  متعار�سة  الثانية  الفقرة  هذه  وتعترب 
العادلة، وتعطيلها للجزاء الواجب ترتيبه على خرق مبداأ العالنية.

املقرتح: حذف الفقرة الثانية من املادة 300.

املادة 302: �رشية اجلل�سة 

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع – مبادئ املحاكمة العادلة

املقرتح: تعديل الن�س  وتقييد اإطالقه

رخ�ست هذه املادة للمحكمة، اأن تقرر جعل اجلل�سة �رشية يف حالتني: حالة اخلطر على الأمن 
العام، وحالة اخلطر على الأخالق.

ومددت الفقرة الثانية مفعول القرار القا�سي بال�رشية، لي�سمل اأي�سا تالوة اأي حكم يبت يف 
نزاع عار�س طراأ اأثناء البحث واملناق�سات.

اإن هذه املادة ت�سكل خرقا �رشيحا ملبادئ املحاكمة العادلة، وهدرا وا�سحا ل�سمانة اأ�سا�سية 
من �سماناتها، وهي مبداأ عالنية اجلل�سة.  

اأن يكون  باإ�سدار قرار يجعل اجلل�سة �رشية، ول ت�سرتط  اأنها ت�سمح للمحكمة  وبيان ذلك 
اأن  ناهيك  الأخالق.  اأو  الأمن   على  اخلطر  وجه  بو�سوح  حُتدد  خا�سة  باأ�سباب  معلال  القرار 
كال من الأمن العام والأخالق، ينطوي على مفاهيم �ساربة يف التعميم، بحيث ت�ستع�سي على 
�ستار مفاهيم  العالنية حتت  للتع�سف وال�سطط، وخرق مبداأ  يف�سح املجال وا�سعا  التحديد، مما 

مطاطية وهالمية.

ال�سيغة املقرتحة: »اإذا اعتربت املحكمة...اأ�سدرت مقررا معلال باأ�سباب خا�سة تبني وجه اخلطر 

على الأمن العام والأخالق جلعل اجلل�سة �رشية«.
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املادة 303: ت�سوير اجلل�سات ون�رش التحقيقات 

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع – الرباءة الأ�سلية

املقرتح: جترمي الت�سهري ومعاقبته بعقوبة �سالبة للحرية

اأو  الت�سوير  اآلت  با�ستعمال  الإذن  الأوىل، كيفية احل�سول على  املادة يف فقرتها  حتدد هذه 
الت�سجيل اأو الإر�سال اأو اللتقاط اأو الت�سال املختلفة، ومتنح الرئي�س �سالحية منح الإذن بذلك 

بعد اأخذ راأي النيابة العامة.

�سور  ون�رش  لالأ�سفاد،  حامل  اأو  معتقل  �سخ�س  ت�سوير  على  الثانية،  الفقرة  تعاقب  بينما 
ماأخوذة يف هذه الظروف دون اإذن �ساحبها.

واعرت�س  بالت�سوير  الرئي�س  اأذن  لو  فيما  بينهما،  التعار�س  يت�سح  الفقرتني  بني  وباملقارنة 
ال�سخ�س املعتقل.

اأما الفقرة الثالثة، فتعاقب ن�رش كل حتقيق اأو تعليق اأو ا�ستطالع للراأي، يتعلق مبتهم اأو ب�سحية 
دون موافقته، وتقت�رش العقوبة على جمرد غرامة. وُتعلق املتابعـــة على �ســرورة تقـدمي �سكايـة 

من املعني.

ارتكاب  �رشورة  على   ،303 املادة  يف  ورد  ما  كل  على  العقوبة  الأخرية  الفقرة  ُتعلق  بينما 
الأفعال قبل �سريورة احلكم باإدانة ال�سخ�س �سحية الت�سهري، حائزا لقوة ال�سئ املق�سي به.

ويت�سح من كل ما �سبق، حماولة القانون التوفيق بني حرية ال�سحافة والإعالم يف اإطار عالنية 
اجلل�سات من جهة، وبراءة املتهم وحمايتها �سد رد فعل ظامل من الراأي العام. لكنها ل ت�سل اإىل 
اأن الت�سهري بالنا�س، وبالرغم من عواقبه الوخيمة على ال�سمعة وال�رشف،  الغاية املتوخاة. ذلك 
ل يعاقب �سوى بعقوبة الغرامة. كما اأن الفقرة الأوىل تف�سح املجال للت�سهري بالأ�سخا�س دون 

مراعاة ملبداأ الرباءة الأ�سلية، ودون مراعاة لعرتا�س ال�سخ�س املعني.

�سحية  ال�سخ�س  باإدانة  احلكم  �سريورة  بعد  قيد،  ودون  مباح  بالأفراد،  الت�سهري  اأن  كما 
الت�سهري، حائزا لقوة ال�سيء املق�سي به.
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يتم مع مراعاة  اأن  فاإن ذلك يجب  له،  اأو الرتخي�س  الت�سوير  الق�ساء منع  واإذا كان من حق 
�رشف الأ�سخا�س وكرامتهم، وهو ما يتعني معه تقييد الإذن بالت�سوير املمنوح لرئي�س اجلل�سة، 

ب�رشورة الأخذ براأي املعني، اإىل جانب راأي النيابة العامة.

كما اأن الت�سهري بالأ�سخا�س، يجب اأن ُيعاقب ب�رشامة اأكرث �سواء ح�سل قبل اأو بعد احلكم 
احلائز لقوة ال�سيء املق�سي به، متى ثبت باأن الغر�س من الت�سهري، هو الإ�ساءة اإىل �سمعة ال�سحية. 

املقرتح : تعديل الفقرة الأوىل من املادة 303 على النحو التايل: »ميكن للرئي�س، مع مراعاة الفقرة 

الثانية والثالثة بعده، وبعد اأخذ راأي النيابة العامة، واملتهم املعتقل اأن ياأذن با�ستعمال...وُيعاقب 
عن خمالفة هذه املقت�سيات بالعقوبة املن�سو�س عليها يف الف�سلني 443 و444 من القانون اجلنائي.

وت�سادر املحكمة الآلت والأ�رشطة عند القت�ساء«. الباقي بدون تغيري...

املادة 305: بحث الق�سية خالل اجلل�سة وحترير حم�رشها

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – حقوق الدفاع – مبادئ املحاكمة العادلة

املقرتح: تعديل الن�س

على  قا�رشا  وجتعله  اجلل�سة،  يف  الق�سية  بحث  طريقة  املادة،  هذه  من  الأوىل  الفقرة  حتدد 
عند  القتناع  اأدوات  وتقدمي  واخلرباء،  لل�سهود  وال�ستماع  حا�رشا،  كان  اإن  املتهم  ا�ستنطاق 
القت�ساء. وتتغافل هذه الفقرة عن ال�ستماع اإىل املطالب باحلق املدين �سحية اجلرمية، وامل�سئول 

عن احلقوق املدنية.

لل�سحية  اجلل�سة، حيث ل ذكر  املتعلقة مبح�رش  الثانية  الفقرة  الوارد يف  الإغفال  وهو ذات 
املطالب باحلق املدين، وكذا امل�سئول عن احلقوق املدنية.

وت�سع الفقرة الأخرية قرينة قانونية قابلة لإثبات العك�س، مفادها افرتا�س كون الإجراءات 
اأو طلب  اأو املقرر،  اإذا ورد باملح�رش،  اإل  القرينة  املقررة قانونا قد ا�ستكملت. ول ت�سقط هذه 

يرمي اإىل ت�سجيل ذلك، ما ُي�ستنتج منه �رشاحة عدم ا�ستكمال تلك الإجراءات.
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ومن �ساأن الأخذ بهذه القرينة على علتها، فتح الباب اأمام ال�سطط والتع�سف، واإهدار حقوق 
الدفاع، ومبادئ املحاكمة العادلة. ذلك اأن ا�ستكمال الإجراءات م�ساألة تتعلق بتطبيق القانون، 
ول تتوقف على قرينة تفرت�س ا�ستكمال اأو عدم ا�ستكمالها، ول يجوز اأن تخ�سع مل�سيئة حمرر 
النظر  الأطراف  ُي�سند  اأن  بعد  اإل  الق�سية جاهزة،  وبالتايل ل تكون  اجلل�سة،  رئي�س  اأو  املح�رش 

للمحكمة، وبعد اأن ي�ستنفذوا اأوجه دفاعهم.

و�سيانة حلقوق الدفاع، وتاأمينا لقواعد املحاكمة العادلة، وجب الن�س على اأن الإجراءات 
الدفاع  اأوجه  ت�سجيل  رف�س  جزاء  ترتيب  يتعني  الأطراف.كما  من  النظر  اإ�سناد  بعد  تكتمل 
والدفوع واملطالب التي ُيقدمها الأطراف، والرتخي�س لكاتب اجلل�سة يف تدوين املطالب التي مل 

ي�ستجب لها الرئي�س.

كان  اإن  املتهم  ا�ستنطاق  على  الق�سية  بحث  »ي�سمل  التايل:  النحو  على  املادة  تعديل  املقرتح: 

واخلرباء  وال�سهود  املدنية  احلقوق  عن  وامل�سئول  املدين  باحلق  املطالب  اإىل  وال�ستماع  حا�رشا 
وتقدمي اأدوات القتناع عند القت�ساء.

يحرر كاتب ال�سبط يف كل ق�سية حم�رشا يلخ�س فيه اأهم ما جاء يف اأجوبة املتهمني وملتم�سات 
املطالب باحلق املدين، وامل�سئول عن احلقوق املدنية وت�رشيحات ال�سهود،... باقي الفقرة الثانية 

بدون تغيري.

مُيكن للنيابة العامة والأطراف اأو دفاعهم حتت طائلة بطالن املح�رش اأن يطلبوا من الرئي�س  اأن 
ياأمر كاتب ال�سبط بتالوة املح�رش اأو جزء منه وت�سمني املح�رش ما وقع اإغفاله.

النظر  الأطراف  ُي�سند  اأن  بعد  اإل  اجلل�سات،  ل�سري  قانونيا  املقررة  الإجراءات  ت�ستكمل  ل 
للمحكمة، وُي�سجل الإ�سناد مبح�رش اجلل�سة«.
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املادة 307: تاأخري الق�سية

املبداأ املرجعي: الف�سل يف الق�سايا يف وقت معقول وجتنب البطء والتطويل

املقرتح: حتديد اآجال معقولة للبت يف الق�سايا 

من املبادئ الثابتة يف قيم حقوق الإن�سان، وقواعد املحاكمة العادلة، �رشورة البت يف الق�سايا 
اجلنائية داخل اآجال معقولة، وجتنب التاأخري والتطويل.

ومن قراءة املادة 307 يت�سح باأنها تف�سح املجال لتاأخري الق�سايا دون �سوابط، واإخ�ساع التاأخري 
مل�سيئة رئي�س اجلل�سة. بل اإن الفقرة الثانية توحي باإمكانية تاأخري الق�سية اإىل اأجل غري م�سمى.

املحكمة  الق�سية...قررت  بحث  اإنهاء  تعذر  »اإذا  التايل:  النحو  على  املادة  تعديل  املقرتح: 

موا�سلتها يف اأقرب تاريخ معني حتدده  فورا وت�سعر به الأطراف احلا�رشين اأو دفاعهم، وتعيد 
ا�ستدعاء الأطراف املتخلفني لعدم تو�سلهم.  ل يجوز تاأخري الق�سية لأجل غري حمدد«. 

الفرع الرابع : ال�ستدعاء وح�سور املتهمني

املادة 309: الأجل الفا�سل بني تبليغ ال�ستدعاء وتاريخ اجلل�سة

املبداأ املرجعي: امل�ساواة

املقرتح: تعديل معيار اختالف الآجال

حتدد هذه املادة الآجال الفا�سلة بني تاريخ تبليغ ال�ستدعاء وبني تاريخ اجلل�سة. وهكذا حتدد 
الفقرة الأوىل الآجال بالن�سبة لتبليغ ال�ستدعاء للقاطنني باملغرب، وهي ن�سبيا اآجال معقولة.

للقاطنني  بالن�سبة  الآجال  اأن  باخلارج، حيث جند  للقاطنني  بالن�سبة  لي�س كذلك  الأمر  لكن 
بدول املغرب العربي واأروبا موحدة وحم�سورة يف �سهرين يف حني اأن امل�سافة بني اأق�سى �رشق 

رو�سيا اأكرب بكثري من امل�سافة بني تلم�سان ووجدة ومع ذلك تخ�سع لذات الأجل.

اأ�سهر وفق ما هو  اأروبا بباقي دول العامل وجعل الآجال بالن�سبة لها ثالثة  اإحلاق دول  املقرتح: 

وارد بالفقرة الثالثة.
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املادة 312: اإح�سار املتهم  املعتقل بدون �سابق ا�ستدعاء

املبداأ: املرجعي، حقوق الدفاع

املقرتح: اإلغاء الفقرة الثالثة 

�سابق  وبدون  اجلنحية،  الق�سايا  يف  املعتقل  املتهم  اإح�سار  اإمكانية  على  الثالثة  الفقرة  تن�س 
اأو  تعليق  اإىل  املقت�سى  هذا  يحتاج  ول  حقه.  يف  ح�سوري  حكم  واإ�سدار  ا�ستدعاء  ول  اإعالم 
اإ�سهاب يف بيان وجه ال�سطط والتع�سف الذي ينطوي عليه، وذلك بالنظر خلرقه لكل �سمانات 
املحاكمة العادلة، واإهداره حلقوق الدفاع، بل الإجهاز عليها وم�سادرتها، وكاأن هذا ال�سخ�س 
املعتقل جمرد ب�ساعة مو�سوعة يف م�ستودع، ُيوؤتى بها ويتم الت�رشف فيها، واحلال اأن الأمر يتعلق 
ب�سخ�س برئ مل تثبت اإدانته، ومن حقه اإعداد دفاعه وتن�سيب من ينوب عنه، ومتتيعه بامل�ساعدة 

الق�سائية عند القت�ساء.

اإن مقت�سيات هذه الفقرة توحي باأن الأمر يتعلق مبحاكم التفتي�س، اأو املحاكم املنعقدة زمن 
مبـادئ  اأب�سط  مــع  ال�ســارخ  لتنافيهـــا  املقت�سيات  هذه  على  الإبقاء  يجوز  ل  وعليه  احلرب، 

حقوق الإن�سان.

فكثريا ما ا�ستغلت بع�س املحاكم هذه املقت�سيات، ا�ستغالل �سيئا، وكمثال على ذلك يحدث 
اأن حتيل النيابة العامة ال�سخ�س على جل�سة حمددة، ويقوم املتهم بتن�سيب حمام ملاآزرته واحل�سور 
للجل�سة املحددة، وعند مثول املحامي يف اليوم املحدد ُيفاجاأ باأن املتهم قد اأُح�رش قبل ذلك من 

ال�سجن وحوكم دون اإ�سعار دفاعه، يف جل�سة واحدة.

املقرتح: اإلغاء الفقرة الثالثة.

املادة 313: اعتبار املتهم حا�رشا ح�سورا افرتا�سيا

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع

املقرتح: ت�سحيح الن�س

نف�سه،  الدفاع عن  واملمتنع عن  احلا�رش  اأو  اجلل�سة،  من  املن�سحب  املتهم  املادة  تعاقب هذه 
فتفرت�س ح�سوره، رغم غيابه الفعلي والواقعي. وبدون اعتبار الأ�سباب التي تربر موقفه من جهة 

وبدون اأن تفر�س على املحكمة تعليل قرارها مبا يجب. 
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وهذه املادة ت�سكل وجها اآخر من اأوجه خرق حقوق الدفاع، ذلك اأن املتهم املن�سحب من 
اجلل�سة، والذي �سدر احلكم يف غيبته، ُيعترب غائبا من الناحية الواقعية، ومن الواجب الت�ساوؤل 
عن اأ�سباب ان�سحابه، هل لغلط وقع له لكونه اأميا، اأو لإ�سابته مبر�س عقلي اأو نف�سي، اأو لظروف 
�سحية اأو طارئة م�ستعجلة،اأو لظلم ارتكب يف حقه خالل اجلل�سة، كعدم ال�ستجابة لطلبه يف 

التاأخري لتن�سيب من ينوب عنه واإعداد دفاعه. 

ومن املعقول اأن هذه املقت�سيات تفر�س نف�سها اإذا تبني اأن �سلوك املعني يت�سم باحتقار اأو اإهانة 
للمحكمة.

اأن  ذلك  بعد  ميكنه  فال  الق�سية،  على  املناداة  عند  اجلل�سة  يف  حا�رشا  املتهم  كان  »اإذا  املقرتح: 

يعترب غائبا ولو يف حالة ان�سحابه من اجلل�سة اأو امتناعه عن الدفاع عن نف�سه، ما مل يكن �سلوكه 
مبنيا على اأ�سباب وجيهة ول تنطوي على م�س بحرمة الق�ساء. ويف جميع الأحوال، يتعني على 

املحكمة اأن تعلل قرار افرتا�س احل�سور تعليال خا�سا«.

املادة 316: حالت املوؤازرة وجوبا مبحام

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع

املقرتح: اإ�سافة حالة املتهم املعتقل، اأو املوجود يف حالة التلب�س

هذه  اإىل  ُت�ساف  اأن  وي�ستح�سن  حمام.  طرف  من  وجوبا  املاآزرة  حالت  املادة  هذه  حت�رش 
اأو  احل�سور،  �سمانات  انعدام  ب�سبب  اعتقال  اجلنح، يف حالة  املقدم يف  املتهم  احلالت، حالة 
لوجود حالة التلب�س. فاحلرمان من احلرية ب�سبب العتقال الحتياطي، وب�سبب الظروف النف�سية 

التي يكون عليها املعتقل، وجهله بحقوقه ت�ستدعي �رشورة املوؤازرة مبحام.

املقرتح: اإ�سافة فقرة رابعة على النحو التايل: »4. عند تقدمي املتهم للجل�سة يف حالة اعتقال«.

املادة321: تالوة املحا�رش والوثائق

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع

املقرتح: تدقيق الن�س

ترخ�س هذه املادة للرئي�س وحده يف اأن ياأمر بتالوة املحا�رش والوثائق، ومتنح املحكمة حق 
البت يف النزاع العار�س.
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ووا�سح اأن هذه املادة، ُتق�سي الأطراف من حق املطالبة بتالوة الوثائق، وهو اإق�ساء ل مربر 
له، بل من �ساأنه الإ�رشار بحقوق الدفاع.

ال�سيغة املقرتحة: »للرئي�س اأن ياأمر تلقائيا اأو بناء على طلب النيابة العامة اأو املتهم اأو املطالب باحلق 

املدين اأو امل�سئول عن احلقوق املدنية، بتالوة الوثائق املعرو�سة للمناق�سة، اأو تالوة ال�ستنطاقات 
التي اأجريت اأثناء التحقيق، ولو تعلق الأمر بجرائم مرتبطة باجلرمية مو�سوع املحاكمة.

ي�سجل كاتب ال�سبط عند القت�ساء الطلبات التي رف�س الرئي�س طرحها«.

املادة 324: الدفع ببطالن الوثائق

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – حقوق الدفاع – قواعد املحاكمة العادلة

املقرتح: اإثارة بطالن الوثائق يف جميع املراحل

اأن  الأطراف،  املقدم من  الوثائق  ببطالن  الدفع  لقبول  املادة،  الثانية من هذه  الفقرة  ت�سرتط 
يح�سل دفعة واحدة قبل ا�ستنطاق املتهم، حتت طائلة �سقوط احلق يف طلب الإبطال. 

ببطالن وثائق قد تكون  يتعلق  الأمر  اأن  الت�سييق، واحلالة  الذي يربر هذا  ال�سبب  ُيفهم  ول 
حا�سمة يف ك�سف احلقيقة، اأو تربئة �ساحة املتهم.

ال�سيغة املقرتحة:»يحق لالأطراف تقدمي طلبات اإبطال الوثائق يف اأية مرحلة من مراحل الدعوى، 

وتثري املحكمة البطالن من تلقاء نف�سها، خ�سو�سا اإذا كان البطالن يف �سالح املتهم«. 

الفرع اخلام�س: ال�ستماع اإىل ال�سهود واخلرباء

املواد 325 و 326 و327 : ا�ستدعاء ال�سهود – ا�ستدعاء اأع�ساء احلكومة وال�سفراء 

املبداأ املرجعي: امل�ساواة – ال�رشعية، ا�ستقالل الق�ساء

املقرتح: تعديل الن�س

ال�سهادة كما �سبقت الإ�سارة، و�سيلة اإثبات ل مُيكن ال�ستغناء عنها، بالرغم من النتقادات 
العاديني  الأفراد  اإىل  ال�ستدعاء،  توجيه  اإجراءات   327 اإىل   325 املواد  وحتدد  اإليها.  املوجهة 

ولأع�ساء احلكومة وممثلي الدول الأجنبية.
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ويت�سح من املواد املذكورة، اخلرق الوا�سح ملبداأ امل�ساواة اأمام القانون. بحيث يتم ا�ستدعاء 
الأ�سخا�س من عامة النا�س بدون قيد ول �رشط، يف الوقت الذي يتعذر فيه على الق�ساء ا�ستدعاء 
اأع�ساء احلكومة، واأع�ساء الربملان، وُيرتك منح الإذن بهذا ال�ستدعاء لقرار ال�سلطة التنفيذية اأو 

ال�سلطة الت�رشيعية، فهي التي لها �سالحية منح اأو عدم منح الإذن.

وتتحكم وزارة اخلارجية، يف قبول اأو عدم قبول تقدمي ال�سهادة املكتوبة، من طرف ممثلي 
الدول الأجنبية.

حقوق  تيار  فيه  يتوجه  وقت  يف  الأ�سخا�س،  من  لفئة  امتيازات  تخلق  املقت�سيات  هذه  اإن 
الإن�سان اإىل الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز، وبل وعدم العرتاف باحل�سانة �سواء منها الربملانية 
ال�سلطة، وعلو مركزها  امل�ساواة، وتكر�س هيمنة  تتعار�س مع مبداأ  التي  اأو غريها والمتيازات 

وعدم خ�سوعها للقانون.

املقرتح: اإلغاء املادتني 326 و327.

املادة 330: ا�ستف�سار ال�ساهد عن هويته

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: اإكمال الن�س ب�رشورة اإخبار ال�ساهد واإنذاره بعقوبة �سهادة الزور

اأي�سا وينذره  الرئي�س  ي�سعره  اأن  ال�ساهد عن هويته. وي�ستح�سن  با�ستف�سار  املادة  تتعلق هذه 
باملقت�سيات القانونية التي ُتعاقب على �سهادة الزور.

املقرتح: ت�ساف الفقرة التالية للمادة 330 » ُينذر الرئي�س املتهم ويخربه بالعقوبة املقررة بالن�سبة 

ل�سهادة الزور«.

املادة 332 : اأداء اليمني من الأ�سخا�س املعفني منها

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – حقوق الدفاع

املقرتح: تعديل الفقرة الثالثة

باأنه يف  الفقرة الأخرية  اليمني، وتقرر  اأداء  املادة حالت الأ�سخا�س املعفني من  تعالج هذه 
حالة اأداء اليمني من طرف املعفى من اأدائها، فال يرتتب عن هذا الأداء البطالن، ما مل تكن النيابة 

العامة اأو اأحد الأطراف قد اعرت�س على ذلك.
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والواقع اأن مقت�سيات هذه الفقرة  تخلق و�سعا �ساذا، ومنافيا لل�رشعية وحقوق الدفاع. وبيان 
ذلك، اأن �سهادة الأ�سخا�س املعفني من اأداء اليمني، لي�ست �سهادة باملعنى الدقيق، وذلك ب�سبب 
ما يعرتيها من م�سنة و�سبهة. ولذلك فهي لي�ست و�سيلة اإثبات بقدر ما هي ت�رشيحات توؤِخذ على 
اأدى  اليمني. واإذا حدث واأن  اأداء  اأ�سحابها  اأن ُيطلب من  �سبيل ال�ستئنا�س. لذلك فمن اخلطاأ 
هوؤلء اليمني، فاإن ذلك ل ُيغري من طبيعة الت�رشيحات ول ي�سفي عليها �سفة ال�سهادة، ول ميكن 
اعتمادها كو�سيلة اإثبات. ومن مت اإذا ما اعتمدتها املحكمة وجب اأن يرتتب على ذلك بطالنها، 
وهو البطالن الذي ل يحتاج اإقراره اإىل اعرتا�س من النيابة العامة، اأو الأطراف، بل يتعني اأن تثريه 

املحكمة تلقائيا.

املقرتح: تعدل الفقرة الأخرية من املادة 332 كالتايل: »يف حالة اأداء اليمني من الأ�سخا�س املعفني 

من اأدائها، ل يجوز حتت طائلة البطالن، اعتبار اأقوالهم ك�سهادة والعتماد عليها«.

املادة 339: تغيب ال�ساهد بعد ا�ستدعائه للح�سور

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تعديل الن�س

حتر�س هذه املادة على و�سع املقت�سيات الكفيلة باإجبار ال�ساهد على احل�سور، وتذهب اإىل 
اإمكانية اإح�ساره بالقوة العمومية، مع اإمكانية احلكم عليه بالغرامة.

حماية  يقابلها  ل  املجرمني،  مع  تعاملها  ال�ساهد  مع  تتعامل  التي  الزجرية  املقت�سيات  هذه 
ال�سهود و�سمان حقوقهم، فال ُتعري اهتماما لل�سطط والتع�سف الذي يطال العديد منهم.

بعيدة  مناطق  من  ويح�رشون  ال�سهادة،  لأداء  الأ�سخا�س،  ا�ستدعاء  يتم  ما  كثريا  وهكذا 
ويتحملون م�ساريف التنقل والإقامة، ولدى ح�سورهم باجلل�سة يتقرر تاأخري الق�سية دون املناداة 
عليهم وال�ستماع لهم، وقد تتكرر العملية عدة مرات، وهو ما يتعني معه، و�سع املقت�سيات التي 

حتمي ال�ساهد من التعر�س لهذا النوع من ال�سطط.

املقرتح: اإ�سافة الفقرة التالية: »اإذا ح�رش ال�ساهد بعد ا�ستدعائه، وجب ال�ستماع اإليه حال ودون 

تاأخري، واإذا تعدد ح�سور ال�ساهد دون ال�ستماع اإليه، ول�سبب خارج عن اإرادته، مُينع ا�ستدعاوؤه 
من جديد حتت طائلة املتابعة بالتع�سف«.
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املادة 342: جواز اإجراء املقابلة بني ال�سهود

املبداأ املرجعي: حق الدفاع

املقرتح: تعديل ال�سياغة

تعطي هذه املادة للرئي�س اإمكانية ال�ستجابة لطلب الأطراف يف اأن ياأمر بان�سحاب ال�سهود 
اأو عودتهم، اأو اإجراء املواجهة بينهم. وال�سحيح اأن يعدل الن�س باأن ُي�ساف ل�سالحياته التلقائية، 
�رشورة ا�ستجابة الرئي�س لطلب باقي الأطراف، كما هو ال�سائد عمليا بالن�سبة لطلب النيابة العامة.

املقرتح: تعديل �سياغة املادة كالتايل: »يتعني على الرئي�س تلقائيا اأو بطلب من الأطراف ...الباقي 

بدون تغيري«. 

املادة 347: م�ساريف ال�سهود

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – قواعد الإن�ساف

املقرتح: تعديل املادة

جتعل هذه املادة على كاهل املتهم م�ساريف وتعوي�سات ال�سهود، امل�ستمع اإليهم بطلب منه. 
ول تقيم وزنا لكون املتهم الذي يتحمل امل�ساريف مُيكن اأن ي�سدر لفائدته حكم بالرباءة، ويف 
هذه احلالة توؤدى امل�ساريف من اخلزينة، وذلك ان�سجاما مع ما تقرره املادة 367 يف فقرتها الثالثة 

والتي تعفي من امل�ساريف، املحكوم عليه بالرباءة.

وتعطي فقرتها الثانية للنيابة العامة، اإمكانية ا�ستدعاء ال�سهود الذين ُيعينهم املتهم املعوز، يف 
حالة ما اإذا ارتاأت اأن ت�رشيحاتهم مفيدة يف اإظهار احلقيقة. ول يخفى ما يف هذه املقت�سيات من 

اإجحاف بحق املتهم املعوز.

رحمة  حتت  املعوز  املتهم  جتعل  غريبة،  مفارقات  على  تنطوي  املقت�سيات  هذه  اأن  والواقع 
وم�سيئة النيابة العامة، التي لها اأن ت�ستدعي �سهوده اإذا راأت �رشورة لذلك.

املقرتح: تعديل املادة 347 كالتايل: »تتحمل اخلزينة العامة م�ساريف وتعوي�سات ال�سهود امل�ستمع 

اإليهم بطلب من املتهم يف حالة احلكم بالرباءة، ويف احلالة التي يكون املتهم معوزا«.
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الفرع ال�ساد�س: املطالبة باحلق املدين واآثارها

املادة 353: تعيني وكيل عن املت�رشر القا�رش، اأو امل�ساب مبر�س عقلي

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تو�سيح الن�س

اإن عبارة غري موؤهل الواردة بالن�س، حتتمل اأكرث من معنى، ومنها ما ل ميكن اعتماده كالأمية، 
ورغم الأمثلة الواردة باملادة تبقى بها ثغرات معيبة، وي�ستح�سن جتنبا للتعميم والغمو�س، التف�سيل 

ال�رشيح  واحل�رشي يف القا�رش واملري�س مبر�س عقلي اأو نف�ساين، اأو امل�ساب بالبكم...

املقرتح: تعدل املادة على النحو التايل:  » اإذا كان ال�سخ�س مدعي ال�رشر قا�رشا اأو ناق�س الأهلية 

اأو فاقدها ب�سبب �سغر يف ال�سن اأو جنون، اأو كان حمجورا، اأو م�سابا باإعاقة جتعله عاجزا عن تقدمي 
مطالبه والدفاع عن حقوقه فللمحكمة اأن تعني له...«. الباقي بدون تغيري.

الفرع ال�سابع : اإثارة ال�سو�ساء باجلل�سة والإخالل بنظامها

املواد357 و 358  و 359 :  طرد حمدث ال�سو�ساء، ومتابعة مرتكبي جرائم اجلل�سات

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع – قواعد املحاكمة العادلة

املقرتح: تعديل الن�س

ُتعالج هذه املواد مو�سوع اإحداث ال�سو�ساء اأو ال�سغب، اأثناء انعقاد اجلل�سات العلنية.

الق�ساء،  لهيبة  �سونا  اجلل�سة،  داخل  النظام  على  احلفاظ  �رشورة  به،  امل�سلم  من  كان  واإذا 
ومنعا لكل عرقلة اأو ت�سوي�س، فاإنه يتعني اأن تكون التدابري املتخذة يف �سبيل ذلك مت�سمة باحرتام 
احلقوق، واأل تاأتي يف �سكل اإجراءات مطلقة تفتح الباب لل�سطط والتع�سف حتت ذريعة احلفاظ 
على نظام اجلل�سة. وهكذا  يتعني و�سع ال�سوابط التي ت�سمح بطرد الأ�سخا�س من اجلل�سات، 

ل�سيما اإذا كان املطرود هو املتهم ذاته.
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كما اأن ال�سماح للق�ساء بالبت يف اجلرائم املرتكبة داخل اجلل�سة، ولو يف حدود املخالفات، 
من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل تعطيل �سمانات احلياد، ل�سيما اإذا كانت الت�رشفات موجهة للهيئة ذاتها، 
ذلك اأن الهيئة احلاكمة ُت�سبح اخل�سم واحلكم، بحيث تقوم بالتحقيق واملتابعة واحلكم، ول يقبل 

حكمها اأي طعن، ولقد �سبق التوقف عند هذه امل�ساألة اأعاله. 

اتخاذه،  تربر  التي  الأفعال  ُيبني  تعليال خا�سا  معلل  باأمر  الطرد  قرار  ُيتخذ  اأن  ا�سرتاط  املقرتح: 

واإلغاء الفقرة الأخرية من املادة 359 التي متنع الطعن يف احلكم.    

املادتان 360 و 361: اقرتاف جنحة اأو جناية باجلل�سة

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع

املقرتح: تدقيق الن�س وتوفري �سمانات حقوق الدفاع

عندما ُترتكب داخل اجلل�سة جناية اأو جنحة، فاإن الهيئة احلاكمة تاأمر بتحرير حم�رش بالوقائع 
فورا وحُتيل مرتكب الفعل  مع امل�ستندات على النيابة العامة،بوا�سطة القوة العامة.

ووا�سح من هذا الن�س اأن اجلرمية املرتكبة قد تكون موجهة اأو غري موجهة لهيئة احلكم. لكن 
هذه الأخرية هي التي تتوىل املعاينة و�سبط املتهم يف جميع الأحوال، وبالتايل ينقلب دور هيئة 
احلكم، اإىل �سلطة بحث واتهام وحتقيق وق�ساء من الناحية الفعلية، واإىل خ�سم وحكم من جميع 
النواحي. فهي التي مُتار�س املعاينة املخولة لل�رشطة الق�سائية، وحتريك املتابعة بتوجيه امللف اإىل 

النيابة العامة.

فعال مل ُيعالج الن�س �رشاحة احلالة التي يكون فيها �سحية اجلرمية الق�ساء ذاته. وب�رشف النظر 
عن ذلك، فاإنه ل يجوز اأن ينقلب دور ق�ساء احلكم لت�سبح هيئته �رشطة ق�سائية، ملجرد اأن اجلرمية 
وقعت اأثناء انعقاد اجلل�سة. بل يف حالة ا�ستهدافه من اجلنحة اأو اجلناية يكون خ�سما وحكما،  
والأجدر اأن ُيرتك الأمر للنيابة العامة احلا�رشة باجلل�سة، لت�سع يدها على النازلة وتتخذ يف �ساأنها 
ما يقرره القانون. ذلك اأنه من املعلوم قانونا باأن جميع جل�سات الق�ساء اجلنائي يح�رشها حتت 

طائلة البطالن ممثل للنيابة العامة.
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كما ل حمل للطريقة املت�رشعة يف التعامل مع امل�ستبه فيه واإحالته، واحلال اأن الأمر يتعلق بجرمية 
تلب�سية وقعت مبجل�س الق�ساء، مع اأن التلب�س باجلرائم ي�ستلزم اأن ُيحاط امل�ستبه فيه بال�سمانات 
الرتوي  يقت�سي،  احلقيقة  الك�سف عن  واأن  املت�رشع،  بالأحرى  اأو  ال�رشيع  التهام  تقي من  التي 

وتاأمني حقوق الدفاع. 

املقرتح: اإ�سناد مهام التحري للنيابة العامة، بعد رفع اجلل�سة عند القت�ساء، ومتكني امل�ستبه فيه من 

املوؤازرة الفورية مبحام.

الباب الثاين  : الأحكام والقرارات والأوامر واآثارها

املادة 362:  تاأخري الق�سية والبحث والتكميلي والأمر بالإفراج املوؤقت والو�سع حتت املراقبة الق�سائية

املبداأ املرجعي: البت يف وقت معقول ودون تطويل – حرية الأفراد

املقرتح:  حتديد اأجل للبت – البت يف و�سعية العتقال تلقائيا اأو بناء على طلب

لأقرب جل�سة  التاأخري  يكون  اأن  يتعني  فاإنه  الق�سية،  تاأخري  معر�س  الإ�سارة يف  �سبقت  كما 
بناء على  اأو  تلقائيا  البت يف جدواه  يتعني  ا�ستثنائي،  اأن العتقال هو تدبري  التاريخ. ومبا  حمددة 

طلب من املتهم.

يف  بالبت  للمحكمة  ال�سماح  مع  ممكنة  جل�سة  لأقرب  التاأخري  يفيد  مبا  الن�س  تعديل  املقرتح: 

تدابري  من  تدبري  اإىل  العتقال  حتويل  اأو  املتهم،  من  طلب  على  بناء  اأو  تلقائيا  املوؤقت   الإفراج 
الو�سع حتت املراقبة الق�سائية.

املادة 364: حترير وتعليل احلكم والنطق به

املبداأ املرجعي: اإكمال ال�رشعية

املقرتح: اإكمال ال�سياغة

ن�ست هذه املادة على �رشورة حترير الأحكام وتعليلها باأ�سباب، مع �رشورة تالوة املنطوق 
باجلل�سة العلنية. ومل ترتب اأي جزاء عن الإخالل بهذه املقت�سيات.

املقرتح: تعديل ال�سياغة باإ�سافة فقرة رابعة على النحو التايل: »يرتتب البطالن على خرق اأحكام 

الفقرتني الأوىل والثانية اأعاله«.
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املادة 365: م�سمون احلكم وبياناته37

املبداأ املرجعي: نق�سان الن�س

املقرتح: اإكماله

حتدد الفقرة الثالثة جملة من البيانات املتعلقة بهوية ال�سخ�س املتهم، ويتعني للمزيد من التدقيق 
اإ�سافة البيانات املتعلقة بوثائق التعريف جتنبا لكل خطاأ يف ال�سخ�س.

املقرتح: ُي�ساف للفقرة الثالثة ما يلي: رقم بطاقة التعريف الوطنية اأو ما يدخل يف بابها اأو جواز 

ال�سفر اأو بطاقة الإقامة لالأجانب.

املادة 366: حمتوى منطوق احلكم 

املبداأ املرجعي: املحاكمة اأكرث من مرة

املقرتح: تو�سيح وتدقيق

ُتعالج الفقرة الرابعة من هذه املادة حالة الأمر ال�سادر باإرجاع الأ�سياء املحجوزة لأ�سحابها 
وحتدد �رشوط الإرجاع.

غري اأن �سياغة هذه الفقرة م�سوبة بنوع من اللتبا�س، حول ما عربت عنه من اإمكانية اإعادة 
عليها  ُتعر�س  التي  باملحكمة  املق�سود  وحول  ت�سليمها،  بعد  املحكمة  اأمام  جديد  من  الأ�سياء 

الق�سية من جديد، وحول املق�سود باملحكمة التي ترد الأ�سياء اخلطرية. 

املقرتح:  تو�سيح الن�س وفق ال�سياغة التالية: »يجوز للمحكمة التي تنظر يف الق�سية اأن تاأمر يف 

كل مراحل امل�سطرة برد الأ�سياء ما مل تكن خطرية اأو لزمة ل�سري الدعوى اأو قابلة للم�سادرة. 
ويحق لذات املحكمة اأن تاأمر املالك الذي ا�سرتجع الأ�سياء باإعادة ما ي�سلح منها كاأدوات اقتناع.

كما يجوز اأي�سا  للمحكمة التي تنظر الدعوى ا�ستثناء اأن تاأمر برد الأ�سياء اخلطرية ملن له احلق 
فيها بطلب منه، اإذا توفرت ال�سمانات الكافية لإثبات احلاجـــة اإليهــا واحلمايـة من خطرها«.

37. مت تعديل املادة 365 من قانون امل�سطرة اجلنائية مبقت�سى القانون رقم 35.11 امل�سار اإليه �سابقا.
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املادة 371: توقيع احلكم38

املبداأ املرجعي: اأجل الإجراء

املقرتح: تعديل الن�س

حتدد هذه املادة اآجال لتوقيع الأحكام من طرف من ينوب يف التوقيع اإذا تعذر توقيعها من 
امللزمني بذلك اأ�سال. والواقع اأنه ل مربر لهذه الآجال لنعدام �رشورته لكون املوقعني بالنيابة 

يوجدون حتما باملحكمة.

املقرتح: حذف الأجل.

املادة 372: وقف �سري الدعوى العمومية

املبداأ املرجعي: حقوق ال�سحية – قواعد ح�سن �سري العدالة

املقرتح:  تدقيق الن�س– ال�سماح بوقف �سري الدعوى مبجرد تقدمي التنازل والكتفاء باأخذ راأي 

النيابة العامة.

من املقت�سيات اجلديدة التي ا�ستحدثها ق.م.ج. اجلديد النافذ ابتداء من فاحت اأكتوبر 2003، 
نظام وقف �سري الدعوى العمومية.

اأجل جنحة من اجلنح  مبتابعة من  يتعلق  الأمر  »اإذا كان  يلي:  ما   372 املادة  وهكذا جاء يف 
املن�سو�س عليها يف املادة 41 من هذا القانون، فاإنه ميكن للمحكمة املعرو�سة عليها الق�سية بناء 
على ملتم�س تقدمه النيابة العامة يف حالة تنازل الطرف املت�رشر من الفعل اجلرمي عن �سكايته، 

اأن توقف �سري الدعوى العمومية، ما مل تكن قد بتت فيها بحكم نهائي.

مت�س  جديدة  عنا�رش  ظهرت  اإذا  العامة  النيابة  من  بطلب  الدعوى  يف  النظر  موا�سلة  ميكن 
الدعوى العمومية، ما مل تكن قد �سقطت بالتقادم اأو ب�سبب اآخر«.

ومن حتليل هذه املقت�سيات، يت�سح اأن اإجراءات الدعوى العمومية، ميكن اأن تتوقف باأمر من 
املحكمة املعرو�سة عليها، اإذا توفرت �رشوط التوقف.

38.  مت تعديل املادة 371 من قانون امل�سطرة اجلنائية مبقت�سى القانون رقم 36.10 يف اجتاه تقلي�س اأجل التوقيع )اجلريدة 
الر�سمية عدد 5975(.
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تخ�س  طارئة،  معطيات  ظهور  مع  موا�سلتها  مُيكن  بحيث  موؤقتة،  م�ساألة  التوقف  اأن  غري 
الدعوى العمومية، وتنفرد النيابة العامة وحدها بتقديرها.

ومن مت يت�سح باأن توقف الدعوى العمومية وموا�سلتها، ي�ستوجب حتقق بع�س ال�رشوط التي 
نعر�س لها بالنظر لرتباطها بحقوق ال�سحية، ومببادئ ح�سن �سري العدالة.

اأول : �رشوط توقف الدعوى العمومية

يت�سح من ن�س املادة 372 اأعاله، باأن توقف �سري الدعوى العمومية املطروحة على املحكمة، 
ي�ستلزم توفر ال�رشوط التالية:

ال�رشط الأول: يجب اأن تتعلق املتابعة بجرمية ول يح�رش الأمر يف اجلنحة كما ورد يف املادة 

اجلرمية،  م�سطلح  �سواب  عن  ت�ستعمل  التي   41 املادة  يف  عليه  املن�سو�س  للمبداأ  خالفا  املعنية 
الأق�سى  يتجاوز حدها  بغرامة ل  اأو  اأقل،  اأو  ب�سنتني حب�سا  معاقبة  واملخالفات،  اجلنح  لت�سمل 

خم�سة األف درهم.

هذا ما اأ�سارت اإليه املادة 372 �رشاحة، حينما ا�سرتطت اأن تكون املتابعة متعلقة بجنحة من 
اجلنح املن�سو�س عليها يف املادة 41 من ق.م.ج. بينما يتعلق املو�سوع باجلنح واملخالفات.

وجدير بالذكر اأن هذه اجلرائم هي التي يجوز الت�سالح ب�ساأنها وفقا مل�سطرة ال�سلح املن�سو�س 
عليها يف املادة 41، وهي امل�سطرة التي جتري قبل اإقامة الدعوى العمومية. 

 ال�رشط الثاين: يجب اأن يتنازل الطرف املت�رشر من الفعل اجلرمي عن �سكايته.

يف  ُي�سرتط  العامة.ول  للنيابة  ب�سكاية  تقدم  قد  املت�رشر  باأن  يفرت�س  ال�رشط،  هذا  ومقت�سى 
ال�سكاية، اأن تكون لزمة للمتابعة، بل مُيكن اأن تكون عادية. كما ل ُي�سرتط اأن تكون ال�سكاية 

م�سحوبة بالدعاء املدين.

ولعل امل�رشع ي�ستهدف من تنازل املت�رشر عن �سكايته خالل عر�س الدعوى العمومية على 
املحكمة، تدارك ما فات هذا الأخري، من اإمكانية اإجراء �سلح قبل اإحالة الق�سية على املحكمة 

وفقا ملا ت�سمح به املادة 41 من ق.م.ج.
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والتنازل الذي يقدمه املت�رشر، ميكن اأن يكون نتيجة �سلح مع املتهم، اأو نتيجة �سفح وت�سامح، 
اأو لأي �سبب اآخر. وامل�ستكي يف كل ذلك غري ملزم بتربير تنازله عن �سكايته اإل بوجاهة ال�سبب 

لتجنب التحايل على القانون.

كما اأنه ل حاجة لإجراء م�سطرة ال�سلح، املن�سو�س عليها يف املادة 41، ما دام اأن املادة 372 
ل ت�سرتط ذلك، وتكتفي با�سرتاط التنازل وحده.

ال�رشط الثالث: يجب اأن يح�سل التنازل يف وقت ما تزال فيه الدعوى العمومية جارية، ومل يتم 

البت فيها بحكم نهائي.

ل ُيعتد بالتنازل احلا�سل بعد �سدور حكم نهائي، لأنه ل اأثر لهذا التنازل على �سري الدعوى 
العمومية التي تكون قد ا�ستنفذت الغاية منها، لذلك يجب اأن يح�سل تنازل املت�رشر عن �سكايته، 
يف وقت ما تزال فيه الدعوى العمومية جارية يف املرحلة البتدائية، اأو خالل اأجل الطعن، اأو 

خالل املرحلة ال�ستئنافية، وقبل �سدور احلكم.

الدعوى، حيث  اإيقاف  م�سطرة  اأحكام  ا�سطالحي وجوهري يف  عيب  اإىل  التنبيه  ويجب 
ت�سرتط املادة اأن يح�سل التنازل قبل �سدور حكم نهائي. ومن الوا�سح اأن هذا ال�رشط يجعل من 
اإنهاء الدعوى، ال�سيء  الإيقاف اإجراء �سعب التربير بل ويجعل منه عامال للتعقيد وللتاأخري يف 
الذي يتعار�س مع �رشورة احرتام الأجل املعقول وتفادي كل اإجراء خمالف. لذا كان من الأجدى 

ا�سرتاط عدم �سدور حكم يف اجلوهر فقط، �سواء كان نهائيا اأم ل. 

ب�ساأن  العتداد  يتعني  فاإنه  نهائي،  ا�سرتاط عدم �سدور حكم  على  اقت�رش  امل�رشع  اأن  ورغم 
املقت�سيات  ن�سخ  اأو  املتهم،  كموت  الأخرى،  �سقوطها  باأ�سباب  العمومية،  الدعوى  موا�سلة 

اجلنائية، اأو العفو.

ال�رشط الرابع: يجب اأن تتقدم النيابة العامة مبلتم�س اإىل املحكمة يرمي اإىل وقف �سري الدعوى 

العمومية.

ومن مقت�سى هذا ال�رشط، اأنه ل يجوز للمحكمة اأن تاأمر بوقف �سري الدعوى العمومية، من 
تلقاء نف�سها، اأو بناء على جمرد تنازل املت�رشر عن �سكايته.
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الطرف  باعتبارها  العامة،  للنيابة  الفر�سة  اإعطاء  هي  ال�رشط،  هذا  من  احلكمة  كانت  واإذا 
املدعي يف الدعوى العمومية، للتاأكد من توفر ال�رشوط القانونية التي ت�سمح بوقف �سري الدعوى، 
اأي�سا لو �سمح امل�رشع للمحكمة باأن تاأمر بوقف �سري الدعوى مبجرد  فاإن هذه احلكمة تتحقق 
تقدمي املت�رشر لتنازله مبا�رشة للمحكمة، التي تاأمر بوقف �سري الدعوى بعد اأخذ راأي النيابة العامة، 
ويبقى لهذه الأخرية حق الطعن يف قرار الوقف، متى تبني لها وجه من اأوجه الطعن، ما دام اأن 

قرار الوقف لي�س نهائيا وميكن الرتاجع عنه.

فاإذا حتققت ال�رشوط ال�سالفة، اأمكن للمحكمة اأن تاأمر بوقف �سري الدعوى العمومية، وقرار 
الوقف هذا يعترب جتميدا لالإجراءات، وقيدا موؤقتا على موا�سلة الدعوى العمومية، ولي�س �سببا 

من اأ�سباب انتهائها.

372 ل  املادة  ن�س  اأن  العادلة،  املحاكمة  الدفاع وقواعد  لالنتباه من زاوية حقوق  وامللفت 
يتحدث عن اإمكانية الطعن يف قرار املحكمة القا�سي برف�س اإيقاف �سري الدعوى، ويبدو اأنه من 

امل�ستح�سن الن�س �رشاحة على اإمكانية الطعن يف القرار املذكور لتدارك اأمر قد يحتمل اإغفاله.

ثانيا : موا�سلة النظر يف الدعوى العمومية 

تن�س الفقرة الثانية من املادة 372 من ق.م.ج. على ما يلي: »ميكن موا�سلة الدعوى العمومية، 
بطلب من النيابة العامة، اإذا ظهرت عنا�رش جديدة مت�س الدعوى العمومية، ما مل تكن قد �سقطت 

بالتقادم اأو ب�سبب اآخر«.

ويت�سح من هذه املقت�سيات، اأن الأمر ال�سادر عن املحكمة بوقف �سري الدعوى العمومية، 
اأمر موؤقت يجوز الرتاجع عنه. كما يت�سح من حتليل ال�رشوط املتطلبة ملوا�سلة �سري الدعوى، مدى 
جتاهل حقوق ال�سحية وانفراد النيابة العامة بالقرار، ومن اهتمام بالدعوى العمومية وحدها دون 

غريها. ولبيان ذلك ن�ستعر�س �رشوط موا�سلة الدعوى العمومية.

ال�رشط الأول: يجب اأن تطراأ عنا�رش جديدة مت�س الدعوى العمومية.

اإذا طراأت عنا�رش  يجوز الرتاجع عن وقف �سري الدعوى العمومية، وموا�سلتها من جديد، 
جديدة تتعلق بالدعوى العمومية. ومن الأمثلة على ذلك، اأن يت�سح باأن اجلرمية حمل املتابعة معاقبة 

باأكرث من �سنتني حب�سا، اأو بغرامة تفوق خم�سة اآلف درهم.
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ووا�سح مدى الإجحاف والتهمي�س الذي يطال �سحية اجلرمية، واحلال اأن م�سري الدعوى 
العمومية وتكييف الأفعال يرتبط بالأ�رشار التي اأ�سابت ال�سحية. ومن الأمثلة على ذلك، تفاقم 
ال�رشر الذي يتغري معه و�سف اجلرمية، كما لو كان الأمر يتعلق يف البداية بجنحة ال�رشب واجلرح 
ال�رشر  يتفاقم  العمومية،  الدعوى  �سري  بوقف  الأمر  �سدور  وبعد  ب�ساأنها  التنازل  يجوز  التي 
وي�ستفحل لي�سبح ال�رشب واجلرح  ويتبني باأنه قد اأف�سى اإىل وفاة  ال�سحية، اأو اأحدث لها عاهة 

م�ستدامة.

فكيف ميكن جتاهل راأي املت�رشر واحلال اأنه يعود للنيابة العامة وحدها تقدير العنا�رش اجلديدة 
التي ميكن معها موا�سلة الدعوى العمومية. ذلك اأنه من مقت�سى هذا ال�رشط، اأن العنا�رش اجلديدة 
يظهر  اأن  ذلك  ومثال  العمومية،  الدعوى  موا�سلة  على  لها  اأثر  ل  املدنية،  بالدعوى  واملتعلقة 

مت�رشر جديد، اأو يغري املطالب باحلق املدين مطالبه املتعلقة مبقدار التعوي�س. 

ال�رشط الثاين: عدم �سقوط الدعوى العمومية بالتقادم اأو ب�سبب اآخر.

اإذا اأمرت املحكمة بوقف �سري الدعوى العمومية، فاإن موا�سلتها ب�سبب ظهور عنا�رش جديدة 
فاإذا  للممار�سة.  قابلة  مازالت  الدعوى،  هذه  تكون  باأن  م�رشوط  العمومية،  بالدعوى  تتعلق 

�سقطت، خالل توقفها، بالتقادم، اأو لأي �سبب اآخر، فاإنه يتعذر ال�سري فيها من جديد.

بعد  اإل  ُيكت�سف  ومل  توقفها،  قبل  موجودا  ال�سقوط  �سبب  كان  اإذا  احلكم،  نف�س  وي�رشي 
التوقف.

وحتتاج مقت�سيات هذا ال�رشط لإعادة ال�سياغة املعيبة التي ت�سرتط ملوا�سلة الدعوى العمومية 
عدم �سقوطها: »بالتقادم اأو ب�سبب اآخر« وتعديلها مبا ُيفيد �سقوط الدعوى باأحد اأ�سباب ال�سقوط  
املعروفة واملن�سو�س عليها يف املادة 4 وال�ستغناء عن عبارة التقادم لأنه لي�س هو ال�سبب الوحيد 

لل�سقوط، ول مربر لتخ�سي�سه  بالذكر دون �سواه من الأ�سباب الأخرى. 

الدعوى  �سقوط  حال  يف  املدنية  الدعوى  موا�سلة  يف  ال�سحية  حقوق  مراعاة  يتعني  كما 
العمومية وفقا ملا ت�سمح به املادة 12 من ق.م.ج.
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ال�رشط الثالث: ل تتم موا�سلة الدعوى اإل بناء على طلب من النيابة العامة. 

اإن النيابة العامة باعتبارها الطرف الأ�سلي واملدعي يف الدعوى العمومية، وبالنظر مل�سوؤوليتها 
عن ممار�سة هذه الدعوى، فهي املوؤهلة لطرح الق�سية من جديد على نظر املحكمة، وذلك من 
خالل ما تتو�سل به من معلومات، وما تر�سده من عنا�رش جديدة مت�س الدعوى العمومية، لذلك 

اعترب امل�رشع اأن موا�سلة هذه الأخرية متوقف على طلب النيابة العامة وحدها.

ومن هنا يت�سح وجه اآخر من اأوجه هيمنة النيابة العامة على الإجراءات، وتهمي�س ال�سحية،  
والذي �سبقت الإ�سارة اإليه عند حتليل اجلزء الأول من هذه الدرا�سة.

اأ�سباب املوا�سلة تتعلق بحقوق املت�رشر  فموا�سلة الدعوى ل راأي لل�سحية فيه، ولو كانت 
وبالأ�رشار التي حلقته، علما اأن وقف �سري الدعوى متوقف على تنازله، يف حني اأن موا�سلتها، 
للدعوى  املثري  هو  كان  ولو  ذلك،  لل�سحية يف  راأي  ول  العامة وحدها،  النيابة  باإرادة  مرهون 
ُيبقي  العمومية   الدعوى  �سقوط  اأن  ناهيك  ذلك.  القانون  يخوله  التي  احلالت  يف  العمومية 
ميكن  وبالتايل  ق.م.ج.،  من   12 للمادة  وفقا  الزجري  الق�ساء  اخت�سا�س  من  املدنية  الدعوى 
باأحــد  �سقوطهـــا  ب�سب  العموميـــة  الدعوى  موا�سلة  تعذرت  اإذا  املدنية  الدعوى  موا�سلة 

اأ�سبـاب ال�سقوط.

ولت�سحيح الو�سع وجب تعديل املادة 372 واإعادة �سيغتها على النحو التايل: »اإذا كان الأمر 
املعرو�سة  للمحكمة  فاإنه ميكن  القانون،  41 من هذا  للمادة  اأجل جرمية طبقا  مبتابعة من  يتعلق 
عليها الق�سية بناء على تنازل الطرف املدين اأو امل�ستكي، وبعد اأخذ راأي النيابة العامة، اأن توقف 

�سري الدعوى العمومية، ما مل تكن قد بتت  بحكم يف اجلوهر.

املطالب  اأو  امل�ستكي  اأو  العامة  النيابة  العمومية بطلب من  الدعوى  النظر يف  ميكن موا�سلة 
باحلق املدين، اإذا ظهرت عنا�رش جديدة تخ�س الدعوى العمومية، ويرتتب عن �سقوط الدعوى 

العمومية املتوقفة اإمكانية موا�سلة الدعوى املدنية وفقا لأحكام املادة 12 من هذا القانون.

 يجوز للنيابة العامة والأطراف، يف جميع الأحوال الطعن، يف قرار رف�س اإيقاف الدعوى 
العمومية اأو القرار مبوا�سلتها، يقدم الطعم اأمام غرفة امل�سورة«.
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يتعلق الأمر باملواد من 373 اإىل 457 وتتعلق تباعا مبو�سوعني رئي�سيني، خ�س�س الأول منهما 
للمحاكم املخت�سة يف ق�سايا اجلنح –الباب الأول– بينما يهم الثاين الهيئــة املخت�ســـة فــي ق�سايا 

اجلنايات. 

ي�ستمل الباب الأول على خم�سة فروع، وتتناول تباعا، ال�سند التنفيذي والأمر الق�سائي يف 
املخالفات –املواد من 375 اإىل 382–؛ الأمر الق�سائي يف اجلنح –املادة 383-؛ انعقاد اجلل�سة 
و�سدور احلكم –املواد من 384 اإىل 392-؛ التعر�س –املواد من 393 اإىل  395-؛ ال�ستئناف 

–املواد من 396 اإىل 415-.

اأما الباب الثاين في�سم �ستة فروع٬ وتهم على التوايل، اخت�سا�س الهيئة وتاأليفها – املواد من 
416 اإىل 418؛ رفع الق�سية اإىل غرفة اجلنايات –املواد من 419 اإىل 421-؛ اجلل�سة و�سدور احلكم 
اأجل  من  املحاكمة  454-؛  اإىل  من 443  –املواد  الغيابية  امل�سطرة  442-؛  اإىل   422 من  –املواد 
–املادة   اجلنايات  قرارات غرف  ا�ستئناف  456-؛  و   455 –املادتان  باجلنايات  املرتبطة  اجلرائم 
457-. و�سنحاول اأن نركز فقط على املواد التي تثري اإ�سكال وت�ستدعي تقدمي القرتاحات ب�ساأن 

مالئمة قانون امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق الإن�سان. 

الباب الأول : املحاكم املخت�سة يف ق�سايا اجلنح واملخالفات

املادة 374: بني الق�ساء الفردي والق�ساء اجلماعي

املبداأ املرجعي: امل�ساواة–ال�رشعية

املقرتح: تعديل الن�س

بغ�س النظر عما ميكن اأن تثريه هذه املادة من دعوة ملحة ملراجعة التنظيم الق�سائي املغربي، 
حقوق  مبادئ  من  حموري  كمبداأ  الق�ساء  اأمام  الأ�سخا�س  م�ساواة  مو�سوع  يحتله  مبا  ووعيا 
الإن�سان، والذي يفر�س خا�سة يف املادة اجلنائية عدم التورط يف خلق امتيازات ق�سائية، نتيجة 

الق�سم الرابع

القواعد اخلا�سة مبختلف درجات احلكم
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الفهم والتوظيف اخلاطئني ملحدودية الو�سائل الب�رشية واملادية، وبحثا عن طريقة عقالنية واأكرث 
اأو متو�سطة اخلطورة،  اإقناعا ل�ستثمار الو�سائل املتوفرة ملواجهة احل�سم الق�سائي للنوازل الأقل 
اأن  حتاول  التي  املادة،  هذه  يف  الجتهاد  من  مزيدا  يبذل  اأن  اجلنائية  امل�سطرة  مل�رشع  لبد  كان 
تن�س على املعيار املعتمد لت�سكيل املحكمة البتدائية يف ق�سايا اجلنح واملخالفات. ولعل املادة 
املذكورة، اإن كانت �سائبة يف كونها، واحرتاما ملبداأ امل�ساواة، تدخلت ب�سكل وا�سح يف الن�س، 
ومن دون اإ�رشاك لالأطراف اخلا�سة، بتحديد تدخل القا�سي الفرد اإذا كان احلد الأق�سى للعقوبة 
املقررة للجرمية املتابع من اأجلها يبلغ �سنتني حب�سا اأو يقل عنها، اأو كانت العقوبة غرامة فقط؛ وما 
يخرج عن ذلك٬ فهو للق�ساء اجلماعي –رئي�س وقا�سيني–، فهي مع ذلك تبدو غري مقنعة يف هذا 

التوجه انطالقا من املالحظات الآتية: 

اإق�سائه  من  وبالرغم  امل�رشع  اأن  يف  تتمثل  ال�سدد،  هذا  يف  اإبداوؤها  ميكن  مالحظة  اأول   
املبدئي للتمييز بني اجلنح ال�سبطية واجلنح التاأديبية، مل ي�ستطع اأن يتخل�س من ذلك على م�ستوى 
ال�سلح  �سواء كمعيار جلواز  املذكور  بالتمييز  ياأخذ  الفرعية، بحيث لزال  الإجرائية  التطبيقات 
اجلنائي كما مر معنا يف املادة 41، اأو لإقرار اإمكانية تدخل النيابة العامة من اأجل �سحب جواز 
ال�سفر واإغالق احلدود يف املادة اجلنحية -املادة 40-، اأو كذلك لتمكني النيابة العامة من تقدمي 
ملتم�ساتها باإيقاف �سري اإجراءات الدعوى العمومية –املادة 372 - و كما هو احلال يف مو�سوعنا 

باإمكانية تدخل القا�سي الفرد. 

�سدة  على  املوا�سيع،  هذه  كل  القتناع يف  �سعوبة ح�سول  اإىل  النتباه  اإثارة  عن  النظر  وبغ�س 
اختالفها، ب�سالحية القول فيها مبثل ذلك املعيار املعتمد، وعلى افرتا�س �سالحيته ولو جتاوزا بالن�سبة 
للمادة 374، يظل ال�سق املتعلق فيه بالغرامة حمل نظر. فامل�رشع وعلى الرغم من حتديده للحد الأق�سى 
للعقوبة احلب�سية، مل يكلف نف�سه عناء و�سع حد اأق�سى للغرامة عندما تكون هي العقوبة الوحيدة، 
وهي تقنية غريبة باملقارنة مع ما اعتمده يف الأمثلة ال�سالفة، بل ميكن اأن نت�ساءل هل املق�سود بها غرامة 
املخالفة، حيث ميكن اأن نقي�س على مقت�سيات املادة 375 املتعلقة بال�سند التنفيذي يف املخالفات، 
وهنا يعتمد امل�رشع نف�س تقنية عدم التحديد، متييزا لها عن غرامة اجلنحة الواردة كمعيار يف املادة 

383  اخلا�سة بالأمر الق�سائي يف اجلنح، والتي ي�سع لها امل�رشع �سقف 5000 درهـم كحد اأق�سى.
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ومع ذلك نقول، اأن تدخل الق�ساء الفردي هنا يهم اجلنحة كما يهم املخالفة، ول ميكن اأن 
ي�ستقيم املنطق املعتمد يف الن�س لو اأخذنا بهذا التوجه، مبعنى اأن املق�سود هو الغرامة بنوعيها ول 

معنى لعدم حتديد حد اأق�سى لها يف الق�ساء الفردي.

يف انتظار ح�سم التنظيم الق�سائي يف م�ساألة املخالفات التي ل زالت يف املغرب تعرف ت�ستتا 
على م�ستوى التنظيم الإجرائي، اإن مل نقل اإنها يف حاجة اإىل اإعادة نظر ت�رشيعية خا�سة وكاملة 
�سواء على م�ستوى قانون ال�سكل اأو قانون املو�سوع، لبد من اإثارة النتباه اإىل اأن املجال اجلنائي 
ل ي�ست�سيغ كمبداأ خلق تفاوت غري منطقي على م�ستوى ت�سكيل الهيئة الق�سائية ملواجهة نف�س 
الأحداث–  –قا�سي  التحقيق  )قا�سي  الفرد  للقا�سي  دائما  املعهودة  املجالت  خارج  الق�سايا 
قا�سي تطبيق العقوبات...(، ولعل اإقرار هذه احلقيقة اجلنائية غري بارز يف املادة 374، التي جتعل 
من الق�ساء الفردي والق�ساء اجلماعي م�ستويني من البت الق�سائي، ين�سجم مع درجة خطورة 
اجلرمية املحالة على املحكمة البتدائية مبنطق كم العقوبة على عالته التي اأظهرنا. مع اأن م�ساألة 

اإقرار الق�ساء اجلماعي خا�سة يف اجلنح هي �رشورة اإجرائية ولي�س جمرد اختيار ت�رشيعي. 

والغريب اأن احلل الذي نهجه امل�رشع املغربي مبقت�سى الظهري رقم 1/93/205 بتاريخ 10 �ستنرب 
1993 املعدل للمادة 4 من ظهري التنظيم الق�سائي، والذي ح�رش بت القا�سي الفرد يف املخالفات 

التي تخت�س بها املحكمة البتدائية، واملعاقب عليها بالغرامة٬ يكون الأقرب اإىل ال�سواب بالن�سبة 
للو�سعية احلالية.

ال�سيغة املقرتحة: » تعقد املحكمة...  

اأنه يف جرائم املخالفات املعاقبة بغرامة فقط، فاإن هذه املحكمة تعقد جل�ساتها بقا�س  غري 
منفرد... 

   يرتتب...«39.

39.  يجب الإ�سارة هنا اإىل ما اأدخل على التنظيم الق�سائي من تعديالت مبقت�سى القانون 34.10 )اجلريدة الر�سمية عدد 
5975 بتاريخ 5 �ستنرب 2011(.
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الفرع الأول : ال�سند التنفيذي والأمر الق�سائي يف املخالفات

املواد من 375  اإىل 382: البت املب�سط يف املخالفات

املبداأ املرجعي:  الف�سل بني الوظائف الق�سائية – املحاكمة العادلة – ا�ستقالل الق�ساء

املقرتح: احلذف مع اقرتاح م�سامني جديدة

اأن مبداأ الف�سل بني الوظائف الق�سائية الثالث يف املادة  يعترب الفقه اجلنائي املقارن 
–متابعة، حتقيق وحكم– فر�سة حقيقية خللق نوع  من املراقبة بني تلك الوظائف،  اجلنائية 
اإذ ميكن بوا�سطة املبداأ املذكور �سبط تع�سف البع�س مبظاهر احلذر التي ميكن اأن يبديها البع�س 
اجلنائية حت�سني ل غنى  امل�سطرة  قانون  املبادئ يف  مثل هذه  تكري�س  اأن  �سك   الآخر، وما من 
عنه يف باب املالءمة مع منظومة حقوق الإن�سان. وهكذا، فاإن البحث عن اأح�سن طريقة للقيام 
بجانب  منهم  واحد  يقوم كل  ق�ساة خمتلفني  بني  ملهامه  توزيعا  يقت�سي  اجلنائي،  العدل  بوظيفة 
منها دون اجلوانب الأخرى، بحيث يتكر�س البع�س للمتابعة والبع�س للتحقيق والبع�س الآخر 
للحكم: فق�ساء احلكم يعترب م�ستقال عن جهاز النيابة العامة، حيث ل متلك هذه الأخرية اأن توجه 
له اأوامر، اأو اأن تلزمه باحلكم وفق اجتاه معني، بحيث اإذا �سدر احلكم خالفا مللتم�ساتها، ل يبقى 

لها �سوى ممار�سة طرق الطعن اأمام حمكمة اأعلى.

اأي�سا ل ميكن ملمثل النيابة العامة الذي اأثار املتابعة اأن يكون ع�سوا م�سكال لهيئة ق�ساء احلكم 
املنت�سبة ملحاكمة ال�سخ�س الذي تابعه. هذا التنايف ينتج عن طبيعة هذه الوظائف، وكذا املبادئ 

الذي ل ت�سمح للقا�سي باأن يكون ويف نف�س النازلة قا�سيا وطرفا متابعا.

هذه ال�سمانة من �ساأنها اأن تنطلق باملحاكمة الوجهة ال�سحيحة التي �ستوؤمن للطرف املتابع 
تلطيف ال�سلطة التي يتمتع بها ممثل النيابة العامة بخ�سو�س ملف الدعوى الزجرية؛ فاإثارة املتابعة 
تعني النت�ساب طرفا يف الدعوى، وهذا يتنافى بداهة مع مبداأ احلياد الذي ينبغي اأن يلتزم به ق�ساء 

احلكم اإىل حني حتديد م�سري املتهم.

مع الأ�سف املواد اأعاله، وبا�سم تفادي الطول والتعقيد اللذين كانت تعرفهما م�سطرة البت 
اأ�سندت للنيابة العامة حق احل�سم يف هذه الأخرية، حتى ل نقول اقرتاح  يف بع�س املخالفات، 
اأداء الغرامة اجلزافية، كما حتاول اأن تقنعنا بذلك الديباجة. ولنا اأن نبني ذلك ومدى م�سا�س هذه 

امل�سطرة مببادئ حقوق الإن�سان يف �سوء املالحظات التالية:
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■       لعل اأهم ما يوؤكد اأن النيابة العامة تبت يف هذا النوع من الق�سايا ول تقرتح -مع وعينا 
باأن ا�سطالح »�سند« ل يعني حكما– مقت�سيات املادة 380، التي تن�س �رشاحة على اأنه 
يف حالة التعبري عن الرغبة يف اأداء الغرامة اجلزافية داخل اأجل الع�رشة اأيام، ي�سبح ال�سند 
القابل للتنفيذ نهائيا، وي�سلم كاتب ال�سبط ملخ�سا منه للجهة املكلفة بتنفيذ الغرامات.

■      قد ن�سيف لهذا الن�س ال�رشيح، مقت�سى الفقرة الثانية من املادة 381 التي نعتربها تت�سمن 
تهديدا ملواجهة رف�س املعني بالأمر الذي يف�سل الإعالن عن عدم رغبته يف الأداء داخل 
الأجل القانوين، بحيث يح�سم امل�رشع عو�سا عن القا�سي يف حالة الإدانة، باأن ل تقل 
على  الواقع  يف  يعاقبه  بحيث  للمخالفة،  قانونا  املقرر  الأق�سى  احلد  ثلثي  عن  الغرامة 

ممار�سة حق من حقوقه، اأي رف�سه المتثال لل�سند.

■       بغ�س النظر عن الإ�سكاليات الكثرية واملتنوعة التي تعرفها موؤ�س�سة التبليغ، والتي بالرغم 
اإىل جراأة  زالت هي يف حاجة  وتب�سيطها، ل  التبليغ  وتنويع طرق  املتدخلني  تعدد  من 
وعند  املخالفة  ملرتكب  نوؤمن  اأن  ميكن  كيف  نت�ساءل  وعقالنية،  واقعية  اأكرث  ت�رشيعية 
رغبته يف  عدم  عن  للتعبري  �سليما  قانونيا  �سكال  املدنية  احلقوق  عن  للم�سئول  القت�ساء 
الأداء داخل الأجل القانوين، بحيث ن�سمن له اأولوية حق التم�سك بعر�س ق�سيته على 
املحكمة للبت فيها وفقا للقواعد العامة –العادية-؟ فامل�رشع يف الفقرة الثالثة من املادة 
بالإ�سعار  التبليغ  ر�سالة  نف�س  ي�سمن يف  ت�رشيح  اإعالن ذلك مبجرد  يتحدث عن    377

اأن  لدرجة  بالقا�سي،  التم�سك  حق  احلدود  اأق�سى  اإىل  تختزل  طريقة  وهي  بالأداء، 
منهجية الختزال �ساهمت وب�سكل كبري اإىل اأن ت�سل اإىل حد �سد باب الطعن العادي 
–املادة 382- ملواجهة الأمر الق�سائي يف حالة ما اإذا فلح مرتكب املخالفة يف م�سعاه، 
ال�سيء الذي يت�سح معه اأن امل�رشع بالن�سبة لتقنية ال�سند التنفيذي يف املخالفات مل يخرج 
فقط عن �سمانات املحاكمة العادلة باإ�سناد وظيفة احلكم ل�سلطة املتابعة، بل �ساهم يف 
تكري�س حقيقة مفادها اأنه ومنذ �سنة 1974 مل يفلح اإطالقا يف معاجلة ق�سايا املخالفات 

ل مو�سوعيا ول اإجرائيا. 
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اإن ق�سايا املخالفات، مهما قيل يف تربير توا�سع خطورتها، ومهما وفرنا ال�رشوط املو�سوعية، 
التي ل جتعل من تب�سيط م�سطرتها تطاول على حقوق املت�رشرين اأو ال�سحايا، يبقى اأمر اإ�سنادها 
الطبيعي  القا�سي  التقا�سي -مبفهوم  احلق يف  �سمان  على  امللتوية  الطريقة  وبهذه  العامة  للنيابة 
وجهة  امل�سطرة  بتوجيه  فقط  لي�س  املجازفة  من  كثري  فيه  عامة-،  ق�سائية  �سالحية  ميلك  الذي 
مناق�سة لأهم مبادئ حقوق الإن�سان، بل لأنه مي�س بامل�سداقية التي ينبغي اأن يكون عليها الق�ساء 
املجالت  يف  يحوزه  مما  واأعمق  اأكرب  مدلول  التقا�سي  ملفهوم  ي�سبح  حيث  املغربي،  اجلنائي 

الق�سائية الأخرى.

من  النوع  لهذا  بالن�سبة  امل�سطرة  بتب�سيط  ت�سمح  نف�سها  الدولية  املواثيق  اأن  اعتبار  وعلى 
الق�سايا، كان الأوىل احرتام حد اأدنى من احلقوق وال�سمانات بالن�سبة ملرتكب املخالفة جنملها 

على النحو الآتي:

يف مثل هذه امل�ساطر املب�سطة، النيابة العامة ل متلك مبدئيا �سوى الإحالة على القا�سي الفرد 
ملف املتابعة رفقة ملتم�ساتها.

 ثم يبت القا�سي بدون مناق�سة باأمر جنائي ينتهي فيه اإما اإىل الرباءة اأو الإدانة بغرامة.

ق�سد  العامة  النيابة  على  امللف  يحيل  ح�سورية،  مناق�سة  اإجراء  اأهمية  القا�سي  ارتاأى  اإذا 
املتابعات وفق اإجراءات امل�سطرة العادية.

الأمر اجلنائي الذي ي�سدره القا�سي ل يكون معلال.
 ميكن للنيابة العامة داخل اأجل معني –ع�رشة اأيام– اأن تتعر�س على هذا الأمر، وهذا ا�ستثناء 

مربر ح�سب الت�رشيعات املقارنة.
اإذا مل تتعر�س النيابة العامة ومر الأجل، يبلغ الأمر بر�سالة م�سمونة مرفوقة بو�سل ت�سلم.

ميكن للمدان باملخالفة اأن يطعن بالتعر�س يف هذا الأمر داخل اأجل –ثالثون يوما–.

 اإذا تخلف مرتكب املخالفة عن الأداء اأو مل يتقدم بالطعن داخل الأجل ت�سبــح الغرامــة قابلـة للتنفيذ.

يف حالة تعر�س النيابة العامة اأو املدان باملخالفة على الأمر، تطبق القواعد الإجرائية العادية.
باملقت�سيات  تعوي�سها  واقرتاح   -382 اإىل   375 –من  اأعاله  املواد  حذف  نقرتح  عليه،   بناء 

املذكورة مع تقلي�س اأجل التعر�س –ع�رشة اأيام– لكل الأطراف عامة اأو خا�سة.
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الفرع الثاين  : الأمر الق�سائي يف اجلنح

املادة383: امل�سطرة املب�سطة للبت يف اجلنح

املبداأ املرجعي: احل�سورية

املقرتح:  ت�سحيح مقت�سيات الفقرة الأوىل لالقتناع مبربرات التب�سيط وال�ستغناء عن احل�سورية

ق�سايا                      بع�س  يف  البت  مل�سطرة  تب�سيطه  يف  امل�رشع  حاول  ال�سابقة،  املادة  خالف  على 
اجلنح –املعاقب عليها بغرامة فقط ل يتجاوز حدها الأق�سى 5000 دهم والتي يكون ارتكابها 
مثبتا يف حم�رش اأو تقرير ول يظهر فيها مت�رشر– عدم اخلروج عن احلد الأدنى من �سمانات املحاكمة 
العامة يف  النيابة  تقييد تدخل  الق�سية مع  للح�سم يف  اإىل قا�سي احلكم  الأمر  اإ�سناد  العادلة، واأولها 
تقدميها مللتم�س كتابي. وهنا، اإن كنا نقراأ يف هذه امل�سطرة وب�سكل وا�سح احرتام مبداأ الف�سل بني 
الوظائف الق�سائية املغذي الأول ل�سمانات املحاكمة العادلة، اإىل جانب حفظ �سمان حق الطعن 

بالتعر�س وال�ستئناف، فاإن ال�سمانة الكربى الغائبة هي جتاوز ح�سور مرتكب اجلنحة.

تعترب احل�سورية ال�سمة الأكرث اأهمية يف م�سطرة اجلل�سة، حيث يح�رش الأطراف للمرافعات. 
اإىل  البع�س، ورمبا قد نتفهم  يقدمون حججهم ويدافعون عنها بكل حرية يف مواجهة بع�سهم 
حد ما، وانطالقا من ال�سقف املحدد للعقوبة يف اجلنح اخلا�سعة للم�سطرة املب�سطة املذكورة، اأن 
امل�رشع قد حاول اأن يزاوج فيها بني تخفيف العبء على املحاكم واحرتام خا�سية �رشعة البت 
يف الق�سايا �سمن مفهوم الأجل املعقول، خا�سة واأن اجلنحة املعنية مثبتة يف حم�رش اأو تقرير ول 
يظهر فيها مت�رشر. اإل اأن الإ�سكال بنظرنا يطرح مع اإمكانية النطق بعقوبات اإ�سافية ي�سبح معها 

اأمر اإق�ساء احل�سورية م�ساألة فيها نظر. 

يلزم رده« يف ظل  اأ�سباب نزول عبارة »ورد ما  الت�ساوؤل بخ�سو�س  اأن نطرح  لنا  بل ميكن 
مت�رشر  ظهور  عدم  من  وانطالقا  حيث  اجلنح،  يف  املب�سطة  امل�سطرة  عليه  بنيت  الذي  الأ�سا�س 
يف الق�سية –ول ندري ملاذا مل يرفق امل�رشع لذلك ال�سحية كما فعل مع ال�سند التنفيذي– ومع 
ا�ستح�سار امل�سطرة املب�سطة اأي�سا التي نهجها امل�رشع اجلديد بخ�سو�س رد الأ�سياء، ي�سعب علينا 
اأن نقبل بهذه ال�سياغة املختزلة لهذا الإجراء، بحيث وحتى على فر�س اأن امل�ستفيد من الرد قد 
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يكون مرتكب اجلنحة نف�سه، وهو اأمر وارد ولو نظريا على اعتبار اأن البت يف غيابه ي�سعب من 
ت�سور ذلك، فقد يتعلق الأمر باأدوات القتناع نف�سها، اأو اأ�سياء لها خطورة على الأ�سخا�س اأو 
الأموال، بحيث عندما �سيتاح للمحكمة فر�سة البت وفق القواعد العامة يف حالة تعر�س املتهم، 
اأو عندما يظهر مت�رشر اأو �سحية يف هذه احلالة الأخرية، �ستجد املحكمة نف�سها اأمام و�سعية غري 
مقبولة ل منطقا ول قانونا، الأمر الذي يوؤكد لنا اأن هناك فرقا وا�سحا بني حماولة اختالق احللول 
خارج منطق املالءمة مع مبادئ حقوق الإن�سان، وبني حتكيم هذا املنطق للمحافظة للم�سطرة 

اجلنائية على توازنها يف النجاعة كما يف ال�سمانات.

العقوبات  عن  النظر  ب�رشف  وذلك   ...« الأوىل:  فقرتها  عن  التالية  العبارة  حذف  املقرتح: 

الإ�سافية وامل�ساريف ورد ما يلزم رده.    ...«.

الفرع الثالث : انعقاد اجلل�سة و�سدور احلكم

املادة 384: طرق رفع الدعوى اإىل املحكمة البتدائية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح:  تعديل الن�س بت�سحيح �سياغته وتطهري ما به من تناق�س مع حذف فقرتني واإ�سافة فقرة واحدة

املحكمة  اإىل  الدعوى  رفع  لطرق  ت�سنيفها  ت�سدير  املادة  هذه  يف  النتباه  يثري  ما  اأول  لعل 
واحلال  –383-؛  ال�سابقة  للمادة  طبقا  اجلنح  الق�سائي يف  الأمر  على  املتهم  تعر�س  البتدائية، 
بالتعر�س يف  بالطعن  التقدم  اإثر  املحكمة  نف�س  على  من جديد  الق�سية  بعر�س  يتعلق  الأمر  اأن 
مواجهة الأمر الق�سائي ال�سادر �سد مرتكب اجلنحة ويف غيبة منه. والقول بخالف ذلك يعني 
اأن تدخل قا�سي املحكمة البتدائية يف اجلنح املذكورة ل يقوم مقام رفع الدعوى، ال�سيء الذي 
يجيز الت�ساوؤل عن طبيعته الإجرائية خ�سو�سا يف باب املالءمة مع مبادئ حقوق الإن�سان؟! بل 
 382 املادة  ومقت�سيات  احلالة  هذه  بني  املقارنة  نحاول  عندما  وغرابة  تعقيدا  اأكرث  الأمر  ي�سبح 
اخلا�سة بالأمر الق�سائي يف املخالفات، حيث يعترب امل�رشع يف الفقرة الثانية من املادة املذكورة اأن 
الأمر، بعد اأن ي�سبح مكت�سبا لقوة ال�سيء املق�سي به مبثابة حكم بالعقوبة ويدخل يف حتديد العود 
اإىل اجلرمية! فاإذا كانت هذه الآثار القانونية ت�سدق على الأمر الق�سائي يف املخالفات، فينبغي اأن 

يحرتم امل�رشع ذلك ومن باب اأوىل يف مادة اجلنح.
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ثاين مالحظة ميكن اإبداوؤها كذلك على م�ستوى الطريقة الثانية لرفع الدعوى، حديث امل�رشع 
واقعيا  ل  ي�ستقيم  اأن  ميكن  ل  ما  وهو  للمتهم،  املدين  الطرف  من  املبا�رش  ال�ستدعاء  ت�سليم  عن 
–على  قد خلط  هنا  امل�رشع  اأن  نقول  الثاين  اجلانب  هذا  حتليلنا يف  ينح�رش  قانونيا. وحتى  ول 
الذي تكون من ورائه �سكاية  املبا�رش  بني ال�ستدعاء  الن�س–  املعتمدة يف  لل�سياغة  بالنظر  الأقل 
عادية يتقدم بها ال�سحية ل�سابط ال�رشطة الق�سائية اأو للنيابة العامة وتتقرر فيها املتابعة بعد اإجناز 
البحث، وبني ال�سكاية املبا�رشة التي يخ�سعها امل�رشع ل�رشوط معينة يلتزم بها ال�سحية –املنت�سب 
للطرف  واملدنية  اجلنائية  امل�سئولية  حتت  املتابعة  العامة  النيابة  على  ي�ستلزم  وهنا  مدنيا–  طرفا 
املدين. وحتى ل نخو�س طويال يف هذا الإ�سكال الذي مرجعه النقل احلريف ويف غالب الأحيان 
اأنه وبالرغم  اإن�ساف هذا الأخري، ميكن التاأكيد على  املعيب من الت�رشيع الفرن�سي، وعلى �سبيل 
قرر  فاإنه  ال�سكليات،  بنف�س  للتقيد  املدين–  والطرف  العامة  –النيابة  معا  اجلهتني  اإخ�ساع  من 
ق�سائيا  مفو�سا  اأ�سبح  –الذي  الق�سائي  العون  به  يقوم  اإجراء  اإطار  يف  الطريقة  هذه  تفرغ  اأن 
املغربي ترجمة غري  امل�رشع  يتحدث عنها  الذي  للمتهم  الت�سليم  بحيث ت�سحي م�ساألة  عندنا– 
هذه  ا�ستعمال  –ونف�سل  املبا�رشة  ال�سكاية  اأن  �سحيح  عليها.  املعتمد  الت�رشيعية  للمرجعية  وفية 
العبارة– تبقى متميزة ب�سكليات وم�سامني اأخرى تن�سجم مع طبيعتها، وميكن القول اأن امل�رشع 

املغربي قد احرتم اجلزء املهم فيها.

ثالث مالحظة، تتعلق فقط بحذف الفقرة ال�ساد�سة والأخرية املتعلقة بالإحالة من وكيل امللك 
اإليه يف الفقرة الأخرية  اأو امل�سئول عن احلقوق املدنية امل�سار  بناء على ت�رشيح مرتكب املخالفة 
اأن  املخالفات، كما  التنفيذي يف  بال�سند  املتعلقة  املقت�سيات  اإلغاء  اقرتحنا  لأننا   ،377 املادة  من 
اإما تن�سجم مع طريقة الإحالة من وكيل امللك بدون ا�ستدعاء مبا�رش  امل�سامني اجلديدة املقرتحة 
وهي طريقة جديدة ينبغي اإ�سافتها يف انتظار ح�سم مو�سوع املخالفات كما �سبق الذكر، اأو اأن 
الأمر ل يعدو اأن يكون تطبيقا للم�سطرة العادية �سواء يف حالة ال�ستدعاء من النيابة العامة اأو يف 

حالة التعر�س.
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ال�سيغة املقرتحة: »ترفع...

حتذف الفقرة الأوىل.
1.  بال�ستدعاء املبا�رش الذي ي�سلمه وكيل امللك للمتهم اأو عند القت�ساء للم�سئولني عن احلقوق 

املدنية، اأو بالإحالة من وكيل امللك بدون حاجة ل�ستدعاء.
اإ�رشاف  حتت  الق�سائي  املفو�س  بوا�سطة  للمتهم  تبلغ  املدين  للطرف  املبا�رشة   2.   بال�سكاية 

النيابة العامة.
3 . با�ستدعاء...
4 . بالإحالة...
5 . بالتقدمي...

6 . حتذف الفقرة ال�ساد�سة«.

املادة 385: التقدمي الفوري للجل�سة يف بع�س اجلنح

املبداأ املرجعي: املحاكمة العادلة – احرتام الأجل املعقول – حقوق الدفاع

املقرتح: تعديل الن�س وت�سحيح ما به من اختاللت

قرر امل�رشع املغربي يف حالة التلب�س باجلنحة املعاقب عليها باحلب�س اأو يف حالة ما اإذا مل تتوفر يف 
مرتكبها �سمانات كافية للح�سور، نهج م�سطرة التقدمي الفوري للجل�سة، وهي م�سطرة يعزوها 
الفقه اجلنائي املقارن اإىل ت�رشيع طريقة و�سع املحكمة اجلنحية يدها على الق�سايا، بالإ�سافة اإىل 
من  الظاهر  اأن  اإل  الحتياطية.  العتقالت  مدة  من  مبا�رشة،  غري  ب�سفة  واإن  التخفيف،  حماولة 
موقف امل�رشع املغربي اأنه مل يحرتم، مبقت�سى املادة اأعاله، ال�رشوط الإجرائية الواجب احرتامها 
يف هذه امل�سطرة. فتقدمي املتهم يتم بدون �سابق ا�ستدعاء ويف كل الأحوال داخل ثالثة اأيام. كما 
اأن املحكمة، وبالرغم من اإلزامها باإ�سعار املتهم بحقه يف طلب اأجل ق�سد تهيئ دفاعه واختيار 
حمام، تقرر، ب�ساأن ذلك املادة اأعاله، باأن ل يقل الأجل املذكور عن ثالثة اأيام، درجت املمار�سة 

الق�سائية على توظيفه ب�سكل عك�سي.

وبالرجوع اإىل الت�رشيعات املقارنة، جند اأن هذه امل�سطرة حتظى على العك�س من ذلك بتنظيم 
خا�سة  كانت  واإن  امل�سطرة  فهذه  الإن�سان.  حقوق  ملبادئ  وا�سح  وب�سكل  ي�ستجيب  دقيق 
باجلنح، فهي ل تهم فقط اجلنح املتلب�س بها املعاقب عليها بعقوبة حب�سية حمددة –بني �سنة وثالث 
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–بني �سنتني  التلب�سية والتي حددت مدة حب�سها باأكرث من ذلك  �سنوات-، بل حتى اجلنح غري 
وخم�س �سنوات– والتي تقدر فيها النيابة العامة باأن احلجج فيها كافية وق�سيتها جاهزة للحكم. 
ولعل الفرق �سا�سع بني اإقرار م�سطرة التقدمي الفوري يف بع�س اجلنح العادية املهمة وبني ت�سلل 
هذه امل�سطرة ال�رشيعة لت�سمل حتى احلالة البدعة املتعلقة بعدم توافر ال�سمانات الكافية للح�سور 

املن�سو�س عليها يف الت�رشيع املغربي.

كذلك، من �سمن ما ي�سرتطه الت�رشيع املقارن يف هذا ال�سدد، موافقة املتهم على حماكمته فورا 
املوافقة ت�سمن مبح�رش اجلل�سة. يف هذه احلالة،  تلقائيا. وهذه  اأو املعني  بح�سور حماميه املختار 

ت�ستمر املحاكمة ويح�سم يف الق�سية اإذا كانت جاهزة.

اإذا رف�س املتهم حماكمته فورا، ي�ستلزم على املحكمة ولو اأن الق�سية جاهزة، باإحالتها على 
جل�سة مقبلة بعد تلقي مالحظات الأطراف وحماميهم. وهذه اجلل�سة –وهذا هو الأهم– ينبغي 
اأن تنعقد يف اأجل ل يقل عن اأ�سبوعني –ما عدا يف حالة التنازل ال�رشيح لل�سنني– اأو يتعدى �ست 

اأ�سابيع ولنا اأن نالحظ ب�رشعة مدى ه�سا�سة ال�سمانات املقدمة يف الت�رشيع املغربي.

يتوفر يف اجلنحة  اإذا مل  اأو  التلب�س باجلنحة املعاقب عليها باحلب�س،  »يف حالة  ال�سيغة املقرتحة: 

حالة التلب�س �رشط اأن ل تقل العقوبة احلب�سية فيها عن �سنتني، يقدم ال�سنني بدون �سابق ا�ستدعاء، 
وت�سعره املحكمة باأن له داخل اأجل ثالثة اأيام لتهيئ دفاعه واختيار حمام،كما يحق لها اإذا راأت 
اأن الق�سية جاهزة اإ�سعاره كذلك بحقه يف املوافقة على اإجراء حماكمته فورا بعد مرور اأجل الثالثة 

اأيام  وي�سمن هذان الإ�سعاران مبح�رش اجلل�سة.
اإذا وافق املتهم على اإجراء حماكمته فورا ميكن للمحكمة اأن تبت يف الق�سية بعد مرور الأجل 

املذكور اإذا كانت الق�سية جاهزة للحكم.

مالحظات  تلقي  وبعد  املحكمة  على  يلزم  فورا،  حماكمته  اإجراء  على  املتهم  يوافق  مل  اإذا 
الأطراف والدفاع اإن وجد، اأن حتيل الق�سية على جل�سة لحقة داخل اأجل ل يقل عن اأ�سبوع 
املراقبة  رفع  اأو  املوؤقت  الإفراج  تلقائيا يف  تبت  اأن  لها  اأ�سبوعني. كما يجوز  يتعدى  واحد ول 

الق�سائية، اإذا تبني لها من حمتوى امللف ما يربر ذلك، �رشيطة اأن تعلل قرارها تعليال خا�سا. 
بعبارة  عنها  ال�ستعا�سة  ينبغي  ق�سائي«  عبارة »عون  اأن  تغيري«، مبالحظة  بدون  الباقي   ...

»مفو�س ق�سائي«.
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املادة 387:  و�سعية املطالب باحلق املدين يف حالة الت�رشيح باإدانة املتهم بارتكاب جنحة اأو خمالفة

املبداأ املرجعي: حقوق ال�سحية

املقرتح: اإ�سافة فقرة

تتحدث هذه املادة عن احلالة التي ت�رشح فيها املحكمة البتدائية باإدانة املتهم بارتكابه جنحة 
اأو خمالفة، حيث حتكم املحكمة املذكورة بالعقوبة، وعند القت�ساء بالعقوبات الإ�سافية والتدابري 
الوقائية، وتبت اإن اقت�سى احلال، يف املطالب املتعلقة برد ما يجب رده وبالتعوي�س عن ال�رشر؛ 

واملالحظ اأنها تختزل واإىل اأق�سى احلدود موقع ال�سحية كمطالب باحلق املدين.

اإىل الت�رشيعات املقارنة، جندها قد اجتهدت يف هذه امل�ساألة مبا يكفي ومبا ميكن  وبالرجوع 
اأن نعترب له ان�سجاما وا�سحا مع مبادئ حقوق الإن�سان، وح�سبنا اأن نبني ذلك يف النقط التالية:

  فبعد اأن قررت ويف حالة بت املحكمة يف الدعوى املدنية –التابعة– ميكن لها اأن تاأمر باأداء 
موؤقت لكل اأو بع�س التعوي�سات املمنوحة. كما لها اأي�سا، اإذا مل تتمكن من الف�سل يف طلبات 
بالرغم من  بالنفاذ  م�سمولة  احل�ساب–  دفعة على  –اأو  موؤونة  املدين  للطرف  متنح  اأن  التعوي�س 

التعر�س اأو ال�ستئناف.

هذا وميكن للمحكمة بعد اأن تبت يف الدعوى العمومية، اإما تلقائيا اأو بناء على طلب النيابة 
–التابعة-   املدنية  الدعوى  البت يف  اأجل  من  لحق  لتاريخ  الق�سية  اإحالة  الأطراف،  اأو  العامة 
وذلك لتمكني الطرف املدين من اإح�سار مربرات طلباته. وتكون هذه الإحالة بقوة القانون اإذا 

التم�سها الأطراف املدنية.

اأي�سا يلزم على املحكمة اأن حتدد تاريخ اجلل�سة للبت يف الدعوى املدنية. ول يكون ح�سور 
النيابة العامة فيها اإلزاميا.

  وحتى ل ننعت بكوننا مل ننتبه ملقت�سيات الفقرتني الثالثة والرابعة من املادة 392 –مع اأنهما 
تتعلقان بحالة �سدور حكم متهيدي باإجراء بحث اأو خربة وهو ما يخرج عن مو�سوعنا– نكتفي 
بالتاأكيد على اأنه اآن الأوان لالعرتاف لل�سحية املتم�سك مبطالبه املدنية اأمام الق�ساء اجلنائي ولو 
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بجزء مما تقرره الت�رشيعات املقارنة، ورمبا قد ي�ساهم ذلك يف رفع بع�س املغالطات التي تك�سف 
منحة  بل  كامال  لي�س حقا  اجلنائي  الق�ساء  اأمام  املدين  باحلق  املطالبة  تعترب  والتي  املمار�سة  عنها 

اأجازها امل�رشع تف�سال منه.

املقرتح:  اإ�سافة فقرة للمادة 387 وفق ال�سيغة التالية: »...

اإذا مل تتمكن املحكمة من الف�سل يف طلبات التعوي�س عن ال�رشر، حتيل الق�سية لتاريخ لحق، 
اإما تلقائيا اأو بناء على طلب النيابة العامة اأو الأطراف، من اأجل البت يف الدعوى املدنية، وذلك 

لتمكني الطرف املدين من اإح�سار مربرات طلباته«.

املادة 389: التع�سف يف املطالبة باحلق املدين املثرية للدعوى العمومية

املبداأ املرجعي: الرباءة الأ�سلية – ال�رشعية

املقرتح: تعديل الفقرة الثانية مبا يح�سن الربيء من الدعاوى الكيدية

حتيل املادة املذكورة على املادة 98 لتمكني املتهم الذي اأ�سدرت املحكمة البتدائية حكما 
برباءته بعد اأن اأقام الطرف املدين الدعوى العمومية مبا�رشة اأمام هيئة احلكم، بحيث تقت�سي املادة 
املحال عليها متكني املتهم املذكور وكل الأ�سخا�س امل�سار اإليهم –يف ال�سكاية– اأن يطلبوا من 
متابعته  الإخالل بحقهم يف  املخت�سة دون  املدنية  اأمام املحكمة  ال�رشر  تعوي�سهم عن  امل�ستكي 

بالو�ساية الكاذبة. ونعتقد اأن امل�رشع مل يكن موفقا يف هذا احلل، انطالقا من املالحظات الآتية:

يذهب الفقه اجلنائي يف حديثه عن التحقيق الإعدادي بخ�سو�س هذه امل�ساألة، اإىل اأن بع�س 
التي  املريحة عن احلجج  البحث  و�سيلة  املتحدث عنها  املرحلة  يرون يف  املدين  باحلق  املطالبني 
تنق�سهم يف الدعوى؛ وبع�سهم الآخر ي�ستغل النت�ساب كطريقة لإبطاء دعوى مدنية �سدهم، 
اأو لال�ستفادة من قاعدة عقل اجلنائي للمدين –حالة املدين بقر�س الذي يتقدم ب�سكاية من اأجل 
الن�سب �سد مقر�سه– وهذا اأدى اإىل امل�سا�س باأبرياء من جهة، كما اأنه يعيق ال�سري العادي مل�سطرة 
التحقيق من جهة اأخرى. والدليل على ما ذكر، اأن اأغلب ال�سكايات كانت تنتهي بعدم املتابعة.

لذلك حاولت الت�رشيعات املقارنة اأن تت�سدى لهذه التع�سفات اأول باإعطاء النيابة العامة حق 
التما�س ال�ستماع اإىل امل�سار اإليه يف ال�سكاية ك�ساهد ولي�س كمتهم اإذا كانت ال�سكاية غري مدعمة 

مبا فيه الكفاية.
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املدين  الطريق  ال�سحية  املتهم  ي�ستعمل  اإذا مل  املغربي،  امل�رشع  اإليه  ما ذهب  ثانيا، وبخالف 
لرفع دعواه، فباإمكانه اأن يطالب بالتعوي�س اأمام الق�ساء اجلنائي. هذه القاعدة، واإن كانت تخرج 
اأن ال�سكاية املبا�رشة  اأهمها:  عن قواعد الخت�سا�س العادية، فهي مربرة مع ذلك بتوافر �رشوط 
لبد واأن تكون قد وجهت �سد �سخ�س معني ب�سكل �رشيح، ولبد من �سدور اأمر بعدم املتابعة 
مراعاة   اإىل  بالإ�سافة  الحتياط،  وعدم  بالتهور  امل�ستكي  فعل  يو�سف  اأن  من  لبد  ثم  ب�ساأنها، 

اأجل –داخل ثالثة اأ�سهر على �سدور الأمر بعدم املتابعة-.

املبا�رشة  ال�سكاية  على  يدها  و�سعت  التي  اجلنحية  املحكمة  اأ�سدرت،  اإذا  واأخريا،  ثالثا 
للمطالب باحلق املدين، حكما بالرباءة، فيمكنها احلكم على هذا الأخري يف نف�س احلكم بالتما�س 
من النيابة العامة بغرامة مدنية اإذا قدرت اأن ال�سكاية املبا�رشة تع�سفية. ويف نف�س احلكم كذلك 

تبت يف املطالبة بالتعوي�س املقدم من طرف ال�سخ�س املرباأ.

ال�سيغة املقرتحة: »... 

اإذا اأقام الطرف املدين الدعوى العمومية مبا�رشة اأمام هيئة احلكم ودون الإخالل بحق املرباأ يف 
متابعته بالو�ساية الكاذبة، ميكن اأن يلتم�س هذا الأخري من املحكمة التي اأ�سدرت احلكم برباءته 
تعوي�سه عن ال�رشر الذي حلقه من �سكاية الطرف املدين املذكور اإذا ثبت اأن ذلك كان نتيجة تهور 

وعدم احتياط منه... الباقي بدون تغيري...«.

الفرع الرابع : التعــــر�س

املادة 394: اأثر التعر�س

املبداأ املرجعي:  ل يدان اأحد من دون ال�ستماع اإليه – عدم الإ�رشار ب�ساحب الطعن

املقرتح: ت�سحيح الفقرة الأوىل

اإن �سدور احلكم الغيابي يفتح للمدان اإمكانية الطعن بالتعر�س، لكن ل يحرمه من اإمكانية 
يف  يعمل  اأن  باإمكانه  اجلل�سة  عن  فاملتغيب  العادية.  امل�سطرة  �سمن  بال�ستئناف  بالطعن  التقدم 
اإطار الختيار بني ما ذكر، اإل اأنه اختيار ل رجعة فيه، واملعني بالأمر الذي اختار طريق الطعن 
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بال�ستئناف، ل ي�سمح له فيما بعد �سلوك طريق الطعن بالتعر�س. والعك�س �سحيح، حيث اإذا 
اختار املتغيب اإمكانية التعر�س، فيمنع من القيام بال�ستئناف فورا فقط. واإذا تقدم بالطعنني معا 
ويف نف�س الوقت، فعلى املحكمة الأ�سلية اأول ت�سور الطريقة الأوىل للطعن، ول ميكن لها اأن متر 

لال�ستئناف اإل اإذا رف�س التعر�س اأو وقع تنازل من طرف املتغيب.

يبقى اأن ممار�سة التعر�س ينتج عنها اأثر ملغ للحكم ال�سابق. واإذا مل يقع حتديده فيكون �سامال،  
بحيث يرجع بالأطراف اإىل الو�سعية التي كانوا عليها قبل احلكم املطعون فيه.

وبخ�سو�س اآجال التعر�س، فهي تلزم املحكمة التي ت�سع يدها كجهة م�ستاأنف لديها نتيجة 
طعن تقدم به طرف اآخر، اأن توقف بتها اإىل اأن ت�ستنفذ الآجال املذكورة واإىل اأن ي�سع التعر�س 
املعلن عنه حدا ملمار�سة طريق اآخر من طرق الطعن املمار�سة من الطرف الآخر.  وهنا مينع على 

املتعر�س اأن يغري راأيه من اأجل اإعطاء حياة جديدة للحكم املطعون فيه.

هذا وميكن للمتعر�س اأن يجعل الأثر امللغي املتحدث عنه جزئيا اإذا قرر ذلك. كما ميكن اأن ل 
يكون له خيار يف ذلك، لأن تعر�سه يق�سى يف كل الحتمالت عندما تنتفي امل�سلحة بخ�سو�س 
التهامات التي برئ منها. خارج هذا، ميكن للمعني بالأمر اأن يح�رش تعر�سه اإما يف �سق احلكم 

املتعلق بالدعوى العمومية، اأو يف �سقه اخلا�س بالدعوى املدنية.

مع الأ�سف، املادة 394 اأعاله، عندما تعر�ست لأثر التعر�س املقدم من طرف املتهم، ح�رشت 
ذلك يف بطالن احلكم ال�سادر عليه غيابيا يف مقت�سياته ال�سادرة بالإدانة. ومن دون حاجة اإىل 
الإن�سان، خا�سة  مبادئ حقوق  مع   394 املادة  ملالءمة  بالن�سبة  اأعاله  ذكر  ما  اأهمية  مدى  بيان 
اإليه، حيث ينبغي اأن يكون للتعر�س اأثر ين�سجم مع  منها مبداأ ل يدان اأحد من دون ال�ستماع 
تكري�س املبداأ املذكور، نقول اأنه اإذا رجعنا اإىل مقت�سيات الف�سل 374 من ظهري 1959، خا�سة 
فقرته الأوىل، نالحظ جيدا اأن اأثر التعر�س فيها يبطل احلكم ال�سادر غيابيا من دون تقييد ذلك 
باملقت�سيات ال�سادرة بالإدانة، �سحيح اأنه ل بد من مراعاة مدى امل�سلحة من الطعن على م�ستوى 
البت كما ذكر، اإل اأن هذا ل يعني اإعطاء حرية »م�رشوطة بامل�سلحة« يف اختيار املتظلم من احلكم 
الغيابي كال اأو بع�سا، بل وميكن اأن ميتد ذلك بو�سوح، وكما كان يوؤكد ذلك الف�سل 374 اأعاله، 
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اإىل بع�س مقت�سيات احلكم التي يكون قد بت بها يف طلب املطالب باحلق املدين. كل هذا من 
اأجل تاأكيد اأن التعر�س تظلم، ومن امل�سلم به قانونا اأنه ل ي�سار اأحد بتعر�سه –اأو ا�ستئنافه– لذلك 
فال ينبغي، كما يقول بذلك الفقه اجلنائي املقارن، اأن يعامل املتظلم بالإ�ساءة اإىل مركزه الذي كان 

له قبل التظلم.

ال�سيغة املقرتحة: »يرتتب عن التعر�س املقدم من طرف املتهم بطالن احلكم ال�سادر عليه غيابيا، 

ما عدا اإذا قرر املتهم نف�سه وب�سكل �رشيح ح�رش تعر�سه يف جزء من احلكم واقت�ست م�سلحته 
ذلك.   ... الباقي بدون تغيري...«.

الفرع اخلام�س: ال�ستئـنـاف

املادة 396: حق الطعن بال�ستئناف يف املخالفات

املبداأ املرجعي: التقا�سي على درجتني – امل�ساواة بني الأطراف

املقرتح: حذف الفقرة الأخرية وت�سحيح الختالل الذي انتاب ال�سياغة

وتطبيق  للوقائع  وتقديره  لالإجراءات،  درجة  اأول  قا�سي  ت�سيري  يف  طعنا  ال�ستئناف  يعترب 
اأجل  الق�سية من  اأول درجة. وهو يحمل  اأخطاء قا�سي  اإنه يعترب تظلما من  اأي  القانون عليها، 
عر�سها على جهة ق�سائية اأعلى درجة –با�ستثناء ال�ستئناف املقرر يف ق�سايا اجلنايات-؛ اإذن فهو 

يج�سد مبداأ التقا�سي على درجتني.

وعليه، يعترب الفقه اجلنائي اأن فح�س الق�سية من جديد اإمنا ي�سمح بالتخل�س من الأخطاء، كما 
يجد تربيره يف حتقيق نوع من التوحيد على م�ستوى التف�سري املعمول به من طرف ق�ساة ال�ستئناف. 

لكن هذا ل يعني اأن الطعن بال�ستئناف ل يحتمل عيوبا، اأهمها اإبطاء وترية العدالة اجلنائية.

ولعل اأهم ما تطرحه علينا املادة 396 يف ق�سايا املخالفات، ا�سرتاطها٬ لكي ي�ستفيد هذا النوع 
�سالبة للحرية،  اأن تق�سي فيها املحكمة البتدائية بعقوبة  الطعن بال�ستئناف،  الق�سايا بحق  من 
بحيث اإذا �سدر عنها فقط حكم ح�سوري يق�سي بغرامة غري مقرونة مبا ذكر، فاإن هذا احلكم ل 

ميكن اأن يطعن فيه �سوى بالنق�س طبقا لل�رشوط املن�سو�س عليها يف املادة 415.
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عليها  ين�س  كان  التي  للعبارة  اإق�ساوؤها  املادة،  هذه  امل�رشع يف  به  اأتى  الذي  امل�ستجد  ولعل 
الف�سل 383 من ظهري 1959 التي كانت ت�سمح بحق الطعن بال�ستئناف يف الأحكام ال�سادرة يف 

املخالفات حتى ولو كانت العقوبة املقررة هي العتقال...

وبالرجوع اإىل الت�رشيعات املقارنة، ل جند مثل ت�سدد امل�رشع املغربي اجلديد، حيث وبالرغم 
من تقييد هذا احلق ن�سبيا يف املخالفات، فهو ل ي�سل اإىل حد ا�سرتاط النطق يف احلكم بعقوبة 
�سالبة للحرية، بحيث تكتفي بو�سع ال�رشوط على م�ستوى الغرامة فقط. �سحيح، اأن هناك من 
الت�رشيعات من األغت العقوبة ال�سالبة للحرية يف املخالفات، وهو رمبا التوجه الذي �سيوؤول اإليه 
الإلغاء، جند  قبل  مثال  الفرن�سي  الت�رشيع  اأخذنا و�سع  اإذا  اأنه  اإل  نف�سه،  املغربي  اجلنائي  القانون 
حتى قبل قانون 24 مايو 1946  وبالإ�سافة اإىل احلكم بالعقوبة ال�سالبة للحرية، ميتد الأمر كذلك 

للحكم بالغرامة فقط اأو بالتعوي�سات املدنية.

قانونا  ول  منطقا  ل  مقبولة  غري  نتائج  يف  ي�سقط  اأن  املغربي،  امل�رشع  موقف  غرابة  ولعل 
الثانية  فقرتها  يف   396 فاملادة  الإن�سان.  حقوق  مبادئ  مع  ان�سجامها  عن  احلديث  فبالأحرى 
–فيما يخ�س حقوقه املدنية فقط–  بالن�سبة للطرف املدين  تخول نف�س حق الطعن بال�ستئناف 
اأي اأنها تقبل بالطعن املذكور بالن�سبة للدعوى املدنية التابعة التي تبت يف امل�سئولية والتعوي�س، 
بينما يتم تقييد حق طعن كل من املتهم، وامل�سئول عن احلقوق املدنية وكذا النيابة العامة، نطق 
امل�ساواة  له مبداأ  اأن يخرق وب�سكل ل مربر  �ساأنه  الذي من  الأمر  للحرية،  �سالبة  بعقوبة  احلكم 
املحكمة  ميكن  بالنق�س  الطعن  وعلى خالف  بال�ستئناف  الطعن  واأن  الأطراف،خ�سو�سا  بني 

امل�ستاأنف لديها من ت�سحيح الأخطاء على م�ستوى القانون كما على م�ستوى الواقع.

ال�سيغة املقرتحة: »ميكن للمتهم وامل�سئول عن احلقوق املدنية والنيابة العامة ا�ستئناف الأحكام 

ال�سادرة يف املخالفات.
يخول...
يرتتب...

حتذف الفقرة الأخرية«.
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املادة 402:  �سكل تبليغ ال�ستئناف املقدم من طرف الوكيل العام للملك مبحكمة ال�ستئناف

املبداأ املرجعي: الإن�ساف – ح�سن �سري العدالة – امل�ساواة

املقرتح: حذف الفقرة الأخرية

اإن اأهم ما تطرحه هذه املادة يف باب املالءمة مع مبادئ حقوق الإن�سان، وبغ�س النظر عن 
طول اأجل الطعن بال�ستئناف املخ�س�س للوكيل العام اأعاله، اعتبارها تبليغ ال�ستئناف املذكور 
�سحيحا اإذا اأخرب به املتهم احلا�رش باجلل�سة، اأو اإذا �رشح به داخل الأجل القانوين مبنا�سبة عر�س 
الق�سية باجلل�سة بناء على ا�ستئناف املتهم اأو اأي طرف اآخر. ولعله بقليل من التاأمل يف املادة 399 
اأنها ل متيز بني امل�ستاأنفني، حيث تقرر باأن ال�ستئناف  الثانية، ميكن مالحظة  قبلها٬ يف فقرتها 
ال�سبط مبحكمة  كتابة  اإىل  اأو  احلكم  اأ�سدرت  التي  –باملحكمة  ال�سبط  كتابة  اإىل  بت�رشيح  يقدم 

ال�ستئناف-.

وعلى الرغم من ا�سرتاط الت�رشيع املقارن اأن يتم التبليغ بوا�سطة العون الق�سائي، فاإن الق�ساء 
الأجل  داخل  العامة  النيابة  ا�ستئناف  املتهم  علم  اإىل  يتناهى  باأن  العربة  حد  اإىل  يذهب  املقارن 
الإن�ساف  باب  من  نرى  للملك،  العام  للوكيل  املخ�س�س  الأجل  واأمام طول  اأننا  اإل  القانوين؛ 
وح�سن �سري العدالة، واإقرارا للحد الأدنى من امل�ساواة املو�سوعية بني الأطراف العامة واخلا�سة، 
اإدراج نوع من اجلدية يف اعتبار �سحة تبليغ ال�ستئناف املتحدث عنه باإلغاء اإمكانية اعتبار التبليغ 
القانوين  الأجل  داخل  الت�رشيح  فقط على  والإبقاء  باجلل�سة  احلا�رش  املتهم  به  اأخرب  اإذا  �سحيحا 

ح�سب املادة 399 اأعاله.

ال�سيغة املقرتحة: »للوكيل العام...   يبلغ...    حتذف هذه الفقرة«.

املادة 404: الإفراج ورفع املراقبة الق�سائية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س

 2002 م�رشع  اأن  املالحظ  ظهري1959،  من  الف�سل407  مقت�سيات  مع  اأعاله  املادة  مبقارنة 
قد اأ�ساف للحالت التي يتعني فيها الإفراج –اأو رفع املراقبة الق�سائية– حالة �سقوط الدعوى 
ا�ستغرابنا  م�ستوى  على  نثري  اأن  ويكفي  احلالة.  هذه  اإ�سافة  وقعت  ملاذا  ندري  ول  العمومية. 
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اأمد  ت�ساوؤل منطقيا حول وجوب القيام بالإفراج يف حالة موت ال�سخ�س املتابع، وهل ي�رشي 
التقادم باإجراءات التحقيق اأو املتابعة، بل وهل ين�سجم هذا مع واجب تاأكد املحكمة من مدى 

�سحة و�سع يدها على الق�سية!؟

املقرتح:  الرجوع ب�سياغة هذه املادة ملا كان ين�س عليه امل�رشع قبل، بخ�سو�س هذه النقطة، اأي 

بكل ب�ساطة اإلغاء عبارة »ب�سقوط الدعوى العمومية«.

املادة 408:  مدى �سلطة غرفة اجلنح ال�ستئنافية – حالة الطعن غري املرتكز على اأ�سا�س

املبداأ املرجعي: عدم اإ�رشار الطاعن بالطعن – امل�ساواة

املقرتح: الإلغاء

تق�سي هذه املادة باأن غرفة اجلنح ال�ستئنافية اإذا ارتاأت باأن الطعن بال�ستئناف ل يرتكز على 
اأ�سا�س بالرغم من �سحته �سكال، فهي توؤيد احلكم املطعون فيه وحتكم على امل�ستاأنف بامل�ساريف، 
ما مل يكن امل�ستاأنف هو النيابة العامة اأو اإدارة عمومية يف حالة اإقامتها للدعوى العمومية. وحتى 
ل نطيل يف هذه النقطة، ميكن القول اأنه انطالقا من قاعدة عدم ت�رشر الطاعن بالطعن الذي تقدم 
اإذا قدم  409 يف فقرتها الأخرية، حيث  به، وانطالقا كذلك مما يق�سي به امل�رشع نف�سه يف املادة 
ال�ستئناف من املتهم وحده، فال ميكن ملحكمة ال�ستئناف اإل تاأييد احلكم اأو اإلغاوؤه لفائدة امل�ستاأنف 
دون تعديل، ل داعي للتمييز يف هذه احلالة بني النيابة العامة واملتهم، بل اإن هذا التمييز مل يعد له 
اأثر يف الت�رشيع املقارن، حيث مت اإلغاوؤه مثال يف فرن�سا مبقت�سى قانون رقم  93-2  ل 4 يناير1993.

املقرتح: اإلغاء املادة 408.

املادة 410:  مدى �سلطة غرفة اجلنح ال�ستئنافية – حالة ا�ستئناف الطرف املدين اأو امل�سئول عن 

احلقوق املدنية 

املبداأ املرجعي: عدم اإ�رشار الطاعن بالطعن

املقرتح: تدقيق الن�س

كونها  امللغى   1959 من ظهري   410 الف�سل  مقت�سيات  مع  باملقارنة  املادة  هذه  تثريه  ما  اأهم 
ا�ستبدلت عبارة »ت�سحيح احلكم« الواردة يف الفقرة الأخرية من الف�سل املذكور، بعبارة »تاأييد 
املدين وامل�سئول عن  باحلق  املطالب  ا�ستئناف  نت�ساءل هنا عن حالة  اأن  تعديله«؛ ولنا  اأو  احلكم 

احلقوق املدنية ومدى �سلطة غرفة اجلنح ال�ستئنافية؟
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ح�سب الفقه املغربي، يقع التاأكيد على اأن ملحكمة ال�ستئناف اأن تعيد تقدير الوقائع من جديد،  
ولكن تقدرها كمحكمة جنائية ولي�س كمحكمة تنظر يف دعوى مدنية م�ستقلة، واإن تكن الدعوى 
العمومية انتهت باحلكم البتدائي الذي اكت�سب قوة ال�سيء املحكوم به بالن�سبة اإليها. فلها بذلك اأن 
ت�سحح التكييف، كما لها اأن تعيد النظر يف الوقائع من حيث ثبوتها، وهي ل تت�سدى للحكم يف 
اإذا ثبتت لديها ال�سفة اجلنائية لالأفعال مو�سوع املتابعة، وحكمها، وهذا هو الأهم،  اإل  املو�سوع 
يكت�سب قوة ال�سيء املحكوم به جنائيا، يتقيد به القا�سي املدين والقا�سي اجلنائي كذلك؛ اإل اأنه ل 
يكون حلكمها اأي تاأثري على منطوق احلكم البتدائي املتعلق بالإدانة اأو بالرباءة. لذلك نقرتح اإ�سافة 
عبارة تعتمدها الت�رشيعات املقارنة يف هذه احلالة، تتمثل يف التاأكيد على اأن تاأييد احلكم اأو تعديله اأو 

اإلغاءه لفائدة امل�ستاأنف يكون »من دون اإ�رشار مب�سريه«.

ال�سيغة املقرتحة: » يقت�رش... ل يخول هذا ال�ستئناف للمحكمة اإل تاأييد احلكم اأو تعديله اأو 

اإلغاءه لفائدة امل�ستاأنف ومن دون اإ�رشار مب�سريه.   ل يكون...«.

املادة 411: حالة التع�سف يف اإقامة الطرف املدين للدعوى العمومية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: اإثارة النتباه خلطورة الإفراط يف ا�ستعمال تقنية الإحالة

اأول ما ميكن مالحظته على هذه املادة، ونكتفي فيها باإثارة النتباه عو�س القرتاح، اأن اإحالتها 
على مقت�سيات املادة 389 ترتكنا اأمام اختالف ا�سطالحي بني عبارة »الفعل ل ين�سب اإىل املتهم« 
–املادة املحيلة– وعبارة »املتهم مل يرتكب الفعل« –املادة املحال عليها-. وقد يبدو للوهلة الأوىل 
اإمنا تنتهيان اإىل نف�س النتيجة، اأن اجلرمية وبالرغم من ثبوت قيامها، مل متكن املحاكمة  اأن العبارتني 
اأنه ومن كرثة ما اعتمد على تقنية الإحالة،  اإ�سنادها للمتهم؛ اإل اأن الظاهر من موقف امل�رشع،  من 
قد ي�سقط من ح�سابه التعر�س لبع�س التدقيقات املو�سحة ملوقفه. والغالب اأن امل�رشع اأهمل الن�س 
للفعل،  املتهم  ارتكاب  تلتقي مع عدم  اأن  دالة ميكن  عبارة  الفعل«، وهذه  ثبوت  على حالة »عدم 
خ�سو�سا و اأن اهتمام امل�رشع، يف املادتني 389 و411 –بالإ�سافة للمادة 98–، اإمنا ين�سب كذلك اأو 

باخل�سو�س على حالة التع�سف من الطرف املدين املثري للدعوى العمومية، وهذا يلتقي بذاك.

اأما بخ�سو�س تع�سف الطرف املدين، فيكفينا ما اقرتحناه عند تعر�سنا ملقت�سيات املادة 389،  
واإحالة املادة 411 على هذه الأخرية ي�سملها ذات القرتاح.
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املادة 412: نظر غرفة اجلنح ال�ستئنافية يف املخالفة بعد اإلغاء احلكم البتدائي

املبداأ املرجعي: حق الطعن – امل�ساواة

املقرتح: تدقيق الن�س بحذف بع�س مقت�سياته  

نكتفي هنا، وبعد الإحالة على املالحظات التي اأبديناها بخ�سو�س املادة 396 املتعلقة بحق 
بنف�س  412 واملتعلقة  املادة  الواردة يف  الإحالة  اإلغاء  باقرتاح  املخالفات،  بال�ستئناف يف  الطعن 

املو�سوع ولنف�س العلة واملربرات.

40: »اإذا كانت...387  )الباقي يحذف(«.
ال�سيغة املقرتحة 

املادة 415: �رشوط الطعن بالنق�س بالن�سبة للمخالفات

املبداأ املرجعي: حق الطعن – امل�ساواة – املحاكمة العادلة

املقرتح: حذف الفقرة الثالثة

يف  ال�سادر  الق�سائي  الأمر  يف  بالنق�س  الطعن  �رشوط  الثالثة  فقرتها  يف  املادة  هذه  تفرد 
تقدمي  وقت  عليه  بها  املق�سي  الغرامة  اأداء  النق�س  طالب  يثبت  واأن  لبد  بحيث  املخالفات، 

الطلب. مبعنى اأن الطعن هنا ل يوقف تنفيذ اأداء الغرامة.

ويف حالة نق�س احلكم، تقرر الفقرة الرابعة من نف�س املادة اأعاله، يرد لطالب النق�س مبلغ 
الغرامة. ونحن نرى، وبالإ�سافة اإىل ما �سبق ذكره بخ�سو�س املواقف امل�سطربة للم�رشع املغربي 
يف ق�سايا املخالفات، اأن املدان بارتكاب املخالفة هذه املرة، قد مت حرمانه كذلك ولو ب�سكل 
جزئي من اإمكانية الطعن بالنق�س لفائدة القانون، لأن �رشوط ال�ستفادة من الطعن املقررة ل ميكن 
تف�سريها اإل وفق هذا املنحى، فمن يوؤدي الغرامة م�سبقا، ولو على فر�س بحث امل�رشع عن توفري 
هام�س من اجلدية للتقدم بالطعن، ل ميكن اأن يبحث بعد ذلك يف التقدم بطعنه من اأجل احل�سول 

40.    يجب الإ�سارة اإىل التعديل الذي جاء به القانون رقم 36.10 باإ�سافة املادة 1-413 اإىل قانون امل�سطرة اجلنائية، وذلك 
ب�رشف النظر عن كون هذا التعديل ل يغري ول يتنافا مع ما ورد يف هذه الدرا�سة.
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على نق�س احلكم يف �سبيل ا�سرتجاعها. والغريب اأن موقف م�رشع 1959 كان �سليما واإىل اأق�سى 
احلدود، بحيث ن�سجل له يف الف�سل 364، وبالإ�سافة اإىل حفظ حق الطعن بالتعر�س واحلرمان 
فقط من حق الطعن بال�ستئناف، مل يتورط اأي�سا يف و�سع �رشوط للطعن بالنق�س لفائدة القانون. 

لذلك، يرتح حذف الفقرة الثالثة من املادة 415 ان�سجاما مع اإر�ساء املبادئ الأ�سا�سية للمحاكمة 
العادلة يف ق�سايا املخالفات41.

الباب الثاين  : الهيئة املخت�سة يف ق�سايا اجلنايات

الفرع الأول : اخت�سا�س الهيئة وتاأليفها

املادة 416: اخت�سا�س الغرفة اجلنائية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: اإعادة ال�سياغة

مما ل �سك فيه اأن ق�سايا اجلنايات كانت دائما حتتل مكانة خا�سة يف القانون الإجرائي، لي�س 
فقط بالنظر ل�سدة العقوبات املقررة لهذا النوع من اجلرائم –الذي اأ�سبح تطورها الكيفي ي�سايق 
الجتهادات الت�رشيعية املقارنة-، بل اأي�سا لأن املحاكمة فيها كذلك ظلت وفية، ويف كثري من 
العامة. ومن  القواعد  ن�سبيا عن  اإىل منظور خا�س، يخرج ولو  الأوروبية،  الت�رشيعات، خا�سة 
الق�سايا،  من  النوع  لهذا  بالن�سبة  املغربي  الت�رشيع  عرفه  الذي  الكبري  التحول  الدخول يف  دون 
اإلغاء نظام املحلفني،  بداأ من ت�سييق نطاق التحقيق الإعدادي واختزال دور الغرفة اجلنحية اإىل 
بل واإلغاء املحكمة اجلنائية ولو على م�ستوى الت�سمية وا�ستبدالها بغرفة، ميكن اأن نالحظ مبدئيا 
على املادة اأعاله اأنها تق�رش اخت�سا�س الغرفة املذكورة يف اجلنايات واجلرائم التي ل ميكن ف�سلها 
عنها اأو املرتبطة بها، وفقا ملقت�سيات املواد من 255 اإىل257. وبالرجوع اإىل هذه املواد الأخرية 

يجب الإ�سارة اأي�سا اإىل اأن التعديل امل�سار اإليه �سابقا جاء باإ�سافة مادة جديدة اإىل قانون امل�سطرة اجلنائية وهي املادة    .41
1-415 املتعلقة بكيفية تكوين غرفة ال�ستئنافات باملحكمة البتدائية كما اأ�سيفت من جهة اأخرى املادة 2-415 اإىل 

قانون امل�سطرة اجلنائية مبقت�سى نف�س القانون.
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للتجزئة« و»احتاد  قابلية اجلرائم  اأهمها عبارتي »عدم  اأخرى  ي�ستعمل م�سطلحات  جند امل�رشع 
257 ل�ستعمال عبارة »ارتباط  يف املادة  –عن �سواب–  اجلرائم«، واإن كان �رشعان ما يرتاجع 
بغايــة  التوحيد  منهجية  �سلك  من  بد  ل  بحيث  »احتاد«،  م�سطلح  ا�ستعمال  عو�س  اجلرائم« 

التدقيق والت�سحيح.

اأي�سا يالحظ على املادة 416 اأعاله اأنها ل تربز وب�سكل وا�سح اأن غرفة اجلنايات اإمنا هي جهة 
ق�سائية ذات ولية عامة للبت يف اجلرائم املحالة عليها، وهي القاعدة املاأخوذ بها يف الت�رشيعات 
املقارنة، بحيث عو�س اأن تكون ال�سياغة قا�رشة يف الخت�سا�س على ما ذكرنا، ل باأ�س اأن ت�سري 
يف  بال�ستئناف  اأو  درجة  كاأول  للبت  العامة  الولية  لها  اجلنايات  غرفة  اأن  اإىل  املذكورة  املادة 
اجلرائم املرتكبة من طرف الأ�سخا�س املحالني عليها باأوامر اأو قرارات التهام، ما عدا بطبيعة 
احلال ما ا�ستثني بن�س قانوين خا�س –ق�سايا الأحداث مثال-، فهذه القاعدة لي�ست ا�ستثناء يخرج 
بالغرفة املذكورة عن القواعد العادية لالخت�سا�س، بل يحدد فقط اخت�سا�س الغرفة، بحيث ل 

ي�سمح لها باأن تدفع بعدم اخت�سا�سها بخ�سو�س قرار التهام.

ومع ذلك، لبد هنا من تو�سيح على م�ستوى اجلرائم وعلى م�ستوى الأ�سخا�س املحالني: 

فعلى امل�ستوى الأول، القاعدة التي حتدثنا عنها تعترب قاعدة ذات تطبيق مطلق، بحيث يحق 
لها ت�سحيح التكييف وتبت ولو انتهى الأمر يف اإعادة التكييف باأن ي�سبح للفعل و�سف خمالفة، 
عليها  املحال  الفعل  اأن  ولو  للغرفة  الخت�سا�س  يعقد  اأن  بل ميكن  احلدوث،  ناذر  هذا  اأن  ولو 
كجناية قد تدخل امل�رشع نف�سه بعد ذلك من اأجل جتنيحه، مبعنى اأن حالتي »الحتاد والرتباط« 
–ونف�سل هذين ال�سطالحني– لي�ست وحدها التي متكن من امتداد اخت�سا�س الغرفة اجلنائية.

القاعدة املذكورة. فالأحداث لهم غرفة  بن�سبية  الثاين، فيمكن العرتاف  اأما على امل�ستوى 
جنائية خا�سة بهم، كذلك بالن�سبة لأع�ساء احلكومة بالن�سبة للمحكمة العليا، وغري ذلك مما ميكن 

اأن نكتفي فيه بتطبيق مقت�سيات املادة 251.

اأجل  من  ا�ستئنافيا  اأو  ابتدائيا  للبت  العامة  الق�سائية  الولية  اجلنايات  »لغرفة  املقرتحة:  ال�سيغة 

حماكمة كل الأ�سخا�س املحالني عليها واملتابعني اأمامها، ما مل يقرر امل�رشع خالف ذلك«.
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املادتان 417 و 457:   تكوين كل من غرفة اجلنايات البتدائية وغرفة اجلنايات ال�ستئنافية

املبداأ املرجعي:  الف�سل بني الوظائف الق�سائية – ا�ستقالل الق�ساء – النزاهة – احلياد

املقرتح: تكملة الن�س

املالحظ اأن امل�رشع املغربي، ومنذ تخليه عن نظام املحلفني مل ي�ستطع اأن ينتهي ب�ساأن تكوين 
غرفة اجلنايات اإىل حل م�ستقر. فبعد اأن رفع عدد الق�ساة –امل�ست�سارين– اإىل اأربعة بالإ�سافة اإىل 
الرئي�س �سنة 1974، نراه يرجع مبقت�سى ظهري 2002 اإىل الت�سكيلة الثالثية بالن�سبة لغرفة اجلنايات 
تق�سي  بل  ؛   -457 –املادة  ال�ستئنافية  اجلنايات  لغرفة  الت�سكيلة اخلما�سية  يقرر  بينما  البتدائية، 
هذه املادة الأخرية باإمكانية تراأ�سها من طرف الرئي�س الأول ملحكمة ال�ستئناف. وبغ�س النظر 
الق�ساة على امل�ستوى البتدائي، وعلى فر�س متكني ق�سايا  لتقلي�س عدد  عن غياب املربر املقنع 
قاعدة  بتكري�س  العربة هي فقط  اأن  نوؤكد على  اأكرب،  ب�سمانات  ال�ستئنافية  املرحلة  اجلنايات يف 
املبدئية ومن منظور  الناحية  فيها من  الق�سايا، واإن كنا نرى  النوع من  الق�ساء اجلماعي يف هذا 
زاوية اللتزام بحقوق الإن�سان، قاعدة تهم كل الق�سايا يف املجال اجلنائي، بحيث تبقى، بنظرنا، 
حتى اإمكانية اإ�سافة م�ست�سار اأو اأكرث، عندما »ت�ستوجب« ذلك مناق�سات طويلة، م�ساألة فيها نظر.

�سحيح اأن احلر�س على اأن ل ين�سم اإىل الت�سكيلة الق�سائية، ق�ساة �سبق لهم القيام باإجراء من 
اأهمية ق�سوى يف باب املالءمة مع مبادئ  اإمنا يحوز  البت فيها  اأو �ساركوا يف  املتابعة  اإجراءات 
حقوق الإن�سان، خا�سة لتكري�س مفهوم املحاكمة العادلة، اإل اأن مقت�سيات املادة 417 مل تنجح 
يف تاأكيد ذلك، وح�سبنا اأن نخل�س اإىل ما خل�ست اإليه املحكمة الأوروبية نف�سها يف قرار لها 
بتاريخ فاحت اأكتوبر 1982 –ق�سية بيري �ساك �سد بلجيكا– حيث ذهبت اإىل اأن النزاهة ميكن اأن 
عمق  يف  فيه  يفكر  ما  اإعداد  القا�سي  فيه  يحاول  الذي  ال�سخ�سي  ال�سعي  بح�سب  اإما  تقا�س، 
البحث  اإىل  ياأخذه  الذي  املو�سوعي  ال�سعي  اأو بح�سب  فيه،  الظرف املوجود  دواخله، ح�سب 
اأي �سك م�رشوع يف موقفه. فعندما يكون رئي�س »املحكمة«  عن ال�سمانات الكافية ل�ستبعاد 
اجلنائية يف النازلة قد �سبق اأن بت فيها كقا�س للنيابة العامة، فيعترب م�رشوعا التخوف من اأن ل 
يقدم هذا القا�سي ال�سمانات الكافية، بحيث يبقى الإ�سكال مطروحا –دائما ح�سب املحكمة 
الأوروبية– على م�ستوى تدخله يف اتخاذ قرار البحث عن اأ�سا�س لقيام التهام. لذلك نقرتح اأن 
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يربز اأكرث على م�ستوى املادتني 417 و457 حر�س امل�رشع على تكوين الغرفتني من ق�ساة تتوافر 
اأن ين�ساف  يف الظروف املوجودين فيها النزاهة ب�سقيها ال�سخ�سي واملو�سوعي، بحيث ينبغي 
قرار  »امل�ساهمة يف   417 املادة  من  الثانية  الفقرة  اإليهما يف  امل�سار  والتحقيق  املتابعة  لإجراءات 

التهام اأو يف مقرر يهم املو�سوع خا�س باإدانة املتهم«. 

اأو �ساهموا يف  اأو التحقيق يف الق�سية  ال�سيغة املقرتحة: »تتاألف...  وميكن لغرفة اجلنايات... 

قرار التهام اأو يف مقرر يهم البت يف مو�سوع الدعوى خا�س باإدانة املتهم. تعقد...«.

الفرع الثاين  : رفع الق�سية اإىل غرفة اجلنايات

املادة 419 : الإحالة على غرفة اجلنايات

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: الختيار بني تقنيتني

اأول ما يالحظ على املادة اأعاله اأنها تتحدث عن قرار الإحالة ال�سادر عن قا�سي التحقيق، 
وعن قرار قا�سي التحقيق بعدم املتابعة، واحلال اأن القرارين تنعتهما املادتان 218 و243 با�سطالح 
اأوامر، ال�سيء الذي ينبغي ت�سحيحه �سكال ومن دون حاجة اإىل تف�سيل ما يحوزه هذا الت�سحيح 

من منطق قانوين �سليم.

طبقا  للملك  العام  الوكيل  من  الإحالة  جانب  واإىل  تتحدث  املادة  نف�س  اأن  مالحظة  ثاين 
للمادتني 49 و73 عن الإحالة ال�سادرة عن قا�سي التحقيق، اأي ما تقرره املادة 218، حيث اإذا 
تبني لقا�سي التحقيق لدى حمكمة ال�ستئناف اأن الأفعال تكون جناية اأ�سدر اأمرا باإحالة املتهم 
على غرفة اجلنايات. لكن بقراءة بقية فقرات نف�س املادة 218 جندها تنتهي اإىل اأن قا�سي التحقيق 
طبق  ال�ستدعاء  اأجل  من  للملك  العام  الوكيل  على  الق�سية  ملف  يحيل  اإمنا  الأمر  اإ�سداره  بعد 
390، جند املحكمة  املادة  اإىل  419 و420. بل وبالرجوع  املادتني  املن�سو�س عليها يف  ال�رشوط 
البتدائية ويف حالة و�سف اجلرمية املحالة عليها بجناية، ت�رشح بعدم اخت�سا�سها، بينما تتكفل 
النيابة العامة -وكيل امللك– باإحالة الق�سية على اجلهة املخت�سة. كذلك املادة 413 –غرفة اجلنح 

ال�ستئنافية– تقرر اإجراء امل�سطرة املن�سو�س عليها يف املادة 390!
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التحقيق،  قا�سي  ال�سادرة عن  الإحالة  الوا�سح يف هذه  التعقيد  اإبراز  اإىل  ومن دون حاجة 
يقرتح اإما حذف املادة لأنها ل تقرر اإل ما هو مقرر اأ�سال، اأو الكتفاء فيها بالإ�سارة اإىل اأرقام 

املواد التي تت�سمن اإحالة �رشيحة للق�سية على غرفة اجلنايات.

الوثائق  من  ن�سخ  على  احل�سول  مع  امللف  على  والإطالع  باملحامي  الت�سال  املادة421:  حق 

املودعة فيه

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع

املقرتح: تدقيق مفهوم حقوق الدفاع

ي�سكل الدفاع بالن�سبة لأي �سخ�س حقا اأ�سا�سيا من حقوق الإن�سان، فاأغلب املواثيق الدولية 
تركز على اأن اأي متهم له حق احل�سول على موؤازرة حمام من اختياره، واإذا مل تكن له الإمكانية 
املادية، فله حق ال�ستفادة من ذلك جمانا. وب�سفة عامة ميكن اإجمال ال�سمانات بخ�سو�س هذا 

املو�سوع يف الآتي:

1. احلق يف الدفاع عن النف�س.

 2. احلق يف اختيار املحامي والت�سال به بكل حرية.
 3. احلق يف املوؤازرة املجانية.
 4. فاعلية احلق يف املحامي. 

 5. احلق يف الدفاع بالتمثيل بوا�سطة املحامي، من دون احل�سور ال�سخ�سي.

حق  اأن  على  التاأكيد  من  لبد  اأعاله،  املادة  تقدمها  التي  ال�سمانات  على  نقت�رش  وحتى 
الت�سال باملحامي ينبغي اأن يكون بدون عائق، خ�سو�سا يف مرحلة البحث من طرف ال�رشطة 
اأثناء  دوره  يقل عن  ل  املحاكمة  مبرحلة  املحامي  دور  اإن  عنها.  احلديث  �سبق  الق�سائية، وهذه 
لطرحها  الأ�سئلة  اإعداد  ال�ستنطاقات،  تهيئ  يربز جليا يف  التحقيق، وهذا  اأو  اأواملتابعة  البحث 
على ال�سهود، التحقق من احرتام ال�رشعية القانونية بخ�سو�س م�سطرة احل�سول على احلجج ثم 

املناق�سات، ولعل الأهمية تاأتي اأول من اإلزامية املوؤازرة باملحامي يف ق�سايا اجلنايات.
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تعاك�س احلق  اأنها  الت�سال  اأعاله بخ�سو�س حق  املادة  الذي تطرحه  الإ�سكال احلقيقي  اإن 
باإعطاء حمامي املتهم حق الت�سال مبوكله بكل حرية، واحلال اأن هذا احلق يتمتع به املتهم،  وكان 
الأوىل احلديث عن حق املتهم يف الت�سال بكل حرية مبحاميه، بل وكما ن�ست على ذلك بع�س 
الت�رشيعات املقارنة والتي اعتمدت �سياغة دقيقة ل�سمان هذا احلق بقولها: »ل ينبغي توقيف حق 
املتهم يف الت�سال احلر مبحاميه«. واحلق اأن يقال باأنه ل ينبغي توقيف حق املتهم يف الت�سال احلر 

مبحاميه ول عرقلته اأو اللتواء عليه باأي �سكل من الأ�سكال.

وبخ�سو�س حق الإطالع على امللف من طرف املحامي، كان الأوىل احلديث عن الإطالع 
بعني املكان على كل وثائق امللف مع اإ�سافة عبارة »من دون اأن يت�سبب هذا الإطالع يف اإبطاء 
�سري امل�سطرة« وكذا »حتت نظر املحكمة«. هذا من جهة، ومن جهة اأخرى، نالحظ على حق 
حمتويات  جميع  على  ولي�س  امللف  عن  يتحدث  امل�رشع  اأن  املدين،  للطرف  املكفول  الإطالع 
امللف –الفقرة اخلا�سة باملتهم– وهو ما فعله اأي�سا بخ�سو�س احل�سول على الن�سخ، وكان الأوىل 
اأو خـــرق للتـــوازن  التاأويل ول تع�ســف  توحيد العبارات بهذا ال�ساأن درءا لأي انحراف يف 

فـي التطبيق.

يبقى اأنه وبح�سب الت�رشيعات املقارنة، من الواجب ت�سليم ن�سخ عن املحا�رش اخلا�سة مبعاينة 
من  ذلك  طلب  عند  اخلربة،  تقارير  اإىل  بالإ�سافة  لل�سهود  املكتوبة  الت�رشيحات  وكذا  اجلرمية، 
املعنيني، وبدون مقابل. والغريب اأن هذا بال�سبط الذي ي�ستفاد من الفقرة الأوىل من الف�سل 458 

من ظهري  1959 امللغى.

ال�سيغة املقرتحة: »يحق للمتهم اأن يت�سل بكل حرية مبحاميه.

ميكنه اأن يطلع بنف�سه اأو بوا�سطة حماميه على جميع حمتويات امللف واحل�سول على ن�سخ من 
وثائقه بدون مقابل. 

الثانية  الفقرة  يف  للمتهم  يحق  ما  نف�س  املدنية  احلقوق  عن  وامل�سئول  املدين  للطرف   يحق 
اأعاله«.
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الفرع الثالث : اجلل�سة و�سدور احلكم

املادة 422: �سلطة الرئي�س يف ت�سيري اجلل�سة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س واإعادة �سياغته

يلعب رئي�س غرفة اجلنايات دورا رئي�سيا، فباعتباره ال�ساهر على نظام اجلل�سة يعرتف له قانون 
امل�سطرة اجلنائية مبا ي�سطلح على ت�سميته ب »�سابطة اجلل�سة«، وهذه متكنه من املحافظة على 
بع�س  اأو  كل  من  القاعة  واإخالء  بل  ال�سو�ساء،  حمدثي  توقيف  اأو  وطرد  القاعة،  داخل  النظام 
اإدارة  يف  �سلطته  من  وانطالقا  العمومية.  القوة  القت�ساء  عند  التما�سه  مع  احلا�رش،  اجلمهور 
املناق�سات، ي�سمح له ذات القانون باتخاذ قرار النظام الذي �سياأخذه عر�س احلجج، وقد ي�سل 
الأمر اإىل حد رف�س كل ما من �ساأنه اأن يطيل املرافعات بدون فائدة، كل ذلك من اأجل احلفاظ 
من  الكايف  الهام�س  وعلى  نتائجها كذلك،  اأهميتها وخطورة  على  اجلنائية،  الق�سايا  جلل�سات 

اجلدية والحرتام ملبادئ املحاكمة العادلة.

اأي رئي�س ت�سكيلة  باأن للرئي�س �سلطة تقديرية ل ميلكها  اإ�سافة ملا ذكر،  هذا وميكن القول، 
ق�سائية اأخرى، بحيث تتحدث الت�رشيعات املقارنة بهذا ال�سدد عن »اتخاذه لكل التدابري التي 
يرى اأن لها فائدة لك�سف احلقيقة«. وي�سنف الق�ساء املقارن �سمن هذه التدابري، اإمكانية اإجراء 
ال�ستماع اإىل ال�سهود رغما عن معار�سة الدفاع، اأو تقرير عدم ال�ستماع اإليهم بالرغم من طلب 
الدفاع، كما ميكن له اأن ي�ستمع اإىل طبيب بالرغم من عدم توفره على �سفة خبري، وي�سمح له 
برف�س عر�س فيلم منجز من طرف الدفاع ومودع بامللف. ولتحقيق التوازن بني املتهم والنيابة 

العامة ي�ستح�سن اأن متتد هذه ال�سالحيات اأو على بع�سها اإىل النيابة العامة.

ال�سلطة املعرتف بها لرئي�س اجلل�سة يف ق�سايا اجلنايات ولدتها خطورة  اأن هذه  القول  خال�سة 
رهانات هذا النوع من الق�سايا خ�سو�سا بالن�سبة للمتهم اأكرث من فكرة حق الرئي�س فـي جمع الأدلة.

رئي�س غرفة  ميثله  الذي  املوقع  اأعاله، وب�سياغة جد حمت�سمة، ل تربز هذا  املادة  الأ�سف  مع 
اجلنايات، ف�سابطة اجلل�سة تختفي وراء العبارة الباهتة »ي�سهر على النظام« ويف معر�س حديثه 
عن �سلطة الرئي�س التقديرية، وعو�س اأن يربزها فقط يف اإطار اتخاذ كل التدابري التي يعتقد باأنها 
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مفيدة من اأجل ك�سف احلقيقة، ي�سيف لذلك وب�سكل غريب حتى اتخاذ جميع املقرارات التي 
ل نعلم لها طبيعة اأو موقعا ي�ست�سيغها ل منطقا ول قانونا، بحيث يظهر اخللط بني جمرد التن�سي�س 
على رئا�سة عادية للجل�سة تكملها الن�سو�س ال�سابقة، وبني اإطالق �سلطة الرئي�س خارج املنطق 

القانوين. لذلك نقرتح الرجوع ب�سياغة املادة 422 اإىل �سوابطها الدالة واملعقولة.

النظام داخلها  ي�سهر على  اجلل�سة بحيث  الرئي�س م�سئول عن �سابطة  املقرتحة: »يعترب  ال�سيغة 

واحرتام املقت�سيات القانونية املتعلقة ب�سريها وخلوها من كل اإخالل ب�رشوط املحاكمة العادلة، 
كما يدير املناق�سات وفقا ل�رشورة �سفاء الذهن واملناخ الذي جتري به.

يخول الرئي�س �سلطة تقديرية ميكنه مبقت�ساها، وتبعا ملا ميليه عليه �رشفه و�سمريه، اتخاذ جميع 
التدابري التي يراها مفيدة للك�سف عن احلقيقة يف اإطار احرتام ما ي�ستوجبه القانون«.

املادة 423: اإجراء املناق�سات يف غيبة املتهم

املبداأ املرجعي: الإن�ساف – املحاكمة العادلة – احل�سورية

املقرتح: تدقيق الن�س

يعترب الفقه اجلنائي ال�ستنطاق اختبارا رهيبا بالن�سبة لرئي�س الهيئة نف�سه، والذي ي�ستوجب 
عليه اأن يتجنب التحامل اأو ال�ستفزاز �سواء من طرف املتهم اأو دفاعه، اأو من طرف اجلمهور 
الذي قد يكون �ساغطا يف ق�سايا اجلنايات. وهو اختبار رهيب اأي�سا بالن�سبة للمتهم، الذي قد 
يعترب الرئي�س اأحيانا مناف�سه، بحكم تقيد هذا الأخري ولو مبدئيا مبعطيات ملف حتقيق لي�س كامال 
على اأية حال. لذلك جند الجتهاد الق�سائي والفقه يت�سددان ما اأمكن يف منع الرئي�س من الإعالن 

امل�سبق عن راأيه.

ومع ذلك، يبقى ال�ستنطاق الو�سيلة الف�سلى للمتهم من اأجل تقدمي دفاعه. مع الأ�سف، املادة 
423 اأعاله، خا�سة يف فقرتها الثالثة، ت�سمح مبوا�سلة املناق�سات يف غيبة املتهم حتى يف احلالة 

التي يتعذر فيها على هذا الأخري احل�سور بالرغم من تواجده مبقر املحكمة. 

الق�سايا  مع  اآخر  �سلوكا  للم�رشع  جند  يليها،  وما  الرابعة  فقرتها  يف   312 املادة  اإىل  وبالرجوع 
اجلنحية، حيث اإذا كان املتهم يف و�سعية �سحية يتعذر عليه فيها ح�سور اجلل�سة، ووجدت اأ�سباب 
فاإن املحكمة تكلف مبقت�سى مقرر خا�س ومعلل  الق�سية،  تاأجيل احلكم يف  خطرية ل ميكن معها 
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اأحد اأع�سائها مب�ساعدة كاتب ال�سبط با�ستنطاق املتهم يف املكان الذي يوجد فيه –الفقرة 4– كما 
حتدد املحكمة عند القت�ساء الأ�سئلة التي يقرتحها الق�ساة والنيابة العامة والأطراف –الفقرة 5– ويتم 
الأ�سئلة  املتهم  على  القا�سي  يطرح  ثم   -6 –الفقرة  القت�ساء  عند  املتهم  حمامي  مبح�رش  ال�ستنطاق 
يتقدم بها دفاع  اأن  التي ميكن  التي حددتها هيئة املحكمة والأ�سئلة  التي يراها �رشورية والأ�سئلة 
املتهم –الفقرة 7- بعد ذلك ت�ستاأنف املناق�سات بعد حتديد جل�سة ي�ستدعى لها املتهم اأو ي�سعر بها 
من طرف القا�سي الذي قام با�ستنطاقه –الفقرة 8– واإذا مل يح�رش املتهم للجل�سة املذكورة، يكون 
هذا ويحرر كاتب ال�سبط حم�رش ال�ستنطاق   –9 –الفقرة  املقرر ال�سادر يف حقه مبثابة ح�سوري 
نت�ساءل  10- ونحن  –الفقرة  مناق�سة علنية  الرئي�س، ويكون حمتواه حمل  باأمر من  باجلل�سة  ويتلوه 
با�ستغراب عن �سبب اإق�ساء مبداأ احل�سورية يف حق املتهم املتعذر عليه احل�سور يف ق�سايا اجلنايات 
قيا�سا على رف�س احل�سور من املتهم املوجود مبقر املحكمة؟ فتعذر احل�سور ل يعترب رف�سا له. وقد 
يكون لأ�سباب �سحية مفاجاأة ومماثلة ملا ا�ستهدفه امل�رشع يف الق�سايا اجلنحية. لذلك نقرتح �سلوك 
املنا�سبة عن  وبنف�س  تتحدث  املقارنة  الت�رشيعات  واأن  اجلنائية، خ�سو�سا  الق�سايا  النهج يف  نف�س 
رف�س ح�سور املتهم دون حالة تعذر ذلك. وكذا خ�سو�سا واأن امل�سطرة يف اجلنايات هي املنطوية 

على التهديد باأخطر العقوبات. 

املقرتح: حذف املقت�سيات املتعلقة بتعذر ح�سور املتهم الواردة يف الفقرة الثالثة من املادة 423، 

بها يف اجلنح  امل�سطرة اخلا�سة  امل�رشع على  فيها  احلالة يحيل  بهذه  بعدها خا�سة  فقرة  واإ�سافة 
والواردة يف املادة 312، لت�سبح لدينا الفقرة الثالثة والتي �ستليها وفق ال�سيغة التالية:

»يعلن...  ميثل...
اإليه الرئي�س اإنذارا بوا�سطة عون من  اإذا رف�س املتهم املوجود مبقر املحكمة احل�سور، يوجه 
ياأمر  اأن  للرئي�س  لالإنذار جاز  املتهم  ميتثل  مل  فاإن  للملك،  العام  الوكيل  ي�سخره  العمومية  القوة 
املناق�سات يف غيبة  ياأمر مبوا�سلة  اأن  للرئي�س  العمومية وميكن  القوة  بوا�سطة  للجل�سة  باإح�ساره 

املتهم، واإذا كان معتقال... بح�سوره.
واإذا تعذر على املتهم احل�سور باجلل�سة بالرغم من وجوده مبقر املحكمة وكان ذلك لأ�سباب 
  10،9،8،7،6،5،4 اأو غريها، فتطبق امل�سطرة اخلا�سة بهذه احلالة يف الفقرات  وجيهة، �سحية 

من املادة 312 مع مراعاة املقت�سيات اخلا�سة بق�سايا اجلنايات التي تتنافى مع ذلك.
يطلب...  يتاأكد...  يتاأكد...«.
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املادة 425: م�سطرة وجود قرائن زور خطرية يف �سهادة ال�ساهد

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – الرباءة الأ�سلية – املحاكمة العادلة

املقرتح: تدقيق الن�س مع اإعادة �سياغته

ينبغي على ال�ساهد اأن يقول احلقيقة واحلقيقة فقط. ومما ل �سك فيه اأن اأكاذيبه ميكن اأن تكون لها 
انعكا�سات خطرية يف املادة اجلنائية، بل ميكن اأن تكون اأي�سا م�سدرا من م�سادر الأخطاء الق�سائية. 
لذلك، تعمل الت�رشيعات املقارنة، ومنها الت�رشيع املغربي )املادة 566( على اعتبار �سهادة الزور ذاتها 
من اأخطر اجلرائم، ومن �سمن حالت الطعن باملراجعة. لبد اأن نذكر هنا اأي�سا مبا تق�سي به املادة 
340 من قانون امل�سطرة اجلنائية املغربي باأن رئي�س اجلل�سة ياأمر، اإما تلقائيا اأو بطلب من النيابة العامة 
اأو اأحد الأطراف، كاتب ال�سبط بو�سع حم�رش ي�سجل فيه ما قد يرد من زيادة اأو تبديل اأو اختالف 
النق�سان  اإىل  بالإ�سارة  الن�س  اإكمال  والأوىل  ال�سابقة.  وت�رشيحاته  �ساهد  �سهادة  بني  املقارنة  عند 
اأعاله،   425 املادة  يفاجئ يف  الذي  املناق�سات. لكن،  اإىل حم�رش  املح�رش  والتحريف. وي�ساف هذا 
هو اأن غرفة اجلنايات تلجاأ اإىل الأمر بو�سع ال�ساهد حتت احلرا�سة قبل اأمر الرئي�س لهذا ال�ساهد باأن 
القرار،  اإىل حني �سدور  بقاعة اجلل�سة  بالبقاء  واأي�سا  انتهائها،  اإىل حني  للمناق�سات  باحل�سور  يلتزم 
ويف حالة املخالفة لذلك يلجاأ الرئي�س اإىل اعتقاله موؤقتا، بحيث ميكن القول، ح�سب ال�سياغة احلالية 
للمادة اأعاله، اأن اعتقال ال�ساهد �سيكون مبجرد ظهور وجود قرائن الزور اخلطرية وقبل حث الرئي�س 
امل�رشع  عنها  يتحدث  التي  احلرا�سة  هذه  طبيعة  عن  الت�ساوؤل  ميكن  بل  احلقيقة،  قول  على  ال�ساهد 

املغربي، هل هي اعتقال موؤقت اأم اإجراء وقائي للحيلولة دون فرار ال�ساهد، اأم ماذا؟!

تبقى مالحظة اأخرية، تتمثل يف اأن اإجراء اإحالة املعني بالأمر وامل�ستندات فورا بوا�سطة القوة 
العمومية اإىل النيابة العامة املخت�سة اإمنا هو من اخت�سا�س الرئي�س ولي�س من �سالحيات الغرفة. 
واأهمية ذلك تتجلى، ح�سب الق�ساء املقارن، يف اأن الرئي�س، اإذا رف�س ا�ستعمال ذلك، وهو ما 

يدخل يف �سلطته التقديرية كما �سبق الذكر، فال ميكن الطعن يف قراره بالنق�س لهذا ال�سبب.

للرئي�س،  ميكن  ما،  �سهادة  يف  زور  قرائن  وجود  املناق�سات  من  ظهر  »اإذا  املقرتحة:  ال�سيغة 

باأن يح�رش  ال�سهادة  ياأمر �ساحب  اأن  الأطراف،  اأحد  اأو  العامة  النيابة  بطلب من  اأو  تلقائيا  اإما 
املناق�سات اإىل حني النتهاء منها، وبان يلتزم بالبقاء يف قاعة اجلل�سة اإىل حني اختتام اجلل�سة. ويف 

حالة خمالفة ذلك، ياأمر الرئي�س باعتقاله موؤقتا.
 يتعني على الرئي�س... ياأمر الرئي�س، عند القت�ساء، باإحالة املعني بالأمر...«.
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املادة 426: النزاع العار�س يف جل�سة اجلنايات

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س

اجلنايات.  غرفة  و�سلطات  الرئي�س  �سلطات  بني  الف�سل  اأخرى  مرة  الإجراء  هذا  يطرح 
الغرفة  تبت  الق�سية،  يف  املعرو�سة  املدنية  وامل�سالح  العمومية  الدعوى  يف  بتها  اإىل  فبالإ�سافة 
فهي  وهكذا  والرئي�س.  هوؤلء  بني  اأو  الأطراف،  بني  تطراأ  التي  العار�سة  النزاعات  يف  كذلك 
تبت يف كل ملتم�سات النيابة العامة املتخذة خالل املناق�سة، معار�سة طرف لال�ستماع اإىل �ساهد 
مل يتم اإ�سعاره با�سمه اأو مت ذلك بطريقة غري قانونية، جتريح خبري، امل�سائل الأولية، اإجراء بحث 
مت التما�سه، واملهم يف كل هذا، اأنه باإمكان الغرفة مثال، ويف حالة ما اإذا رف�س الرئي�س ال�سماح 
باإجراء لأحد الأطراف، وكان من طبيعة ذلك تعييب امل�سطرة –كعدم احرتام مبداأ العلنية– هنا 
يكت�سي العار�س طبيعة نزاعية ي�سمح للغرفة باتخاذ قرار ب�ساأنه. لذلك، كان لبد من التاأكيد على 
اأن الغرفة اإمنا تبت »بقرارات معللة حتت طائلة البطالن«، وهو املقت�سى غري املن�سو�س عليه فـي 

املادة اأعاله.

عن  ال�سادرة  القرارات  عليها  اأ�سبحت  التي  الإمكانية  اإىل  تنتبه  مل  اأعاله  املادة  نف�س  اأي�سا، 
غرفة اجلنايات البتدائية بخ�سو�س الطعن فيها بال�ستئناف، حيث حاولت الت�رشيعات املقارنة 
على  يدها  الغرفة  و�سع  بني  بالتمييز  ال�ساأن،  بهذا  مقت�سياتها  تعدل  اأن  بذلك،  �سمحت  التي 
القرارات  الطعن يف  الأخرية ل ميكن  هذه  ال�ستئنافية، حيث يف  املرحلة  وبني  ابتدائيا  الق�سية 
ال�سادرة ب�ساأن النزاعات العار�سة �سوى بالنق�س ويف نف�س الوقت مع القرار ال�سادر يف اجلوهر. 
القرارات؛ لكن يف مرحلة  فال ميكن الطعن يف تلك  –املرحلة البتدائية–  اأما يف احلالة الأوىل 
ال�ستئناف، وعندما تعر�س املحكمة للجوهر وتعيد فح�س الق�سية اأمام »حمكمة جنائية اأخرى«، 

ل حتوز القرارات املذكورة قوة ال�سيء املق�سي به اأمام هذه املحكمة.

العار�س دون  النزاع  البات يف  القرار  تعليل  التاأكيد على  باقرتاح  اأية حال نكتفي هنا  على 
الدخول يف تفا�سيل نعتربها تدخل يف �سميم اإ�سالح التنظيم الق�سائي.

املقرتح:  للفقرة الأوىل من املادة 426 ال�سيغة التالية:  »اإذا طراأ نزاع عار�س خالل اجلل�سة، تبت 

فيه غرفة اجلنايات حال بقرار معلل حتت طائلة البطالن ...)الباقي بدون تغيري(«. 
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املادة 427: مناق�سة الق�سية وترتيب تدخالت الأطراف

املبداأ املرجعي: الرباءة الأ�سلية – احلياد – اقتناع القا�سي

املقرتح: تدقيق الن�س

اأول ما ميكن اأن يالحظ على املادة 427 اختيارها منهجية معروفة يف ترتيب مناق�سة الق�سية، 
حيث تقت�سي ال�ستماع اأول للطرف املدين اأو حماميه، وبعده تقدم النيابة العامة ملتم�ساتها؛ وبعد 
ذلك ياأتي دور املتهم اأو حماميه لعر�س و�سائل الدفاع. ليتلو ذلك التعقيب، باإعطاء الأولوية دائما 
للطرف املدين وللنيابة العامة. ونحن اإن كنا من اأن�سار الدفاع عن و�سعية ال�سحية بتكري�س مزيد 
من ال�سمانات ل�ساحله. واعتبارا حلر�س امل�رشع على اأن تكون الكلمة الأخرية دائما للمتهم اأو 
حماميه، ميكن اأن نوؤكد، مع الق�ساء املقارن، اأن الرتتيب اأعاله، وبا�ستثناء احرتام قاعدة اأن يكون 
الأخرية  التطورات  بني  بل ومن  البطالن،  طائلة  مقرر حتت  الكلمة، غري  ياأخذ  من  اآخر  املتهم 
التي عرفها الت�رشيع املقارن اأنه بداأ يعرتف اأثناء مناق�سة الق�سية للنيابة العامة وملحامي الأطراف 
–ولي�س لالأطراف اخلا�سة كما فعل امل�رشع املغربي يف املادة 322– بحق و�سع اأ�سئلة مبا�رشة على 
املتهم، وعلى الطرف املدين، وكذا على ال�سهود، وعلى كل الأ�سخا�س الذين يتم ا�ستدعاوؤهم 
املالءمة  تكري�س  اإطار  ويف  يدفعنا  هذا  كل  الرئي�س،  من  الكلمة  طلب  بعد  وذلك  الهيئة،  اأمام 
الق�سية بخلخلة هذا  به مناق�سة  تاأ�سلت  التجروؤ على ما  اقرتاح  اإىل  الإن�سان  مع مبادئ حقوق 
الرتتيب باإعطائه وب�سكل �رشيح الطبيعة غري امللزمة، ونعتقد اأن هذا الت�سور اجلديد ل ين�سجم 
فقط مع مبداأ الرباءة الأ�سلية التي ينبغي اأن جتعل من مناق�سة الق�سية فر�سة املتهم الأوىل ملواجهة 
ينبغي  الذي  ال�سميم  القا�سي  اقتناع  مببداأ  امل�رشع  اإميان  مدى  ب�سدق  يكر�س  بل  التهام،  قرار 
اإعطاء  تقت�سي  وفل�سفته  احلياد  مفهوم  اإن  بل  النفي،  اأدلة  قبل  الإثبات  اأدلة  اأولوية  تاأخذه  ل  اأن 
الأولوية للمتهم، باعتباره الطرف املواجه يف الق�سية، وعلى الأطراف التي تواجهه، العامة منها 

واخلا�سة، اأن تبذل جمهودا فريدا لإثبات عدم براءته.

�سري  ح�سن  فيه  تراعي  وب�سكل  املحكمة  ت�ستمع  الق�سية  بحث  انتهاء  »عند  املقرتحة:  ال�سيغة 

العدالة اإىل الطرف... يعر�س املتهم... ي�سمح.... وللنيابة العامة.

 وتكون الكلمة الأخرية دائما للمتهم اأو حماميه، ويعلن الرئي�س عن انتهاء املناق�سات«.
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املادة 430: مداولت وقرارات غرفة اجلنايات

املبداأ املرجعي: الرباءة الأ�سلية – احلياد – ال�رشعية

املقرتح: اإعادة �سياغة الن�س وت�سحيح ما به من اختاللت

الرباءة،   دون  الإدانة  يف  اجلنايات  غرفة  اأع�ساء  تداول  حت�رش  اأنها  املادة  هذه  على  املالحظ 
واحلال اأن اتخاذ القرار يف اأي من النقط التي �سيقع فيها التداول، ول مربر ل�ستثناء الرباءة منها، 
يقرر امل�رشع ويف جميع الأحوال اأن يكون بالأغلبية، ال�سيء الذي يوؤكد على اأن ح�سم الق�سية 

اجلنائية �سواء بالرباءة اأو بالإدانة  ل ميكن اأن يتم ويتاأتى لالأع�ساء �سوى بالتداول.

ال�سلطة  امل�رشع  فيها  يربز  اأن  عو�س  التي  املخففة،  الق�سائية  الظروف  على  يطغى  املوقف  نف�س 
اأجل تفريد العقاب والبحث عن احلقيقة  – من  –كق�ساة جنائيني  التقديرية التي يتمتع بها الأع�ساء 
الإن�سانية التي كانت وراء ارتكاب اجلرمية، يجعل منها مبثابة اأعذار  تبت الهيئة  يف وجودها اأو عدم 
وجودها، واحلال اأنها عبارة عن تقديرات �سخ�سية ميكن اأن يختلف فيها الأع�ساء اأو يتفقوا بح�سب 
احلقيقة الإن�سانية التي يتمثلها اأي واحد منهم. لذلك كان من الالزم اأن يربز ذلك على م�ستوى الن�س.

ال�سيغة املقرتحة: »يتداول اأع�ساء غرفة اجلنايات يف �ساأن براءة اأو اإدانة املتهم، ويف العقوبة يف 

حالة الإدانة، معتربين...يجب على الرئي�س اأن يدعو الهيئة كلما قررت اإدانة املتهم اأن تبت يف 
الظروف املخففة يف حالة الأخذ بها ... 

قرار  �رشوط  بني  بالتمييز  وذلك  الأ�سلية  الرباءة  على  الإحلاح  بتقوية  تعدل  الأخرية  الفقرة 
من  الباقي  الأع�ساء«.  باأغلبية  الإدانة  قرار  »يتخذ  التالية:  ال�سيغة  ح�سب  الرباءة  وقرار  الإدانة 

الفقرة الأخرية بدون تغيري«.

املادة 433: ظهور اأدلة اأفعال غري متابع بها

املبداأ املرجعي: الرباءة الأ�سلية – ال�رشعية 

املقرتح: تدقيق الن�س

لعل اأهم ما تطرحه هذه املادة يف باب املالءمة مع مبادئ حقوق الإن�سان، تعر�سها مل�سطرة 
ظهور اأدلة �سد املتهم –الذي براأته املحكمة اأو اأ�سدرت احلكم باإعفائه-  اأثناء املناق�سات ب�سبب 
الأخرى«. ومن  »الأفعال  مفهوم  تكمن يف حتديد  امل�سطرة  ولعل خطورة هذه  اأخرى.  اأفعال 
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دون الدخول يف الإ�سكاليات الدقيقة التي يطرحها مو�سوع التكييف يف املجال اجلنائي، واإذا 
اكتفينا مبا يتمتع به ق�ساة احلكم، ومنهم اأع�ساء غرفة اجلنايات، من �سالحيات مهمة يف ت�سحيح 
»اأ�سياد  باعتبارهم   2 الفقرة   432 املادة  مراعاة  مع  التهام،  قرار  يف  عليهم  املحالة  التكييفات 
تكييفهم«، وانطالقا من متغريات مرحلة املحاكمة، وما ميكن اأن ت�سفيه من حقائق جديدة، لي�س 
فقط على م�ستوى تقدير الأدلة املوجودة بامللف، بل اأي�سا على م�ستوى مقاربة الأفعال نف�سها، 
بحيث ي�سبح من باب التح�سن امل�رشوع �سد اأي تطاول على حقوق املرباأ بحكم، �سد الباب اأمام 
اأي ج�سور ميكن اأن تفتحها املادة 433 لإعادة اإطالق م�سل�سل التهام حتت ذريعة »وجود اأدلة 
ب�سبب اأفعال اأخرى«، لذلك نقرتح تدقيق هذه العبارة بالن�س ال�رشيح والوا�سح على اأن الأمر 

يتعلق باأفعال اإجرامية اأخرى اأجنبية عن الأفعال املتابع بها.

اأفعال  اأدلة �سد املتهم ب�سبب  اأثناء املناق�سات وجود  ال�سيغة املقرتحة: »اإذا تبني لغرفة اجلنايات 

اأخرى غري  الأفعال املتابع بها، وطلبت...«.

املدنية  الدعوى  يف  بالبت  خمت�سة  تبقى  املحكمة  بالإعفاء،لأن  احلكم  حالة  اإلغاء  مبالحظة 
-تراجع املادة 436 من نف�س القانون–.

املادة 435: حالة الإ�سابة باخللل العقلي وقت ارتكاب اجلرمية اأو ح�سل ذلك اأثناء املحاكمة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية 

املقرتح: تدقيق الن�س

ان�سجاما مع ما ين�س عليه الف�سل 78 من القانون اجلنائي، ي�ستلزم اإ�سافة حالة ال�سعف العقلي 
وقت ارتكاب الأفعال. 

ال�سيغة املقرتحة: للمادة 435 اأعاله على ال�سكل التايل: »اإذا تبني... م�سابا بخلل اأو ب�سعف يف 

قواه العقلية...«.
وهو نف�س القرتاح الذي ينبغي تقدميه ب�ساأن الفقرة الثالثة من املادة 389.
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املادة 437: تع�سف الطرف املدين املثري للدعوى العمومية

املبداأ املرجعي: حقوق ال�سحية

املقرتح: حتقيق التما�سك بني الن�سو�س

نقرتح  التي   ،389 املادة  مقت�سيات  عند حتليل  اعتمادها  �سبق  التي  املربرات  على  هنا  نحيل 
كذلك الإحالة عليها على م�ستوى م�سمون الن�س. في�سبح للمادة 437 ال�سيغة التالية:

»يجوز للمتهم... الإجراءات املن�سو�س عليها يف الفقرة الثانية من املادة 389«.

املادة 438: الأمر برد الأ�سياء بغرفة اجلنايات

املبداأ املرجعي: حق امللكية – امل�ساواة

املقرتح: حذف الفقرة الثانية واإعادة �سياغة الفقرة الثالثة

يد  حتت  املو�سوعة  الأ�سياء  رد  يقع  ل  اأن  بالإدانة،  حكم  �سدور  حالة  يف  املادة  هذه  تقرر 
العدالة اإىل مالكها اإل بعد اأن يثبت هذا الأخري اأن املحكوم عليه مل يتقدم بطلب النق�س اأو فاته 
اأجل الطعن به، اأو اأنه قد طلبه وبت فيه املجل�س الأعلى بقرار مكت�سب لقوة ال�سيء املق�سي به. 
واإذا مت الطعن بالنق�س، دائما ح�سب نف�س املادة، فيمكن لغرفة اجلنايات اأن تاأمر برد الأ�سياء مع 
مراعاة التزام املالك اأو احلائز باأن يعيد تقدمي الأ�سياء ال�ساحلة كاأدوات اقتناع اأمام املحكمة التي 

قد تعر�س عليها الق�سية من جديد.

من دون تكرار ما قيل حول املواقف امل�سطربة للم�رشع بخ�سو�س بع�س موا�سيع امل�سطرة 
اجلنائية ومنها رد الأ�سياء، وبالرجوع اإىل بع�س املواد ال�سابقة التي تعر�س لنف�س املو�سوع، خا�سة 
منها املادتان 366 و387، ميكن اأن نالحظ وبا�ستغراب مدى ت�سدد امل�رشع املغربي، اإذ وبالرغم 
من عدم وجود منازعة جدية يف ملكية الأ�سياء املطلوب ا�سرتدادها ٬جنده ي�ستلزم �رشوطا يف غري 
حملها. وعلى فر�س اأن له رغبة يف املحافظة على اأدوات القتناع،كان باإمكانه اأن يكتفي بالتزام 
املالك اأو احلائز باإعادة تقدمي الأ�سياء، املن�سو�س عليه يف الفقرة الثالثة من نف�س املادة –438 -، 
بحيث يقرر ذلك �سواء عند �سدور احلكم بالإدانة اأو بعد اأن يتم الطعن بالنق�س، خ�سو�سا واأن 
الإبقاء على ال�رشوط املذكورة، ناهيك عن اأنه مي�س باإحدى احلقوق الأ�سا�سية لالإن�سان، وهو حق 
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امللكية الذي ل ميكن امل�سا�س به اإل انطالقا من حمايته، فهو يكر�س و�سعية الالم�ساواة يف هذا 
املو�سوع على م�ستوى اأنواع اجلرائم وعلى م�ستوى طرق الطعن.

ال�سيغة املقرتحة: »يجوز... )الفقرة الثانية حتذف(

 اإذا �سدر حكم بالإدانة اأو اإذا مت الطعن بالنق�س، فيمكن لغرفة اجلنايات...

... )الباقي بدون تغيري(«.

املادة 439: النطق بالأحكام يف اجلنايات

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – النزاهة – احلياد – ا�ستقالل الق�ساء

املقرتح: حذف بع�س م�سامني الفقرة الثالثة

من بني ما تق�سي به املادة، خا�سة يف فقرتها الثالثة، اإمكانية اأمر الرئي�س بتاأجيل الق�سية جلل�سة 
لحقة بعد اأن انتهت غرفة اجلنايات من التداول وعادت اإىل قاعة اجلل�سات –الفقرة الأوىل–. 
واملعروف يف ق�سايا اجلنايات، اأو على الأقل هذا ما تقرره الت�رشيعات املقارنة التي اطلعنا عليها، 
اأن  ميكن  ل  الق�سائية  الهيئة  اأن  ظهري1959  من   485 الف�سل  مقت�سيات  عليها  تبقي  وكانت  بل 
املقارنة  الت�رشيعات  اأن  العلنية. �سحيح،  اجلل�سة  لالإف�ساح مبقررها يف  اإل  املداولت  قاعة  تغادر 
ت�سمح وبعد البت يف الدعوى العمومية، ال�ستمرار للبت يف الدعوى املدنية، اأو املطالب املدنية 
اإجراء حتقيق  اأجل  الـتاأجيل من  املذكورة على  الثالثة  الفقرة  اأن حديث  اإل  املرباأ.  باملتهم  اخلا�سة 
تكميلي يوؤكد على اأن الدعوى العمومية مل حت�سمها املداولة املنعقدة فعال، لذلك نقرتح اإلغاء بع�س 
–307 و362–  يتيحها تن�س عليها مواد �سابقة  التي  الفقرة املذكورة، لأن الإمكانيات  م�سامني 
نعتربها كافية يف م�سامينها لتحقيق نف�س الغر�س، ولأن الإبقاء عليها ميكن اأن ي�سكك يف نزاهة 
التوجه  تن�سجم مع  اإمنا  تتميز بها ق�سايا اجلنايات  التي  ا�ستقالله؛ ولعل اخل�سو�سية  الق�ساء وكذا 

املقرتح، واإن كنا هنا مل ن�سع يدنا �سوى على واحدة من الق�سايا التي ينبغي اأن تفعل يف حينها.

ال�سيغة املقرتحة: »تعود...  ياأمر...  يتلو الرئي�س القرار القا�سي بالإدانة اأو بالإعفاء اأو بالرباءة.

)باقي الفقرة  يحذف(.   ... )الباقي بدون تغيري(«.
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الفرع الرابع : امل�سطـرة الغيابية

املادة 443: اإجراء امل�سطرة الغيابية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية –املحاكمة العادلة – حقوق الدفاع

املقرتح: تكملة الن�س

اجلنايات، وجنملها يف  ق�سايا  الغيابية يف  امل�سطرة  اإجراء  اأن حتدد حالت  املادة  حتاول هذه 
القب�س عليه، واحلالة  اإلقاء  بالفرار بعد  القب�س على املتهم بعد الإحالة، وحالة لوذه  حالة تعذر 
التي يكون فيها املتهم يف حالة اإفراج موؤقت اأو مو�سوع حتت املراقبة الق�سائية ول ي�ستجيب اإىل 
ال�ستدعاء باملثول امل�سلم اإليه. اإل اأنها، خ�سو�سا يف احلالة الأخرية، ل حتدد �رشاحة مدة معقولة 
فا�سلة بني التبليغ بال�ستدعاء ومثوله. ورمبا قد يتم الرد على هذه املالحظة باأن امل�رشع قد حدد 
م�سبقا هذه املدة يف املادة 308. اإل اأننا نوؤكد هنا على اأن امل�سطرة الغيابية لها اآثار جد خطرية، 
ملا يف  الأجل،  تن�س �رشاحة على هذا  التي  الت�رشيعات  املغربي حذو  امل�رشع  اأن يحذو  والأوىل 
ذلك من مت�سك مببداأ ال�رشعية، الذي ي�ستلزم خ�سو�سا يف قانون امل�سطرة اجلنائية كقانون اإجرائي 
كثري من الدقة والو�سوح الالزمني ل�سمان حماكمة عادلة ل ي�سوبها غمـــو�س اأو تطـــاول على 

احلقوق واحلريات.

بناء عليه، يقرتح للفقرة الأوىل من املادة 443 ال�سيغة التالية:
»اإذا تعذر... ومل ي�ستجب اإىل ال�ستدعاء باملثول امل�سلم اإليه داخل ثمانية اأيام...

...)الباقي بدون تغيري(«.

املادتان 444 و 445: اإ�سهار امل�سطرة الغيابية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: ت�سحيح بع�س العبارات الواردة يف الن�سني

اإما وقع اعتمادها خطاأ،   التي  العبارات،  اأنهما ت�ستعمالن بع�س  اأعاله  املادتان  اأول ما تثريه 
كما هو احلال يف ذكر عبارة »املحكمة اجلنائية«  التي مل يعد لها وجود منذ ظهري الإجراءات 
النتقالية ل�سنة 1974، اأو وقع ا�ستبدالها تبعا لتغري النظام القانوين املعمول به، »الإذاعة الوطنية«  
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الإذاعة  ت�سمية  على  ين�سب  ل  امل�رشع  اختيار  اأن  ومبا  لالإذاعة«.  وطنية  »�رشكة  اأ�سبحت  التي 
بالوطنية اأو غريها ما يحتمل عند كل تغري يف نظامها القانوين، يكون من الأن�سب الوفاء لغاية 
القانون بالتن�سي�س على املوؤ�س�سة العمومية الوطنية لالت�سال ال�سمعي اأو الب�رشي اأو هما معا بدون 

حتديد ت�سمية معر�سة للتغيري بطبيعتها. 

اإحدى  بوا�سطة  الإ�سهار  444 على طريقة  املادة  تن�س  ل  الإ�سهار،  و�سائل  كذلك، و�سمن 
اجلرائد الوطنية، ان�سجاما مع ما تن�س عليه الت�رشيعات املقارنة.

املقرتح: ي�سبح للمادتان 444 و445 ال�سيغة التالية:

 املادة 444: »يعلق... بباب حمكمة ال�ستئناف املوجود بها الغرفة اجلنائية م�سدرة الأمر... 
فيه حمكمة ال�ستئناف املذكورة«.

الإعالنات  ببت  لها  امل�سموح  الوطنية  العمومية  املوؤ�س�سة  على...  »عالوة   :445  املادة 
الق�سائية«. ...

 )الباقي بدون تغيري(«.

املادتان 446 و 448: مبا�رشة املحاكمة الغيابية

املبداأ املرجعي: املحاكمة العادلة – حقوق الدفاع – امل�ساواة

املقرتح: تدقيق الن�سني واإ�سالح ما انتاب �سياغتهما من عيوب

حقوق  مادة  يف  حمورية  اإ�سكاليات  على  اخل�سو�س  على  ومبا�رشتها  الغيابية  امل�سطرة  حتيل 
الإن�سان، ولعل اأهمها على الإطالق ت�سور الآثار املرتتبة عن تكري�س التم�سك باحل�سور الذاتي 
–ال�سخ�سي– للمتهم اأم تلطيف ذلك. حتى ل نذهب بعيدا، هناك من الت�رشيعات من ل يت�سور 
اإمكانية حماكمة اأي �سخ�س جنائيا من دون هذا احل�سور. وفعال يت�ساءل بع�س الفقه، كيف ميكن 
فعال تاأمني �سفوية املناق�سات، احرتام مبداأ احل�سورية، من دون ح�سور املعني بالأمر؟ بل كيف 
على  املذكورة  الت�رشيعات  تن�س  ل  الأ�سباب،  ولهذه  ذلك؟  بدون  الق�ساة  اقتناع  تكوين  ميكن 

امل�سطرة الغيابية التي نحن ب�سدد احلديث عنها. 
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وبالرجوع اإىل القانون الدويل، تقبل جلنة حقوق الإن�سان لهيئة الأمم املتحدة اإجراء امل�سطرة 
اأن يكـــون  الغياب« �رشيطة  التي من وراء هذا  املتهم »مهما كانت الأ�سباب  الغيابية يف غياب 

حماميه حا�رشا.

اأما املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان فهي اأكرث قبول للمحاكمة يف غياب املتهمني، �رشيطة 
اأن يتم ذلك بح�سور املحامي. وهي تعتمد يف ذلك على جمموعة مبادئ اأهمها حق كل متهم اأن 
يكون موؤازرا فعال بدفاع، ولو كان املتهم املذكور متغيبا عن املناق�سات، باعتبار هذا احلق من 
العنا�رش الأ�سا�سية للمحاكمة العادلة.فامل�رشع –دائما ح�سب املحكمة الأوروبية اأعاله– ولو كان 
من واجبه اإحباط الغيابات غري املربرة، فال ميكن اأن ي�سل العقاب اإىل اخلروج عن حق املوؤازرة 
بدفاع. بل نف�س املحكمة الأوروبية، ومبنا�سبة ق�سية تهم امل�سطرة الغيابية لدى حمكمة اجلنايات 
–ت�رشيع فرن�سي-، ذهبت اإىل اعتبار املنع املفرو�س على املحامني للتدخل لفائدة امللتم�س، اأثناء 

جل�سة حمكمة اجلنايات وهي تبت وفق امل�سطرة الغيابية يعترب خمالفا للحق يف املحاكمة العادلة.

لذلك، ومن باب املالءمة مع حقوق الإن�سان، ل نرى مانعا يف املادة 446 وللمربرات التي 
ذكرنا اأعاله، من اقرتاح اأن تبا�رش امل�سطرة الغيابية بح�سور حمام يتم التما�س تدخله لهذه الغاية، 

وقبل الدخول يف م�سطرة تقدمي العذر عن احل�سور –املتهم– قبوله اأو رف�سه.

يبقى اأنه، وعلى م�ستوى املادة 448 هذه املرة، وانطالقا مما يقرره امل�رشع يف املادة 316 بكون 
موؤازرة املحامي اإلزامية يف اجلنايات اأمام غرفة اجلنايات، ل نرى تف�سريا للحديث –يف الفقرة 
الثانية من املادة 448– عن ا�ستماع املحكمة اإىل الطرف املدين من دون الإ�سارة ملحاميه، بل اإن 

نف�س الفقرة ت�سيف عبارة »اإن كان طرفا يف الدعوى«، وهي زيادة ل حمل لها.

 يقرتح للمادتني: 446 و448 ال�سيغة التالية:

املادة 446: »اإذا مل... تبا�رش حماكمته بح�سور حمام بالتما�س منه.

املادة 448:  »اإذا مل يقدم...

ت�ستمع... اإىل الطرف املدين اأو حماميه، واإىل التما�سات النيابة العامة.

... )الباقي بدون تغيري(«.
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املادة 449: اآثار احلكم باإدانة املتهم املتغيب

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تكملة الن�س وت�سحيح �سياغته

مل ينتبه امل�رشع يف هذه املادة اإىل اأن احلكم بالإدانة ميكن اأن ينتهي اإىل م�سادرة جزئية لأموال 
املتهم، لذلك كان لبد من مراعاة ذلك على م�ستوى التن�سي�س. كذلك لبد من تعوي�س عبارة  

مدونة الأحوال ال�سخ�سية »بعبارة« »مدونة الأ�رشة«.

ال�سيغة املقرتحة: »اإذا �سدر... فاإن اأمواله تبقى حتت العقل با�ستثناء ما متت م�سادرته، وميكن 

ملقت�سيات مدونة الأ�رشة...
... )الباقي بدون تغيري(«.

املادة 452: اأثر امل�سطرة الغيابية على املتهمني احلا�رشين

املبداأ املرجعي: املحاكمة العادلة

املقرتح: تكملة الن�س

التحقيق يف  تاأجيل  املادة عن عدم جواز  هذه  معر�س حديثه يف  للم�رشع، يف  الأوىل  كان 
حق احلا�رشين من امل�ساهمني اأو امل�ساركني مع املتهم املتغيب يف اجلرمية، اأن ي�سيف لذلك بقوة 
القانون، لأن ا�ستمرار التحقيق النهائي بالن�سبة ملن ذكر ل ميكن اأن مينع باأي حال التاأجيل بطلب 
ذلك  من  يق�سد  مل  امل�رشع  اأن  لو  يبقى  نف�سها.  املحكمة  نظر  يقت�سيه  اأو  الدفاع  اأو  الأطراف 
�سوى ف�سل م�سطرة حماكمة احلا�رش من املتهمني عن املتغيب منهم، لكان ا�ستعمل عبارة »تاأجيل 
ال�رشوع يف التحقيق« لي�ستقيم املعنى. ومع ذلك نت�سبث باقرتاحنا الأول لأنه الأقرب اإىل املالءمة 

مع مبادئ حقوق الإن�سان خا�سة تكري�س مفهوم املحاكمة العادلة.

ال�سيغة املقرتحة: »ل يجوز... اأو تاأجيل التحقيق بقوة القانون... 

... )الباقي بدون تغيري(«.
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الفرع اخلام�س: املحاكمة من اأجل اجلرائم املرتبطة باجلنايات

املادة 455: اأثر امل�سطرة الغيابية على املتهم بالرتباط

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س

من دون الدخول يف اإ�سكالية ما اإذا كان باإمكان رئي�س غرفة اجلنايات اأن ي�سدر اأمرا با�ستقدام 
املتهم بارتكاب جرمية مرتبطة بجناية، اإذا مل ي�ستجب لال�ستدعاء املبلغ اإليه، كما كان ين�س على 
مع  اأعاله  املادة  مالءمة  باب  يف  اقرتاحاتنا  تنح�رش  وحتى  1959؛  ظهري  من   511 الف�سل  ذلك 
التم�سك  �رشورة  ي�ستلزم  الذي  ال�رشعية،  مبداأ  احرتام  هنا  خ�سو�سا  الإن�سان،  حقوق  مبادئ 
اأن  هنا  للم�رشع  الأوىل  كان  عادلة،  حماكمة  الأ�سخا�س  حماكمة  الالزمني يف  والو�سوح  بالدقة 
ي�سيف كلمة »غيابيا« لعبارة »فاإنه يحاكم ح�سب القواعد العادية«، كما كان يحر�س على ذلك 
314 لو�سف احلكم  املادة  455 على  املادة  اإحالة  اأعاله. خ�سو�سا واأن  الظهري  الف�سل512 من 
تدخلنا يف نوع من الرتباك. فمقت�سيات املادة الأخرية تقرر، اأن ال�سخ�س -املتهم-  امل�ستدعى 
قانونا، اإذا مل يح�رش يف اليوم وال�ساعة املحددين يف ال�ستدعاء، يحاكم غيابيا، ما عدا يف الأحوال 
�سخ�سيا -واإن  ال�ستدعاء  املتهم  فيها  يت�سلم  التي  احلالة  تهمنا–  بينها -التي  الآتية: وتذكر من 
كانت املادة 455 تقول »بعد ا�ستدعائه ب�سفة �سحيحة«-، وتغيب عن احل�سور من غري اأن يربر 

تخلفه بعذر م�رشوع، ميكن اأن يحكم عليه، ويكون احلكم ال�سادر مبثابة ح�سوري.

-ولي�س  املرتبطة  اجلرمية  مرتكب  جتنيب  منها  املق�سود  اإمنا   455 املادة  يف  املت�سمنة  فاحلالة 
املتحدة– مع اجلناية، واملتغيب عن احل�سور بعد ا�ستدعائه بكيفية �سحيحة اأن يحاكم غيابيا، لكن 

وفق امل�سطرة العادية. لذلك نقرتح تدقيق الن�س وفق ما ذكر ليوؤدي معناه ال�سليم. 

ال�سيغة املقرتحة: »اإذا مل... فاإنه يحاكم غيابيا ح�سب...«. 



اجلزء الثالث من الدرا�سة





درا�سة حول مالءمة قانون امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق الإن�سان

يتعر�س هذا اجلزء الثالث والأخري من درا�سة مالءمة قانون امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق 
املن�سب على  الثالث  الكتاب  �ستة كتب هي  املوزعة بني   ،757 اإىل   458 املواد من  اإىل  الإن�سان 
القواعد اخلا�سة بالأحداث، الكتاب الرابع املخ�س�س لطرق الطعن غري العادية، الكتاب اخلام�س 
ال�سجل  ولنظام  الق�سائية  املقررات  لتنفيذ   املكر�س  ال�ساد�س  الكتاب  مل�ساطر خا�سة،  املت�سمن 
العديل ورد العتبار، الكتاب ال�سابع امل�ستمل على الخت�سا�س املتعلق ببع�س اجلرائم املرتكبة 
خارج اململكة وعلى العالقات مع ال�سلطات الق�سائية الأجنبية، الكتاب الثامن يف اأحكام خمتلفة 
لن نتوقف عندها يف تعلقها  مب�سائل عامة وتقليدية يف ختم القوانني لعدم تعار�سها مع جوهر 
مبادئ حقوق الإن�سان. وقبل الغو�س يف �سلب الدرا�سة ل بد من عر�س مالحظتني اأوليني على 

حمتويات هذا اجلزء.

املالحظة الأوىل 

ت�ستوقفنا املالحظة الأوىل عند عناوين بع�س الكتب التي ت�ستمل �رشاحة على اعتماد الطبيعة 
اخلا�سة ملحتواها. فالكتاب الثالث يهتم بالقواعد »اخلا�سة« بالأحداث، والكتاب الرابع يتمحور 
حول طرق الطعن »غري العادية«، ويتعلق الكتاب اخلام�س مب�ساطر »خا�سة«. ورغم اأن الكتب 
ت�ستم من م�سمونها،  فاإن اخل�سو�سية  باخل�سو�سية يف عنوانها،  املوالية ل ت�رشح حرفيا  الثالثة 
اجلرائم  بع�س  ونظام  العتبار  ورد  العديل  ال�سجل  وم�سك  الق�سائية  املقررات  تنفيذ  اأن  ذلك 
املرتكبة خارج املغرب والعالقات مع ال�سلطات الق�سائية الأجنبية، ترجع اإىل م�سائل ل تدخل 
لها  التعر�س  وتفر�س  مبنا�سبتها،  بحدة  تربز  اجلنائية، ولكنها  امل�سطرة  كلية يف �سلب م�سمون 

بقواعد خا�سة، ال�سيء الذي يلزم باعتبارها م�سامني لكتب خا�سة من قانون امل�سطرة اجلنائية.

تفر�س هذه ال�سياغة الت�ساوؤل عن مدلول اخل�سو�سية يف هذه املقت�سيات جميعها، هل تعني 
ال�ستثنائية؟ وبالتايل هل تعني خروجا على القواعد العامة ب�سكل يعر�س �رشوط املحاكمة العادلة 
لالهتزاز على غرار ما �سبق طرحه مبنا�سبة التوقف عند اخت�سا�س املحاكم ال�ستثنائية؟ نذكر هنا 
مبا �سلف قوله من اأن الطبيعة ال�ستثنائية حتتمل غالبا ت�سديد الأحكام القانونية كما كان عليه الأمر 

يف حمكمة العدل اخلا�سة وكما ل يزال عليه يف املحكمة الدائمة للقوات امل�سلحة امللكية.
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الإن�سان  اأح�سن مع حقوق  قليلة لتحقيق مالئمة  اأحيان  تاأتي يف  الطبيعة ال�ستثنائية  اأن  كما 
الإن�سانية  ال�سخ�سية  خ�سو�سية  على  احلالت  هذه  يف  وترتكز  العادلة.  املحاكمة  و�رشوط 
�سباك  يف  وقوعها  خطر  ول�سهولة  ن�سجها  لنعدام  نظرا  الطفولة  تفر�سه  ما  مثل  للمتقا�سني 
من  الغاية  هذه  تعلن  اجلنائية  امل�سطرة  قانون  ديباجة  اأن  الجتاه  هذا  القول يف  وميكن  الإجرام. 

امل�سطرة اخلا�سة بالأحداث ولو كانت املقت�سيات امل�سمنة بها تخالف ذلك اأحيانا.

معينة  بدقة وخطورة  املت�سمة  الأفعال  بع�س  ال�ستثنائية على خ�سو�سية  الطبيعة  ترتكز  وقد 
كالزور والإرهاب، اأو على العك�س املت�سمة بالغمو�س بحيث يتعني تو�سيحها قبل اأو اأثناء ممار�سة 
الدعوى من اأجل احرتام �رشوط املحاكمة العادلة، مثل اإعادة ما تلف اأو فقد من وثائق الدعوى اأو 
التحقق من هوية بع�س الأ�سخا�س. ول يوجد بقانون امل�سطرة اجلنائية ما ي�رشح غاية امل�رشع يف 
هذه املو�سوعات، هل هي حت�سني املطابقة مع حقوق الإن�سان اأم تقلي�سها. لكن حتليل املقت�سيات 

املتعلقة بتمويل الإرهاب يدفع اإىل ترجيح الت�سديد يف التاأكد من احرتامها حلقوق الإن�سان. 

عن  النظر  ب�رشف  امل�سطرة  اإجراءات  من  الغاية  ال�ستثنائية  الطبيعة  مت�س  اأن  ميكن  واأخريا 
الأ�سخا�س والأفعال. وتدخل طرق الطعن غري العادية يف هذا املنظور اإذ ل ميكن تاأ�سي�سها ول 
الطعن  تقابل طرق  فهي  اجلرائم.  املتقا�سني ول بخ�سو�سية  ب�سخ�سية  متعلقة  ب�سمات  تربيرها 
العادية، اأي التعر�س الذي يرمي اإىل ت�سحيح م�سطرة خالية من احل�سورية، وال�ستئناف الذي 
يهدف اإىل التاأكد من ح�سن املحاكمة البتدائية من خالل حق التقا�سي على درجتني، ومتكني 
املتقا�سي من الو�سول اإىل �رشوط اأف�سل للمحاكمة. وتربز اخل�سو�سية يف هذا الباب يف كون طرق 
الطعن تتم كلها اأمام املجل�س الأعلى وهو هيئة ق�سائية ل تنظر يف الوقائع وينح�رش اخت�سا�سها 
يف البت يف اجلوانب القانونية، بحيث ل تعترب درجة من درجات التقا�سي كما هي مفهومة يف 
م�سامني امل�سطرة وكما هي مطلوبة يف حقوق الإن�سان و�رشوط املحاكمة العادلة )حق التقا�سي 

اأمام حمكمة خمت�سة ومكونة ب�سفة قانونية وم�ستقلة(.  

املالحظة الثانية

وتبدي املالحظة الثانية العامة على هذا اجلزء من الدرا�سة اأن تعدد مو�سوعاته جاء بدون خط 
رابط بينها وكذا بينها وبني م�سمون الكتب ال�سابقة املتعلقة بالأحكام العامة، املتابعة والبحث 
للقانون  العام  الت�سور  عن  ال�سمت  يف  يكمن  ال�سمة  هذه  يف  وال�سبب  املحاكمة.  والتحقيق، 
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والأ�سا�سية  العامة  القواعد  يكونان  ال�سابقني  اجلزاأين  باأن  القول  يجوز  اأنه  ذلك  وجوده.  رغم 
للم�سطرة اجلنائية اإذ تن�سب على الأحكام التمهيدية، انطالق امل�سطرة اجلنائية من خالل املتابعة 
والبحث والتحقيق، �رشيان جوهر م�سمون وغاية امل�سطرة من خالل املحاكمة. وتهتم الكتب 
الباقية، اأي مو�سوع اجلزء احلايل، بالقواعد اخلا�سة املكملة، ومنها ما يخ�س مو�سوعات حمددة 
كالأ�سخا�س )الأحداث( والأفعال )الزور، اإتالف الوثائق، متويل الإرهاب...(، ومنها ما يهم 
هذه  يف  ويدخل  منها،  جانبا  بال�رشورة  يكون  اأن  بدون  لكن  اجلنائية  امل�سطرة  جمموع  بدوره 
املو�سوعات كل من طرق الطعن غري العادية، ونطاق الإجراءات والأحكام املرتتبة عن امل�سطرة 
اجلنائية يف الزمان )تنفيذ، �سجل عديل، رد العتبار(، واملكان )ت�سليم املجرمني وتعاون دويل 

يف مكافحة الإجرام(.

واحرتاما للمنهجية التي اتبعناها بالتوقف عند مقت�سيات القانون كما جاءت مرتبة يف مواده، 
وجتنبا ملنطق الت�سور العام امل�سبق واملنطقي، رغم الفائدة املرتتبة عنه، يف تو�سيح منظور امل�رشع 
واإعطائه فائدة م�سافة، نف�سل توجيه الدرا�سة وفقا للرتتيب الذي �سار عليه القانون. والغاية من 
الوفاء لنهج امل�رشع تتوخى جتنب كل �سبب من اأ�سباب تعقيد ا�ستعمال هذه الدرا�سة، والبتعاد 
عن غايتها العملية، بالدفع اإىل البحث امل�ستمر عن املقت�سيات التي تن�سب عليها، وعن اأ�س�سها 
ملختلف  م�سرتكا  مقت�سبا  تقدميا  نخ�س�س  �سوف  اأي�سا،  املنهجية  ذات  على  و�سريا  وم�سادرها. 

الكتب التي يتعر�س لها هذا اجلزء من الدرا�سة قبل التوقف عند كل كتاب على حدة.

****

�سبقت الإ�سارة اإىل تعدد كتب قانون امل�سطرة اجلنائية التي تندرج يف هذا اجلزء من الدرا�سة، 
واإىل تنوع واختالف مو�سوعاتها. ويجدر التنويه كذلك اإىل ما ميكن اأن يجمع بينها ويربرها. 
والتحقيق  البحث  اأحكام  متيز  التي  بالعمومية  يت�سم  ل  الكتب  هذه  حمتوى  اأن  ن�سجل  بداية 
واملحاكمة، واملتجلية يف قابليتها للتطبيق مبدئيا على كل جوانب امل�سطرة، اأي ما عدا حني يقرر 
القانون التخلي عن بع�س اأحكامها لفائدة اأحكام اأخرى، مثل ما هو عليه الأمر يف هذا اجلزء. 

فهو ينبني عليها ويفرت�س قيامها واحرتامها اإل يف اخل�سو�سية التي حتدد م�سمونه ومعامله. 
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جاءت القواعد اخلا�سة بالأحداث يف كتاب م�ستقل، لأن تطبيق الأحكام املقررة يف الكتاب 
التمهيدي والكتابني الأول والثاين من القانون، وامل�سار اإليها، على الأحداث وعلى بع�س اجلرائم 
املطبق عليها، وحتى ل  لتتنا�سب مع خ�سو�سية احلالت  بع�س جوانبها  تغيري  اأو  تليني  يقت�سي 

ت�سبح املحاكمة خملة ب�رشوط العدالة.

البدنية واملعنوية،  اإن�سان مل يكتمل منوه اجل�سدي والعقلي بحيث مييزه �سعف قواه  فالطفل 
ورغم ذلك ترمي به الأحداث يف خ�سم اجلنوح اأو النحراف اأو الظروف املوؤدية لهما. ويتعلق 
الذي ي�سعب الإطالع على مكنون �سخ�سيته حتى على علماء  باملراهق  الأمر على اخل�سو�س 
النف�س والجتماع، ويقرر القانون ذاته اإمكانية م�ساءلته جزئيا اأو ن�سبيا، بحيث ي�ستحق معاملة 
قانونية جد حذرة ومتزنة على م�ستوى امل�سطرة اجلنائية تتجاوز منظور حقوق الإن�سان املتعارف 

عليه جتاه الرا�سدين والذي ل يكفي لتحقيق �سمانة مالئمة لالأحداث. 

ويجب النتباه بجدية اإىل نتائج التطور احلا�سل يف التغذية وال�سحة والنظافة، الذي ينعك�س 
النا�سج،  ال�سخ�س  هيكل  من  الطفل  هيكل  يقرب  ب�سكل  وقتنا،  يف  الطفل  ج�سم  بنية  على 
اأمام  ال�سعب جتاهل �سعفه  العقلية، ويجعل من  التقليدية عن حدود م�سئوليته  الفكرة  ويناق�س 
الإغراء املتوقع واملهدد للمجتمع، بحيث ي�سبح �سلوكه خطريا حتى �سد الأ�سخا�س الرا�سدين 
النا�سجني، وخا�سة منهم كبار ال�سن الذين ي�سبحون �سحايا �سهلة لبع�س هوؤلء الأطفال. ذلك 
الرا�سدين،  الأ�سخا�س  بينهم وبني  املراهقني متحو كل فرق �سكلي  اأن ن�سج وقوة ج�سم بع�س 
وتعقد �سخ�سيتهم بالغرور بالقوة البدنية مما يزيد خ�سائ�سهم الذهنية والفكرية �سعفا. والأمثلة 
يف الدول الأوروبية قريبة منا وظهورها على و�سائل الإعالم اجلماهريية يهدد بقرب تقليدها من 

الكتاب الثالث

القواعد اخلا�سة بالأحداث
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طرف اأطفالنا املراهقني. ولقد بداأت عالمات الت�سلل اإىل املجتمع املغربي تربز فعال يف �سلوك 
بع�س املراهقني جتاه الأ�سخا�س الرا�سدين، م�سنني وغري م�سنني، مبا فيهم اأ�سولهم، وجتاه الأموال 

العمومية واخلا�سة، كانت خا�سعة حلرا�سة اأم مل تكن.

يت�رشف حتت وطاأة  الذي  والقا�رش  اجلانح  القا�رش  بني  التمييز  املعطيات �رشورة  تفر�س هذه 
غري  �سلوكا  ينهج  الذي  واملنحرف  اجلانح  بني  بالتفريق  تلزم  كما  الإجرام،  ق�سد  بدون  املراهقة 
اإجرامي ولكنه غري �سليم من زاوية الرتبية الأخالقية وال�سحية والجتماعية. كما ت�ستدعي �رشورة 
فقد  �سببها وتاريخ ظهورها.  متناق�سني، ح�سب  ت�سورين  التي جتمع بني  ال�سعبة  الو�سعية  اعتبار 
تنتج عن الوقوع يف الإجرام كما قد ترتتب عن ظروف عائلية اأو اجتماعية �سابقة له، ويف جميع 
الأحوال تعر�س املعني لل�سقوط ب�سهولة يف براثن الإجرام. وتقت�سي العناية بهذه الفئة من الأطفال 
ال�سابقة  الو�سعية اخلطرية  مثل   -criminologie– الإجرام  مفاهيم علم  بتطبيق  معاملتهم  اأحيانا 
ملبداأ  وا�سح  خرق  املفهوم  هذا  ويف   .-état dangereux  pré-délictuel  – اجلرمي  للفعل 

ال�رشعية لأنه ي�سمح باتخاذ تدابري زجرية، ولو على �سبيل الوقاية، قبل ارتكاب اأي فعل جرمي. 

اجلرمية  �سحايا  بالأطفال  خا�سة  مقت�سيات  و�سع  اإليها  امل�سار  املعطيات  تفر�س  واأخريا 
لتخلي�سهم من اآثارها ولتجنيبهم الوقوع فيها م�ستقبال. ويجب اأن يكون ذلك من غري اإخالل 
املتعلقة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  الدويل  املجتمع  طرف  من  لهم  بها  املعرتف  الإن�سان  بحقوق 
بحقوق الطفل املوؤرخة يف 20 نوفمرب 1989، والتي يتعني اأن تكون معيارا لقيمة املقت�سيات التي 

يخ�س�سها قانون امل�سطرة اجلنائية. 
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قد يبدو احلق يف تعدد درجات التقا�سي الذي يرمي اإىل تقوية �سمانة احرتام احلق يف اللجوء 
اإىل الق�ساء، وال�رشعية وامل�ساواة، ناق�سا اإذا ما متت ممار�سته يف ظروف عادية مبنا�سبة حالت غري 
للطعن  تقرير طرق غري عادية  بالتايل فالبد من  النق�س.  ت�سفر عنها بع�س خ�سو�سيات  عادية، 
الطرق  هذه  اأن  البديهي  ومن  خا�سة.  ظروف  يف  ولو  العادلة  املحاكمة  �رشوط  ت�ستوفى  حتى 
غري العادية للطعن تنبني كذلك على ما �سبق من اأحكام وتهمها كلها، وتقت�رش على اإكمالها مبا 
يلزم من القواعد املالئمة عند احلاجة. ونظرا خلروجها اأحيانا عن قواعد ال�رشيعة العامة، فاإنه ل 
ي�ستبعد ارتكازها على اأ�س�س وقواعد تهدد مبجانبة مبادئ ا�ستقاللية الق�ساء بل وف�سل هيئته عن 

ال�سلطات ال�سيا�سية.

ل �سك اأن م�سطرة الطعن بالنق�س العادية مل�سلحة الأطراف ذاتها لها غاية معرفة قرار اأعلى 
حقوق  مبادئ  مع  ومن�سجم  �سليم  ب�سكل  وتاأويله  وتطبيقه  القانون  معنى  حول  ق�سائية  هيئة 
الأ�سلية. ول جدال يف كون  الرجعية وامل�ساواة والرباءة  ال�رشعية وعدم  منها  الإن�سان، خا�سة 
والتطبيق  التاأويل  توحيد  واإىل  اجتهادها،  املو�سوع وحت�سني  تنوير حماكم  اإىل  يرمي  الطعن  هذا 
يكون  باأنه  اأخريا  �سك  الق�ساء. ول  واأمام  القانون  اأمام  امل�ساواة  لتحقيق  الوطني  امل�ستوى  على 
ال�سمانة الأعلى لحرتام حقوق الإن�سان و�رشوط املحاكمة العادلة. لكن طرق النق�س غري العادية 
وخا�سة منها النق�س لفائدة القانون ل تت�سم اأحيانا باحرتام بع�س مبادئ حقوق الإن�سان و�رشوط 
املحاكمة العادلة، بحيث تتطلب مراجعة جلملة من اأحكامها حتى تتخل�س مما ي�سوبها من عيوب 

على هذا ال�سعيد. 

وترتكز ال�سفة غري العادية يف طرق الطعن التي تهمنا يف اقت�سار غايتها على جانب واحد 
من نطاق طرق الطعن العادية، فهي تنح�رش يف مراجعة �رشوط تطبيق القانون ول متتد اإىل النظر 
يف الوقائع. طرق الطعن غري العادية ترمي اإىل احل�سم يف معنى املقت�سيات القانونية وتاأويلها اأو 

الكتاب الرابع

طرق الطعن غري العادية
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تف�سريها و�رشوط تطبيقها ب�سفة عامة. فهي تهدف اإىل حتديد احلل القانوين الأ�سح وبالتايل اإىل 
اأن  القول  نافلة  العام. ومن  اأو احلق  الطاعن واملجتمع  لفائدة  ال�رشعية  اأقوى ملبداأ  حتقيق �سمانة 
هذه الطرق تندرج �سمن �رشوط املحاكمة العادلة وتدخل هي ذاتها يف مبادئ حقوق الإن�سان 
عالوة على غايتها املتجلية يف تفعيل عدد من احلقوق الأخرى. بناء عليه يتعني القول باأن اعتماد 
الطعن هنا على وجه اخل�سو�سية يج�سد التطبيق امل�سيء ملفهوم ال�ستثناء ويفر�س تثمني موقف 
القانون على م�ستوى مبداأ الختيار. ول يبقى اإل معرفة مدى التزام املقت�سيات التف�سيلية املنظمة 

له مببادئ حقوق الإن�سان الواجب ظهورها من خالل تلك املقت�سيات.   

اأمام املجل�س الأعلى، وقد �سنفها قانون  اأنواع الطعن  تتعلق هذه الطرق جميعها بعدد من 
امل�سطرة اجلنائية اإىل جمموعتني ح�سب اجلهة التي متار�سها، بحيث ميكن القول باأن منها ما ي�سدر 
النق�س  طلب  اإىل  الأمر  يرجع  لالأطراف،  بالن�سبة  غريهم.  عن  ي�سدر  ما  ومنها  الأطراف  عن 
لفائدتهم لإلغاء قرار اأو حكم �سادر عن حماكم املو�سوع، اأو لإعادة النظر من طرف املجل�س 
الأعلى يف قرار �سابق له، اأو ن�سبيا ملراجعة حكم بجنحة اأو جناية تبني خطاأه تبعا خلطاأ يف الوقائع.

به  يقوم  اإىل طعن  بدورها  وتنق�سم  القانون  لفائدة  النق�س  بطلبات  الثانية  املجموعة  وتتعلق 
الوكيل العام للملك لدى املجل�س الأعلى ب�سكل تلقائي، وطعن ل ميار�سه اإل بناء على اأمر من 
يرفعها  التي  النق�س  طلبات  عن  بالنق�س  الطعن  من  النوعان  هذان  يختلف  ول  العدل.  وزير 
الأطراف اإل من زاوية الغاية العملية اأو الأثر على الأطراف وعلى املحاكم. فهما كذلك يهدفان 
معنى  م�ستوى  على  خالف  يف  ح�سم  اإىل  اأي  الأعلى  املجل�س  من  قانونية  فتوى  ا�ست�سدار  اإىل 
وتطبيق القانون، لكنهما ل يتجاوزان هذه الغاية اإىل التفعيل على النازلة املوؤ�س�سة لطلب النق�س، 
ت�سحيح  اأو  تعديل  اأو  اإلغاء  من  ي�ستفيد  اأن  املنتقد  احلكم  من  املت�رشر  للطرف  ميكن  ل  بحيث 
اأمام و�سعية متناق�سة، تتكون من حكم ق�سائي خاطئ لكنه  بالتايل نكون  القانون.  موقفه من 
نافذ رغم العيب الذي ي�سوبه ورغم ال�رشر الذي يرتتب عنه للمتقا�سي، وحكم قانوين يلغيه اأو 
ي�سححه لكنه ل يرتب نتيجة فعلية اأو ملمو�سة، رغم �سدوره عن اأعلى هيئة ق�سائية. وبتعبري اآخر 
التنفيذية، بينما ل يتمتع  يتمتع احلكم اخلارق حلقوق الإن�سان و�رشوط املحاكمة العادلة بالقوة 
بها احلكم الذي يرمي اإىل احرتام حقوق الإن�سان و�رشوط املحاكمة العادلة. ونظريا ل يفرز اأثرا 

عمليا اإل بالن�سبة لالأحكام امل�ستقبلية، اأي اإذا �سارت عليه املحاكم يف امل�ستقبل.
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ويجب العرتاف كذلك بخ�سو�سية بع�س الو�سعيات والأفعال الإجرامية )الكتاب اخلام�س(، 
وب�رشورة اإخ�ساعها مل�ساطر اأو على الأ�سح لقواعد م�سطرية خا�سة اأي مالئمة خل�سو�سيتها. لكن 
هذا الراأي ل يعني اإهمال حقوق الإن�سان يف حتديد م�سمونها و�رشوطها، ولو بلغت من اخلطورة 
مت�سددة، يف  اأو  باإجراءات واآجال وحتريات وتدابري احرتازية  العمل  قبول  فاإن  بالتايل  بلغت.  ما 
الإرهاب،  اإطار  تبيي�سها يف  اأو  اأموال  اأو غ�سل  اأو �سياع وثائق،  بتلف  اأو  بالزور  حماكمة متعلقة 
ل يربر حرمان املتهمني وال�سحايا من ال�ستفادة من مبادئ اأهم من اخلطورة املذكورة، كال�رشعية 
وامل�ساواة والرباءة الأ�سلية، وحقوق الدفاع والتقا�سي على كل الدرجات اأمام ق�ساء حمايد وبعيد 

عن اأي تاأثري، �سيا�سي كان اأو غري �سيا�سي.

اأكرث  اأو قوة مربرة  اأن اخل�سو�سية �سارت تكت�سب �رشعية  اإىل  التنبيه يف هذا املجال  ويتعني 
مما كانت عليه. فقبل الوعي الدويل والوطني بخطر الإرهاب على جممل مفهوم دولة احلق ومن 
يف  حم�سورا  اخل�سو�سية  تقبل  كان  العادلة،  املحاكمة  و�رشوط  الإن�سان  حقوق  مبادئ  �سمنها 
مواجهة  �رشورة  على  مرتكزة  بالتايل  وكانت  الهوية.  وغمو�س  الوثائق  وتلف  الزور  حالت 
هدم اأو زعزعة الثقة العمومية يف �سحة الوثائق وامل�ستندات )الزور(، ويف �سمان الطمئنان اإىل 
الوثائق واملقررات(،  الق�ساء املوؤمتن على وثائق الإجراءات واملقررات الق�سائية )تلف وفقدان 
وامل�سئول على التحديد والتعيني الدقيق لالأ�سخا�س املعنيني بالدعوى، جناة ومت�رشرين ومدينني 

باجلوانب املدنية )التحقق من الهوية(.

وكانت اخل�سو�سية يف كل هذه التطبيقات جم�سدة يف اعتماد م�ساطر واإجراءات منا�سبة لدقة 
تقنية واإن�سانية للو�سول اإىل حتديد اأو اإعادة تكوين امل�ستندات ال�سليمة والقانونية التي ينبغي بناء 
بالدعوى  املعنيني  اخلوا�س  الأ�سخا�س  هوية  تعيني  اليقني يف  عن  البحث  اإىل  اأو  عليها،  احلكم 
العمومية والدعوى املدنية التابعة. وكانت ترمي اإىل التالوؤم مع مميزات الفعل اجلرمي الهادفة اإىل هدم 
ركن اأو عمود معني من بناء املجتمع، )ثقة عمومية، ثقة يف الق�ساء، متيز اأو تفرد �سخ�سية كل اإن�سان(.

الكتاب اخلام�س

م�ساطر خا�سة )بالأفعال واجلرائم(
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الجتماعي  التطور  فاإن  والقانون،  الواقع  يف  قائمة  تزال  ما  العتبارات  هذه  كانت  واإذا 
تهدد  جديدة،  وطرقا  اأ�سكال  يتخذ  �سار  الذي  الإرهاب  خطر  عن  اأ�سفر  الراهن  وال�سيا�سي 

بتقوي�س دولة احلق بكاملها، ول تقت�رش على امل�س بجانب حقوق الإن�سان واملحاكمة العادلة. 

جمموع  بقوة  وتتحدى  الإن�سان  دور  عن  تغنيه  وتقنية  علمية  واآليات  اأدوات  يعتمد  و�سار 
على  يتعني  �سار  بحيث  و�سبطهم،  املجرمني  عن  البحث  امل�ستعملة يف  التقليدية  الو�سائل 
احرتام  يهدد  ما  وهو  الطبيعة،  ذات  من  و�سائل  اإىل  باللجوء  وال�رشطة  للق�ساء  ال�سماح  الت�رشيع 
يف  الالزمة  ال�سمانة  حتقق  حمددة  قانونية  وقيود  ل�رشوط  يخ�سع  مل  اإذا  العادلة  املحاكمة  �رشوط 
منا�سبة  مقت�سيات  واعتماد  الظاهرة  هذه  مب�سايرة  ملزما  القانون  �سار  وبالفعل  الظروف.  هذه 
للوقاية منها ولزجرها. ومن ذلك ما جاءت به املواد 108 وما بعدها من قانون امل�سطرة اجلنائية 
حول التقاط املكاملات واملرا�سالت املنجزة بو�سائل الت�سال عن بعد رغم خرق ذلك ملبداأ �رشية 

املرا�سالت الذي يقرره الد�ستور. 

مالءمة  درا�سة  اإطار  يف  امل�سمون  م�ستوى  على  املقت�سيات  هذه  عند  التوقف  �سبق  ولقد 
م�رشوع القانون اجلنائي مع مبادئ حقوق الإن�سان، لكونه يوؤكد التعديل ال�سادر بالقانون رقم 
اأن  2003. ورغم  29 ماي  03-03 املتعلق مبكافحة الإرهاب املن�سور باجلريدة الر�سمية بتاريخ 
قانون امل�سطرة اجلنائية يكر�س ق�سما م�ستقال من الكتاب اخلام�س للمقت�سيات الإجرائية اخلا�سة 
بتمويل الإرهاب، فاإنه يجب مالحظة اأن مو�سوع الإرهاب يخ�سع لعدد اأكرب من مقت�سيات هذا 
القانون جاءت يف موا�سع متفرقة، بحيث بات من ال�رشوري متديد النظر اإىل كل احلالت التي 

يقف عندها قانوننا مبنا�سبة التعر�س لالإرهاب.

فال يخفى اأن هذه املنهجية، ت�ستيت الن�سو�س، يف التقنني كثريا ما تعر�س اإىل ن�سيان الن�سجام 
و�رشوط  الإن�سان  حقوق  احرتام  لواجب  اإغفال  اأو  �سهو  على  اأحيانا  وتنطوي  القواعد،  بني 
�سيت�سح  كما  اجلنائية  امل�سطرة  قانون  ن�سو�س  بع�س  يف  بالفعل  وارد  وهذا  العادلة.  املحاكمة 
اأ�سفله. ي�ساف اإىل ذلك �رشورة التن�سيق بني حتمية رد الفعل الجتماعي �سد الإجرام وبوا�سطة 

حماكمة عادلة مع �رشورة اعتبار اتفاقيات واأعراف دولية قد تتباين اأغرا�سها اإن مل تتعار�س. 

املتقا�سني  لكن  والق�سائية،  ال�سيا�سية  الوطنية  ال�سيادة  بقوة  اجلنائية حمكوم  امل�سطرة  فقانون 
اأ�سخا�س مواطنون واأجانب، اأبرياء وجمرمون، وكلهم يتمتعون بحرية التنقل بني الدول وبعدة 
الإرهاب  لقمع متويل  الدولية  )التفاقية  ال�سيا�سي،  اللجوء  يهيمن عليها حق  قد  اأخرى  حقوق 
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املوؤرخة يف 10 يناير 2000 وكذا اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، نوفمرب 
الدولية  التفاقية  جهة،  من   ،2003 اأكتوبر  الف�ساد،31  ملكافحة  املتحدة  الأمم  واتفاقية   ،2000
حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم بتاريخ 18 دي�سمرب 1990، الإعالن املتعلق 
دي�سمرب   13 بتاريخ  فيه  يعي�سون  الذي  البلد  مواطني  من  لي�سوا  الذين  لالأفراد  الإن�سان  بحقوق 

1985 من جهة اأخرى(.

باملجرمني  العقاب  اإنزال  الدولة واملجتمع يف  اأن حق  الذهن  يغيب عن  ثالثة، ل  ومن جهة 
ومكافحة الإجرام، لي�س حقا مطلقا يف حد ذاته ول يف الزمان واملكان، بحيث يخ�سع وجوبا 
حلدود �رشورة ومنا�سبة العقاب خلطورة الإجرام من ناحية اأوىل، واإىل وجوب ح�رش اأو حتديد 

اأثره يف الزمان واملكان من ناحية اأخرى.

الكتاب ال�ساد�س

ال�سجل العديل، رد العتبار

الجتماعية  والظروف  اجلرمية  خطورة  ح�سب  العقوبة  قدر  تفريد  الأوىل  الناحية  تفر�س 
والإن�سانية التي تواكب اقرتافها. وقد �سبق التوقف عند هذه الزاوية يف درا�سة مالءمة م�رشوع 
الت�سديد والتخفيف. ويجب  الإن�سان يف مو�سوع ظروف  القانون اجلنائي مع مبادئ حقوق 
يف  عليه  املحكوم  لو�سعية  اخل�سو�س  على  املنظمة  بالقواعد  التفريد  من  اجلانب  هذا  اإكمال 
املوؤ�س�سات ال�سجنية طيلة مدة احلب�س اأو ال�سجن. ويجب اإكمالها اأي�سا بتنظيم مالئم لأثر العقوبة 

املحكوم بها على حياة ال�سخ�س بعد تنفيذها اأو �سقوطها اأو تقادمها.

فامل�سكل يف العقوبة اجلنائية يظهر بحدة يف �سعوبة حتديد حقيقتها ومقدارها، لأنها بالرغم 
اجلنائي،  القانون  يقررها  التي  العقوبة  فهناك  واحدة.  ولي�ست  متعددة  ال�سائع،  النطباع  عن 
وهناك العقوبة التي حتكم بها املحاكم، وهناك العقوبة املنفذة فعال يف حد ذاتها اأي يف ظروف 
ال�سجن اأو الغرامة، وهناك العقوبة املنفذة فعال يف الزمان، اأي باعتبار العفو والإفراج امل�رشوط، 

وهناك العقوبة اخلفية واملتحملة حقيقة، بعد التنفيذ املادي.
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وهذه الأخرية هي التي تعنينا يف هذا الباب. فبعد تنفيذ العقوبة باحلرمان املادي من احلرية اأو 
من املال، ي�ستمر مفعولها بقوة القانون يطارد املحكوم عليه ل�سنوات طويلة رغم اأنه اأدى الدين 
للمجتمع. ول ي�سرتد اعتباره �سواء بطلب منه اأو بقوة القانون اإل بعد مدة طويلة يبقى خاللها 
خا�سعا لرد الفعل الجتماعي �سد اجلرمية، ب�سكل يهدم كليا مبداأ التنا�سب بني اجلرمية والعقاب، 
�سدا على روح حقوق الإن�سان كما هي مبينة يف املواثيق الدولية من خالل مبادئ الإن�ساف، 
خطورة  مع  العقوبة  تنا�سب  لزوم  اجتماعية،  ومرة  ق�سائية  مرة  فيها  مبا  مرتني  املحاكمة  ومنع 
اجلرمية )العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، املادة 14 واملادة 15، الإعالن العاملي 
حلقوق الإن�سان املادة 11، القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء، الخ.(. ومما ل جدال فيه 
اأن قانون ال�سجل العديل ونظام رد العتبار يتميز بخرق هذه املبادئ من زاوية املبالغة يف نطاق 
تطبيقهما ومن زاوية التاأخري واأحيانا الإهمال يف حتيني م�سمون ال�سجل، بحيث يفر�سان اإعادة 

النظر يف جوانب متعددة.

تنفيذ  مدة  مفعولها  يتجاوز  اآثارا  تفرز  جمتمعية،  اإدانة  على  املبنية  اجلنائية  العقوبة  اأن  ذلك   
العقوبة، ول يعقل من منظور حقوق الإن�سان اأن ميتد هذا املفعول يف الزمن ب�سكل ي�سبح معه 
ال�سخ�س معاقبا بدون اأ�سا�س �رشعي اإذ تالحقه الإدانة امل�سجلة عليه يف ميادين متعددة من حقوقه 
اخلا�سة وحرياته العامة يف حياته اليومية. بالتايل يتعني حتديد تاريخ دقيق ينتهي به كل تاأثري لالإدانة 
والعقوبة على حياة ال�سخ�س، كما يتعني الن�س على جزاء �سد الإخالل ب�رشوط م�سك وحتيني 

ال�سجالت املعنية.
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ملواطنيها  الإن�سان  الإجرام، حتقيقا حلقوق  العقاب ومكافحة  اإنزال  الدولة يف  اأن حق  كما 
ولكل اإن�سان، يتاأثر بقوة ب�سيادتها ال�سيا�سية ب�سفتها ع�سو من املجتمع الدويل، يعي�س يف تفاعل 
يومي مع الدول املكونة لذلك املجتمع، مما يقت�سي حتديد املكان اخلا�سع لل�سيادة الوطنية خ�سوعا 
مطلقا واملجال الذي يتاأثر فقط بهذه ال�سيادة وياأخذها بعني العتبار، والتخلي عن كل مفهوم 

لل�سيادة ال�سيا�سية اأمام �رشورة حماية حقوق الإن�سان.

اإىل تطابق امل�سالح يف معاقبة املجرمني ومكافحة اجلرمية، كما    وتوؤدي هذه العالقة حتما 
بتو�سيح  اجلنائية  امل�سطرة  قانون  يلزم  الذي  ال�سيء  وت�سادمها،  بل  اختالفها  اإىل  اأحيانا  توؤدي 
احلد الأدنى من القواعد القانونية التي تخ�سع لها الدولة املغربية يف نطاق التعاون الدويل �سد 

الإجرام، بدون م�سا�س بحقوق الإن�سان �سواء كان مواطنا مغربيا اأو اأجنبيا. 

اإذا كان قانون امل�سطرة اجلنائية، على غرار القانون اجلنائي، قانونا يعمل بقاعدة الخت�سا�س 
الإقليمي، بحيث يوؤدي اإىل التزام القا�سي الوطني بالقانون الوطني وحده، �سواء يف املو�سوع، 
القانون اجلنائي، اأو يف ال�سكل، قانون امل�سطرة اجلنائية، فاإن من �ساأن التطبيق املطلق اأو املجرد 
اأن ي�رش بعاملية حقوق الإن�سان، خا�سة منها �رشورة مكافحة اجلرمية وجرب �رشر  لهذه القاعدة 

املت�رشرين منها.

كما يعر�س ب�سهولة اإىل العتداء على حقوق وحريات �سيا�سية واجتماعية واقت�سادية، حتت 
ذريعة احرتام القانون الوطني، اأو �رشورة التعاون الدويل يف مناه�سة ومعاقبة اجلرائم عرب الوطنية، 

خا�سة منها اجلرائم املنظمة يف مو�سوعات الإرهاب، املخدرات وتبيي�س الأموال.

الكتاب ال�سابع

الخت�سا�س املتعلق ببع�س اجلرائم املرتكبة خارج اململكة

 والعالقات مع ال�سلطات الق�سائية الأجنبية



درا�سة حول مالءمة قانون امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق الإن�سان

اأبرز ال�سور التي تبلور التناق�س بني هذا اللتزام ال�سيا�سي الجتماعي الدويل والتم�سك   ولعل 
الأ�سخا�س  تنقل  التعر�س حلرية  الإن�سان مبنا�سبة  الإن�سان، يربز اخلطر على حقوق  ب�سمانة حقوق 
مقيمني  اأو  عابرين  كانوا  �سواء  الأجانب  القت�سادية من طرف  الأن�سطة  بع�س  والأموال، وممار�سة 
على �سبيل الهجرة اأو بناء على اتفاقية ا�ستيطان اأو على حق اللجوء ال�سيا�سي )التفاقية الدولية حلماية 
املتعلق  العاملي  1990، الإعالن  18 دي�سمرب  بتاريخ  اأ�رشهم،  العمال املهاجرين واأفراد  حقوق جميع 
بحقوق الإن�سان لالأفراد الذين لي�سوا من مواطني البلد الذي يعي�سون فيه بتاريخ 13 دي�سمرب 1985(.
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 حظيت و�سعية الطفل يف العقود الأخرية، �سواء على امل�ستوى الوطني اأو العاملي، باهتمام 
كبري ونقا�س حقوقي وا�سع، واكبه امل�رشع املغربي بالعديد من الإ�سالحات الت�رشيعية، املو�سوعية 

منها والإجرائية، يف حماولة للمالءمة مع املواثيق الدولية املرتبطة باملو�سوع. 

ويف هذا ال�سياق، عاجلت الدرا�سة التي اأجنزها املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان، حول 
والعقـــاب  التجرمي  جوانب  بع�س  الإن�سان،  حقوق  ملبادئ  اجلنائي  القانون  م�رشوع  مالءمة 

اخلا�سة بالأحداث.

وتاأتي الدرا�سة احلالية املتعلقة باجلانب الإجرائي، لتوؤكد باأن طريقة معاملة الأطفال يف نظام 
العدالة اجلنائية،عامل حا�سم يف حتديد كيفية اإعادة دجمهم يف اأ�رشهم ومدار�سهم وجمتمعاتهم.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن ديباجة قانون امل�سطرة اجلنائية، النافذ �سنة 2003، اأفا�ست احلديث يف 
فقرتها ال�ساد�سة، عما و�سفته بالتوجهات الكربى حلماية الأحداث.

اإرادة وا�سحة يف �سعيه نحو  اأن امل�رشع قد بذل جهدا ملحوظا، وك�سف عن  وبالرغم من 
ملراجعة،  بحاجة  ق.م.ج.  مقت�سيات  من  العديد  زالت  فما  للحدث،  القانوين  املركز  تطوير 
وباقي  يف ظل اتفاقية حقوق الطفل،  تعك�س نطاق املعايري الدولية املرتبطة بعدالة الأحداث، 

املواثيق الدولية املت�سلة باملو�سوع.

واملالحظ اأن معظم مواد اتفاقية حقوق الطفل، مرتبط ب�سكل مبا�رش بنظام عدالة الأحداث.  
كما اأن روح التفاقية تنبه اإىل اأنه -عند التعامل مع احلدث- من ال�رشوري جداً احرتام حقوق 
معّينة، مثل احلق  يف احل�سول على التعليم والرعاية ال�سحية، واملعلومات املالئمة، وامل�ستوى 
املعي�سي املنا�سب، والتوجيه الأخالقي املالئم، واحلماية من الإ�ساءة وال�ستغالل، لأن ذلك كله 

ي�ساعد على احلّد من توّرط الأطفال يف اجلرمية. 

الكتاب الثالث

القواعد اخلا�سة بالأحداث

منت اجلزء الثالث من الدرا�سة 
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لرعاية  املتحدة  الأمم  منظمة  راأ�سها  وعلى  متخ�س�سة–  منظمات  اأجنزتها  التي  اأن البحوث  غري 
الطفولة )يون�سيف(– توؤكد باأن عدالة الأحداث، مازالت تعاين يف العامل باأ�رشه، العديد من املعوقات.

اإىل اأن اإيداع الأطفال يف موؤ�س�سات الرعاية اأمر  خا�س،  بوجه  الدرا�سات  تلك  وُت�سري 
ماأ�ساوي  وموؤمل للغاية، من حيث اأنه ي�رش بنموهم وتهيئتهم الجتماعية .كما اأن هناك اإجماع 
على اأن التجريد من احلرية، نادراً ما يكون اإجراءً فعاًل، فيما يتعلق باإعادة التاأهيل والدمج، واحلد 
من تكرار ارتكاب اجلرمية. فكثرياً ما ُيجّرد الأطفال من حريتهم ب�سبب جرائم ب�سيطة، اأو غري 

عنيفة، اأو حتى دون ارتكاب اأي جرائم.

تعاين من غياب  الأحداث،  باأن عدالة  )يون�سيف(  ملنظمة  املتخ�س�سة  الدرا�سات  وك�سفت 
التدابري البديلة، املخولة للم�سئولني الذين يتعاملون مع الأحداث اجلانحني، اأو الأطفال �سحايا 
والتي جتنب الطفل  مثل البدائل الهادفة اجتماعيا،  �سعبة،  و�سعية  يف  املتواجدين  اأو  اجلرائم، 

الو�سم التجرميي ل�سلوكه. 

ومع اأن حماولت امل�رشع املغربي يف تطوير القانون، وحت�سني ظروف العتقال، مرحب بها، 
نهج  مع  يتمحور حول الأطفال،  تطويرا  اإّل اأن هناك حاجة ملحة لتطوير عدالة الأحداث، 
�سيا�سية مبنيًة على �سيانة حقوقهم، وجتنب التبعات الهّدامة لال�ستخدام غري املدرو�س، للتجريد 
اإىل تدابري بديلة لتاأمني ال�سالمة العامة، والتعامل مع  من احلرية، واللجوء –عو�سًا عن ذلك–  

الأطفال املعتدين بطريقة حترتم حقوقهم وم�ساحلهم الف�سلى.

اإن التزامات املغرب الدولية، باعتباره ع�سوا يف هيئة الأمم املتحدة، وبحكم م�سادقته على 
جلنة  من  للمغرب  املوجهة   12 عدد  التو�سية  ت�سمنته  ما  لتنفيذ  تدعوه  الطفل،  حقوق  اتفاقية 
حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة، وهي التو�سية التي تدعو اإىل �رشورة مالءمة القوانني الوطنية 

مع  معايري حقوق الطفل كما �سطرتها التفاقية.  

اإن هذه التو�سية، هي التي حاول امل�رشع جت�سيدها على م�ستويني: م�ستوى قانون املو�سوع، 
يف م�رشوع القانون اجلنائي، وعلى امل�ستوى الإجرائي �سمن الكتاب الثالث من ق.م.ج.
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ومع الأخذ بالعتبار املالحظات ال�سابقة، يحق الت�ساوؤل اإىل اأي حد ا�ستطاع امل�رشع املغربي، 
الدولية  للمعايري  مالئمة  الأحداث،  بعدالة  املتعلقة  واملوؤ�س�ساتية،  الت�رشيعية  منظومته  يجعل  اأن 
وخ�سو�سا منها، تلك الواردة �سمن اتفاقية حقوق الطفل، والتفاقيات الأخرى املرتبطة باملركز 

القانوين لالأحداث؟

اإن الإجابة عن هذا الت�ساوؤل ت�ستدعي من جهة اأوىل، التذكري باملعايري والقواعد املرجعية التي 
تت�سمنها اتفاقية حقوق الطفل، والتفاقيات الأخرى املت�سلة باملو�سوع، ثم قراءة وفح�س مواد 

الكتاب الثالث، على �سوء تلك املعايري من جهة ثانية.

املحور الأول : املعايري الدولية املرتبطة بعدالة الأحداث

لة حول عدالة الأحداث، تغطي نطاقًا وا�سعاً ومعقداً من  هناك العديد من املعايري الدولية املف�سّ
الق�سايا، من وقاية ومراقبة، وتدخل مبكر واإجراءات ق�سائية، وظروف العتقال واإعادة الدمج، 

وكل ذلك مب�ساركة جمموعة وا�سعة من اجلهات املعنية.

ومن اأهم التفاقيات التي تت�سمن هذه املعايري نذكر ما يلي: اتفاقية حقوق الطفل-القواعد 
قواعد وتعليمات الأمم املتحدة حول  النموذجية الدنيا لالأمم املتحدة ملعاملة ال�سجناء 1955- 
عدالة الأحداث، ومبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث )مبادئ الريا�س1990 ( 
 -1985 -قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �سوؤون ق�ساء الأحداث، قواعد بكني 

قواعد الأمم املتحدة ب�ساأن الأحداث املجّردين من حريتهم 1991.   

ونعر�س باإيجاز لأهم املعايري امل�سمنة يف هذه الوثائق.

اأول : املعايري امل�سمنة يف اتفاقية حقوق الطفل 

ُتعترب اتفاقية حقوق الطفل )1989( التي �سادق عليها املغرب يف 19 دجنرب 1996، اأهم ميثاق 
يف توجيه وتطوير عدالة الأحداث، كما اأنها ُتعترب اإطار العمل الأ�سا�سي لأي نهج مبني على 
لة من القواعد، للمحافظة على معايري حقوق الإن�سان  حقوق الطفل، وحتتوي على جمموعة مف�سّ

يف اأنظمة عدالة الأحداث.
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تفعيل بنودها من خالل القوانني وال�سيا�سات  ويتعني على الدول الأطراف يف التفاقية، 
واملمار�سات الرامية  اإىل حتقيق اأهداف التفاقية، ل�سيما واأن جلنة حقوق الطفل التابعة  لهيئة 
الأمم املتحدة ت�رشف على تطبيق التفاقية، وهي هيئة موؤلفة من 18 خبرياً دوليًا مت اختيارهم من 

اأطر جغرافية ولغوية ودينية خمتلفة.

وتت�سمن التفاقية مبادئ عامة، وقواعد خا�سة بعدالة الأحداث.

1. املبادئ العامة لالتفاقية 

من اأجل �سمان نهج م�سرتك للنواحي املختلفة التي تتناولها اتفاقية حقوق الطفل، حّددت 
جلنة حقوق الطفل اأربعة مبادئ عامة، ُتعترب مرجعيات توجيهية لتنفيذ التفاقية، وهي:

اأ. مبداأ م�سلحة الطفل الف�سلى

اتفاقية حقوق الطفل مبنية على)مبداأ( م�سلحة الطفل الف�سلى، كاعتبار اأويل يف جميع الأمور 
املتعلقة بالطفل، ويتم ال�سرت�ساد بهذا املبداأ يف تطبيق كافة املبادئ الأخرى يف التفاقية، مبا فيها 
تلك املتعلقة بعدالة الأحداث. ول ُيقت�رش تطبيق هذا املبداأ على املقررات الق�سائية التي تتخذها 
املحاكم، بل يجب تطبيقه ب�سكل وا�سع يف القرارات الإدارية وعلى و�سع ال�سيا�سات وتدابري 

التحويل.

ب. مبداأ عدم التمييز

وفق هذا املبداأ، ل يجوز التمييز بني الأطفال بناًء على اأ�س�س خمتلفة، مثل النوع الجتماعي 
والأ�سل الجتماعي والعرقي والعن�رش والعجز واأي اأو�ساع اأخرى.

ج. مبداأ م�ساركة الأطفال

ُيعترب حق الأطفال بامل�ساركة يف الأمور التي توؤثر يف م�ساحلهم، طريقة مبدعة يف العرتاف 
باأن الأطفال اأ�سحاب حقوق، ولي�سوا جمرد متلّقني �سلبيني. وهناك �سالت وا�سحة بني املادة 
اخلا�سة بامل�ساركة )املادة 12( وعدالة الأحداث، من حيث اأنه -فيما يتعلق بالتدابري الق�سائية- 
يجب منح الأطفال الفر�سة يف امل�ساركة يف جميع القرارات، وعندما ميثلون اأمام املحكمة، من 

الواجب اأن يتمتعوا بكافة ال�سمانات. 
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د. مبداأ  البقاء والنماء

يتعّلق هذا املبداأ برفاهية الأطفال، مبا يف ذلك حقهم باحل�سول على اخلدمات ال�سحية 
املبداأ  ولهذا  والرفاهية والرتويح ووقت الفراغ، واحلماية من العنف والأذى.  والجتماعية، 
تطبيقات وا�سعة يف جمال عدالة الأحداث، خا�سة فيما يتعلق بالأطفال املجّردين من حريتهم، 

لأنهم عر�سة ب�سكل كبري اإىل تهديد �سالمتهم البدنية والنف�سية.

2. قواعد التفاقية  املطبقة على  عدالة الأحداث 

معظم بنود اتفاقية حقوق الطفل، ذات �سلة بعدالة الأحداث، لأن احرتام حقوق الأطفال- 
كاحلق يف التعليم، واحلماية من الإ�ساءة وال�ستغالل، واحل�سول على معلومات كافية، واحلق 
يف م�ستوى معي�سي لئق، واحل�سول على اإر�ساد اأخالقي، ي�ساعد يف عدم توّرطهم يف اجلرائم. 
وتوؤدي التفاقية اإىل ا�ستنتاج مفاده، اأن اأي حماولة هادفة للحد من جرائم الأحداث، يجب اأن 
تعمل على تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها. لذا، فاإن اأكرث بنود اتفاقية حقوق الطفل التي  لها 

عالقة بعدالة الأحداث، هي الواردة يف املواد 37 و 39 و40 .

فاملادة 37 حتظر التعذيب، اأو املعاملة اأو العقوبة الالاإن�سانية اأو املهينة، وعقوبة الإعدام وال�سجن 
مدى احلياة، دون فر�سة لإخالء ال�سبيل، وكذلك حتمي الأطفال املجّردين من حريتهم.

ويحق  ول يجب اللجوء اإىل التوقيف والحتجاز، اإّل كملجاأ اأخري ولأق�رش مدة ممكنة. 
لالأطفال املجّردين من حريتهم، تلّقي معاملة اإن�سانية والحرتام، وعدم امل�سا�س بكرامتهم بطريقة 
تاأخذ �سنهم يف  العتبار، وتف�سلهم عن الرا�سدين، وت�سمن ات�سالهم باأ�رشتهم، وتتيح لهم الدعم 
القانوين و�سمان اإثبات عدم �رشعية احتجازهم. وعلى النقي�س من املادة 40، ل تقت�رش املادة37  

على الأطفال املتهمني اأو املدانني بارتكاب جرم ما.

فتغطي ب�سكل اأكرث حتديداً حقوق جميع الأطفال املتهمني بانتهاك القانون   ،40 اأما املادة 
اجلنائي، لذا فهي تغطي جوانب معاملة الأطفال، من حلظة الّدعاء باأنهم ارتكبوا جرمًا، وحتى 

التحقيق والعتقال والتهام، وفرتة ما قبل املحاكمة، واملحاكمة واإ�سدار احلكم.
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وُتلزم املادة الدول الأطراف، بتطوير نظام منف�سل لعدالة الأحداث، له اأهداف تاأديبية اإيجابية 
املحاكمة العادلة(،  قائمة بال�سمانات الدنيا للطفل )قواعد  ل عقابية. وتذكر املادة بالتف�سيل، 
وو�سع تدابري للتعامل مع  بتحديد حد اأدنى ل�سن امل�سوؤولية اجلنائية،  وُتلزم الدول الأطراف، 
بالإ�سافة اإىل تدابري  يجنب اللجوء اإىل الق�ساء،  تعامال  الأطفال الذين خرقوا القانون اجلنائي، 

بديلة لإيداع الأطفال يف موؤ�س�سات الرعاية.

اإعادة  39، بحق الأطفال �سحايا الإهمال والإ�ساءة وال�ستغالل، يف  واأخرياً، تعرتف املادة 
التاأهيل واإعادة دجمهم اجتماعيًا. 

ثانيا : القواعد النموذجية الدنيا لالأمم املتحدة ملعاملة ال�سجناء 1955

ت�سع القواعد النموذجية الدنيا لالأمم املتحدة ملعاملة ال�سجناء، مبادئ لف�سل الأحداث عن 
البالغني يف مراكز احلجز، وف�سل املوقوفني احتياطيا، عن امل�سجونني املحكوم عليهم .كما اأنها 

تقّدم توجيهًا حول معاملة ال�سجناء واإدارة املوؤ�س�سات.

ثالثا : قواعد وتعليمات الأمم املتحدة حول عدالة الأحداث

وهي معايري ومبادئ اتفقت عليها الكثري من الدول، وترد يف الإعالنات واملبادئ 
والإر�سادات والأنظمة النموذجية. ومع اأنها لي�ست ملزمة قانونيًا للدول الأطراف فيها، اإّل اأنها 
م�ستقاة من القانون الدويل، وتعك�س اإجماعًا وا�سعًا من جانب املجتمع الدويل، وتنطوي على 

قيمـة توجيهية اأي�سًا.

واأكرث املواثيق �سلة بحقوق الطفل وعدالة الأحداث، هي قواعد الأمم املتحدة ب�ساأن الأحداث 
مبادئ  الأحداث:  املجّردين من حريتهم )1991( ومبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح 
الريا�س )1990(  وقواعد الأمم املتحدة النموذجية الـدنيـا لإدارة �سـوؤون ق�ساء الأحداث )قواعد 

بكني1985(.

317



318

رابعا :  مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث  )مبادئ     

الريا�س 1990(

ل  نهجًا �ساماًل وفاعاًل للوقاية واإعادة الدمج الجتماعي، وتف�سّ ت�سّكل مبادئ الريا�س، 
الأ�رشة  ال�سرتاتيجيات الجتماعية والقت�سادية، املتعلقة بجميع اجلوانب الجتماعية تقريبًا: 
نظام عدالة  والت�رشيع واإدارة  واملدر�سة، واملجتمع املحلي والإعالم وال�سيا�سات الجتماعية، 
الأحداث. فالوقاية بح�سب هذه املبادئ، لي�ست جمرد معاجلة لالأو�ساع ال�سلبية، بل و�سيلة لتعزيز 
رفاهية الأطفال، من خالل ال�رشاكة بني الربامج املجتمعية املختلفة. وت�ستند مبادئ الريا�س اإىل 
افرتا�س اأن »احلد من انحراف الأحداث، جزء اأ�سا�سي يف احلد من اجلرائم يف املجتمع«، وبالتايل 
ل الربامج الوقائية التي ترّكز على رفاهية الأطفال  وتف�سّ تتبّنى توجهًا يتمحور حول الطفل. 
ومنائهم. وب�سكل اأكرث حتديداً، تو�سي الدول بتطوير تدخالت جمتمعية للم�ساعدة يف احلد من 
انتهاك الأطفال للقانون، واإدراك اأنه ل يجب اللجوء اإىل املوؤ�س�سات الر�سمية لل�سبط الجتماعي، 
اإّل كمالذ اأخري.كما تدعو مبادئ الريا�س، اإىل عدم جترمي اأو معاقبة الأحداث على الت�رشف 
الذي ل يعترب جرما، ول يعاقب عليه اإذا ارتكبه الكبار. وتو�سي باأن متنح برامج الوقاية الأولوية، 

لالأطفال املعر�سني خلطر الهجران اأو الإهمال اأو الإ�ساءة اأو ال�ستغالل.

خام�سا :  قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �سوؤون ق�ساء 

الأحداث قواعد بكني 1985 

جرى تبّني هذه القواعد عام 1985 وهي معكو�سة يف املادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل. 
وتزّود قواعد بكني الدول الأطراف، بالتوجيه حول حماية حقوق الأطفال، واحرتام احتياجاتهم 

عند تطوير اأنظمة م�ستقلة ومتخ�س�سة لعدالة الأحداث. وت�سّجع قواعد بكني على:  

■   اللجوء اإىل حتويل الأطفال عن املحاكم الر�سمية، اإىل برامج جمتمعية مالئمة.
■   يجب اأن تتم اأي اإجراءات اأمام ال�سلطات، بطريقة حتقق م�سلحة الطفل الف�سلى.

■   توفري تدريب متخ�س�س للموظفني العاملني يف ق�سايا الأحداث.
■   اللجوء اإىل التجريد من احلرية كمالذ اأخري ولأق�رش فرتة ممكنة.

■     احلث على اإجراء البحوث وتطويـــرها، لتكون اأ�سا�سًا لعمليات فعالة للتخطيـط وو�سع 
ال�سيا�سات.
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وطبقا لقواعد بكني، يجب اأن يكون نظام عدالة الأحداث عادًل واإن�سانيًا، وي�سّدد على 
رفاهية الطفل، وي�سمن اأن تكون ردود فعل ال�سلطات، منا�سبة لكل من ظروف املعتدي 
بالإ�سناد  كما ت�سدد قواعد بكني على اأهمية اإعادة التاأهيل، وتق�سي بتزويد الطفل  واجلرمية. 
الالزم، من تعليم اأو عمل اأو اإقامة، وتدعو املتطوعني، واجلمعيات الطوعية، واملوؤ�س�سات املحلية 

وغريها من موارد املجتمع، اإىل امل�ساعدة يف هذه العملية.

وقواعد بكني مق�ّسمة اإىل �ستة اأجزاء، ت�ستمل على املبادئ العامة، والتحقيق والّدعاء، 
داخل  والتقا�سي والتكييف القانوين للجرم، واملعاملة خارج موؤ�س�سات الرعاية، واملعاملة 

موؤ�س�سات الرعاية والبحوث اخلا�سة بها، وو�سع ال�سيا�سات والتقييم.

التحقيق والّدعاء

يخ�سع التحقيق والّدعاء لالعتبارات التالية )القاعدتان 10 و11(:  
■   اإخطار الأهل اأو الأو�سياء دون تاأجيل غري �رشوري، يف حالة القب�س على الطفل.

■   احرتام الو�سع القانوين للطفل يف جميع الأوقات.
■   اعتبار اإنهاء الق�سية دون اللجوء اإىل حماكمة ر�سمية.

■    اإحالة الطفل اإىل خدمات املجتمع اأو غريها، بعد  موافقته اأو موافقة اأهله اأو الأو�سياء عليه.
■   توفري التوجيه والإ�رشاف لل�سحايا وتعو�سيهم.

التجريد من احلرية

تتناول قواعد بكني ب�سكل �سامل، حالت جتريد الطفل من حريته )القاعدة( 13، وذلك كما يلي: 

■   يجب اللجوء اإىل التوقيف  كاإجراء اأخري ولأق�رش فرتة زمنية ممكنة.
■       كلما اأمكن، يجب ا�ستبدال التوقيف باإجراءات بديلة مثل املراقبة عن كثب، اأو الرعاية 

املركزة، اأو اإحلاق الطفل باأ�رشة اأو باإحدى موؤ�س�سات دور الرتبية.
موؤ�س�سة  ■    يجب ف�سل الأطفال املحتجزين رهن املحاكمة عن البالغني، واحتجازهم يف 

منف�سلة اأو يف ق�سم منف�سل من موؤ�س�سة ت�سم اأي�سا البالغني.
■     اأثناء فرتة احتجازهم، يجب اأن يحظى الأطفال بالرعاية واحلماية، وجميع اأنواع امل�ساعدة 

الفردية  والجتماعية، القانونية واملهنية والنف�سية والطبية واجل�سدية.
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اأما القواعد املتعلقة بالتقا�سي والتكييف القانوين للجرم )املواد14 و18(، فتدعو اإىل تنفيذ 
تدابري وفق مبادئ املحاكمة العادلة واملن�سفة )مبا يف ذلك حق الطفل يف التمثيل الق�سائي املجاين( 

والتي تاأخذ يف عني العتبار م�سلحة الطفل الف�سلى.

وت�سدد قواعد بكني اأي�سًا،على اأهمية التو�سل اإىل حل متنا�سب بني اجلرم وم�سالح الطفل 
التي  والظروف  بالتحقيق جيداً يف خلفية الطفل،  )القاعدة  16(  وم�سالح املجتمع، وتطالب 
يعي�س فيها، اأو الظروف التي وقع فيها اجلرم، قبل اأن ت�سدر ال�سلطة املخت�سة حكمها، وذلك 
من اأجل تي�سري عملية تقا�ٍس حكيمة. كما تنادي قواعد بكني، باحلاجة اإىل توفري تعليم احرتايف، 

وتدريب اأثناء اخلدمة، ودرو�س تذكريية حول املو�سوع. 

�ساد�سا :  قواعد الأمم املتحدة ب�سـاأن الأحداث املجّردين مـن حريتهم 

  )1991(

مت اإدراج مبادئ هذه القواعد املتعلقة مبعاملة الأحداث املحتجزين، يف اتفاقية حقوق الطفل. 
وحتدد القواعد املعايري التي يجب تطبيقها، عندما ُيحتجز طفل )اأي �سخ�س دون �سن 18 �سنة( يف 
اأي موؤ�س�سة اأو من�ساأة )�سواء كانت جنائية اأو اإ�سالحية اأو تربوية اأو حمائية، و�سواء جاء الحتجاز 
باأمر من �سلطة  على خلفية اإدانة اأو �سبهة بارتكاب جرم، اأو لأن الطفل ُيعترب معّر�سًا للخطر( 
ق�سائية اأو اإدارية اأو غريها من ال�سلطات العامة. بالإ�سافة اإىل ذلك، ت�ستمل القواعد على املبادئ 
التي ميكن جتريد الأطفال فيها من حريتهم، م�سددة على اأن التجريد من  التي حتدد الظروف 

احلرية، يجب اأن يكون ملجاأ اأخرياً ولأق�رش فرتة ممكنة، ويكون مقت�رشاً على حالت ا�ستثنائية.

وعندما ل يكون بالإمكان جتنب التجريد من احلرية، يجب توفر ال�رشوط التالية:

■   يجب منح الأولوية ملحاكمة �رشيعة، لتجنب فرتات الحتجاز املطّولة دون �رشورة.
■   ل يجب احتجاز الأطفال دون اأمر احتجاز �رشعي.

■   يجب اإن�ساء املوؤ�س�سات ال�سغرية واملفتوحة باأدنى حد من الإجراءات الأمنية.
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■    ل يجب اأن يتم جتريد الطفل، من حريته اإّل يف موؤ�س�سات ت�سمن وجود اأن�سطة وبرامج 
واحرتامهم لذاتهم واإح�سا�سهم بامل�سوؤولية .كما يجب  لتعزيز �سحة الأحداث،  هادفة 
حت�سري الطعام ب�سكل منا�سب، وتوفري ماء ال�رشب النظيف، واأماكن نظيفة للنوم، ومرافق 
وقائية  �سحية كافية، ويجب اأن تكون املالب�س منا�سبة للطق�س، وتوفري رعاية طبية 

وعالجية منا�سبة.

■    يجب اأن تكون موؤ�س�سات الحتجاز لمركزية لتي�سري الت�سال مع اأفراد الأ�رشة، ويجب 
ال�سماح لالأطفال مبغادرة املوؤ�س�سة لزيارة منازلهم.

■   يجب اأن يح�سل الأطفال على التعليم وفر�س العمل داخل املجتمع.

■    يجب اأن يتلقى موظفو عدالة الأحداث التدريب املنا�سب، ويجب اأن يحرتموا حق الطفل 
باخل�سو�سية، ويحموهم من اأي �سكل من اأ�سكال الإ�ساءة اأو ال�ستغالل.

■    يجب اأن يقوم مفت�سون م�ستقلون موؤهلون باإجراء عمليات تفتي�س منتظمة لهذه املوؤ�س�سات.

املحور الثاين  :  قراءة يف مواد الكتاب الثالث يف  �سوء  املبادئ 

املرجعية

من خالل القراءة املتاأنية ملواد الكتاب الثالث، ومن ا�ستعرا�س بع�س اأحكام الق�ساء، وبع�س 
اأنه  يتبني  والأكادميية  امليدانية  البحوث  وبع�س  املتخ�س�سة،  املنظمات  من  املنجزة  الدرا�سات 
بالرغم من جمهود املالءمة مع مبادئ حقوق الإن�سان واملعايري الدولية املرتبطة باملو�سوع، مازالت 
ال�سيا�سة  التي نهجها امل�رشع يف مو�سوع الأحداث �سمن العديد من القواعد الت�رشيعية، حتتاج 

اإىل املراجعة لتدقيق مدلولها، وفق املعايري امل�سار اإليها �سمن املحور الأول اأعاله.

وامل�سمنة  الأحداث،  عدالة  باإ�سالح  املرتبطة  الت�رشيعية  التوجهات  من  وبالرغم  وهكذا، 
التطبيق  عنها  ك�سف  وقد  قائمة،  امل�ساكل  من  العديد  زالت  ما  من ق.م.ج.،  الثالث  بالكتاب 

العملي. ومن اأبرزها على امل�ستوى التطبيقي ما يلي:
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■   اللجوء املفرط لتدابري العتقال، والعقوبات ال�سالبة للحرية، بدل تدابري الإ�سالح.
■    حمتوى حما�رش ال�سابطة الق�سائية، التي تعترب جمرد تدوين للت�رشيحات التي تلقاها ال�سابط، 

والتي تفتقر للمعلومات املتعلقة بالو�سعية الجتماعية للحدث.
■   النق�س الكبري يف اأطر ال�رشطة الق�سائية املتخ�س�سة واملوؤهلة للتعامل مع احلدث.

التمهيدي. وعدم حتديد املدة  والوقت اخلا�س  ■     عدم تفعيل دور املحامي خالل البحث 

بالت�سال باملحامي عندما يقرر �سابط ال�رشطة الق�سائية الحتفاظ باحلدث، مع الغمو�س 
حول طبيعة املكان الذي يحتفظ باحلدث داخله.

الرتبية،  اإعادة  مراكز  وممثلي  املحرو�سة،  احلرية  مندوبي  اأطر  يف  احلا�سل  ■    اخل�سا�س 
والباحثات الجتماعيات، وموؤ�س�سات الرعاية واإعادة الإدماج.

الإحالة  املقت�سيات، ومن ذلك  الكثري من  الإحالة يف  العتماد على  امل�رشع يف  ■    اإ�رشاف 
الإعدادي.  بالتحقيق  املتعلق  الأول  الكتاب  الثالث من  الق�سم  املقررة يف  امل�سطرة  على 
الإحالة على الفرع اخلام�س من الباب الأول من الق�سم الرابع من الكتاب الثاين املتعلق 
الإحالت جندها  هذه  اإىل  وبالرجوع  ال�ستئنافية.  اجلنح  بغرفة  اخلا�سة  بالخت�سا�سات 
حُتيل بدورها على مواد اأخرى، مما يرتتب عنه �سعوبة تتبع �سري عدالة الأحداث، ومعرفة 

املقت�سيات الواجبة التطبيق ب�سكل مبا�رش.
مما  املوجودين يف و�سعية �سعبة،  الأطفال  مبعاملة  اخلا�سة  القواعد  تو�سيح وفر�س  ■   عدم 

يجعل الق�ساء يتعامل مع هذه الفئة تعامله مع الأحداث اجلانحني.  

وللتغلب على هذه املعوقات يجب:

■    العمل على توفري العدد الكايف من �سباط ال�رشطة الق�سائية املكلفني بالأحداث، وتكوينهم 
وتاأهيلهم مبا ي�سمح لهم بالنهو�س مبهامهم على الوجه املطلوب.

■    �رشورة اإ�سناد مهمة ال�سابطة الق�سائية املكلفة بالأحداث للعن�رش الن�سوي قدر الإمكان.

العنا�رش املكونة تكوينا  العامة والق�ساة املكلفني بالأحداث من بني  النيابة  اأع�ساء  ■   اختيار 
خا�سا، يف ثقافة التعامل مع الأحداث.
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■   يف حالة الحتفاظ باحلدث من طرف ال�رشطة الق�سائية، ي�ستح�سن ت�سنيف الأحداث اإىل 

اإذ اأن رفع �سن الر�سد اجلنائي اإىل 18 �سنة، قد خلق م�ساكل  جمموعات ح�سب الأعمار، 
على م�ستوى اأمن و�سالمة باقي الأحداث.

■  تفعيل دور املحامي اأمام ال�رشطة الق�سائية ليكون رقيبا على احرتام ال�سمانات.
اإحالة ق�سايا اجلنح على قا�سي  العامة باحرتافية، عند بحثها مل�ساألة  النيابة  تعامل  ■   �رشورة 

الأحداث للتحقيق الإعدادي، ومنع العتقال الحتياطي يف اجلنح اإل يف احلدود ال�سيقة.
■    تكثيف الدورات التكوينية امل�ستمرة بالن�سبة جلميع الأطر املكلفة بالأحداث، ول�سيما يف 

جمال كيفية التعامل مع اجلوانب الجتماعية، وو�سائل الإ�سالح.
■   احلر�س على اإبقاء الق�ساة املكلفني بالأحداث ما اأمكن يف مهامهم، ل�سمان ا�ستقرارهم 
ملواجهة  الق�سائية  ال�رشطة  �سباط  �سفة  منحهم  مع  املرتاكمة،  جتربتهم  من  وال�ستفادة 
الطارئة  امل�ستعجلة  احلالت  ملواجهة  بحقهم  الدميومة  نظام  واإقرار  ال�ستعجال،  حالت 

اأيام العطل والأعياد.
■    عدم اللجوء اإىل العتقال الحتياطي، وا�ستبداله باملراقبة الق�سائية اأو الت�سليم للوالدين اأو 

الأولياء، مع �رشورة تدخل امل�رشع لتنظيم العتقال الحتياطي تنظيما يراعي خ�سو�سية 
ق�سايا الأحداث وح�رشه يف اجلنايات فقط، وت�سييق اللجوء اإليه يف اجلنح، مع و�سع مدة 
معقولة باعتبار ق�سايا الأحداث من الق�سايا امل�ستعجلة التي تتطلب البت ال�رشيع وتب�سيط 
الإجراءات، واإلغاء التحقيق يف اجلنح بالنظر لكون التجربة اأظهرت عدم جدواه، وبالنظر 

ملا ي�سببه من بطء وطول اأمد الإجراءات.
الق�سائية  لل�رشطة  �سباط  من  الأحداث،  عدالة  يف  للمتدخلني  الفعلي  التخ�س�س  ■    اإقرار 
وق�ساة للنيابة العامة وق�ساة للتحقيق واحلكم وكتاب ال�سبط، وعدم اإثقال كاهلهم بق�سايا 

اأخرى.
■     تدعيم اجلهود املبذولة من طرف جمعيات املجتمع املدين، ول �سيما يف جمال الو�ساطة 

وال�سلح وجعله اإلزاميا يف جميع اجلنح.
■   ترتيب اجلزاء القانوين املنا�سب عند خرق ال�سمانات الإجرائية املخولة لالأحداث.
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املادة 458 مكرر م�سافة:  »يتعني مراعاة امل�سلحة الف�سلى للحدث عند تطبيق التدابري املن�سو�س 

عليها يف هذا الكتاب«.

املادة 458: �سن الر�سد اجلنائي

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح : تعديل واإ�سافة 

غري  �سنة   12 يبلغ  مل  الذي  ال�سغري  وتعترب  �سنة،   18 يف  اجلنائي  الر�سد  �سن  املادة  هذه  حتدد 
امل�سئولية  ناق�س  �سنة  12 و18  بني  يرتاوح عمره  الذي  ال�سغري  التمييز، وجتعل  م�سئول لنعدام 

لنق�سان التمييز.

واملالحظ من خالل التطبيق العملي اأن الكثري من الأطفال دون 12 �سنة يحالون على الق�ساء 
الإحالة يف  منع هذه  الن�س �رشاحة على  الواجب  التمييز، بحيث كان من  اأنهم عدميو  واحلالة 
الطفل  اتفاقية حقوق  40 من  املادة  اأ، من  3 حرف  الفقرة  حدود �سن معينة كما تق�سي بذلك 
وعلى غرار ما ت�سري عليه العديد من الت�رشيعات املعا�رشة التي حتدد �سقفا معينا دون �سن التمييز 
اأنه ال�سن املحددة التي ل يجوز معها عر�س احلدث على  ك�سبع اأو ثمان �سنوات، وتن�س على 

العدالة.

املقرتح: ت�ساف للمادة 458 الفقرة التالية: »ل يخ�سع احلدث الذي مل يبلغ اثنتي ع�رشة �سنة اإل 

للتدابري الرتبوية والتهذيبية التي تقررها املوؤ�س�سات التي يخولها القانون ذلك.

  ل ميكن تعري�س احلدث الذي مل يبلغ اإثنتي ع�رشة �سنة �سم�سية كاملة لأي اإجراء من اإجراءات 
امل�سطرة اجلنائية«. 

الق�سم الأول

اأحكـام متهيـدية



درا�سة حول مالءمة قانون امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق الإن�سان

املادة 459: حتديد �سن الر�سد اجلنائي

املبداأ املرجعي: ال�رشعية 

املقرتح: تدقيق الن�س

تعالج هذه املادة م�سكلة حتديد ال�سن، ولقد ظهرت هذه امل�سكلة كعامل رئي�سي يف التاأخريات 
التي حتدث يف البت يف  ق�سايا الأحداث، ويف كونها تخلق فر�سة لوقوع اإ�ساءات. ويتحّمل 
�سباط ال�رشطة الق�سائية امل�سوؤولية الأولية عن حتديد �سن الأحداث، عندما ل يكونون متاأكدين 

من �سن الطفل حلظة اإلقاء القب�س عليه.

فكثريا ما يجهل الأحداث اأعمارهم وتواريخ ميالدهم. ويف بع�س احلالت، حتى اأولياوؤهم 
لل�سن لي�ست متاحة  الأوراق املثبتة  قد ل يقدرون على تقدمي البيانات يف هذه ال�ساأن.كما اأن 

دائمًا، وذلك لعدد من الأ�سباب، منها اأن العديد من املواليد ل يتم ت�سجيلهم باحلالة املدنية.

وكان ُيعتقد لفرتة من الوقت، اأن اأف�سل الطرق حلل م�سكلة  اإثبات ال�سن �سيكون بافرتا�س 
بالنظر اإىل اأن بع�س  احلدث، اإىل حني اإثبات العك�س. لكن  به  �رشح  اأن �سن الأطفال هو ما 
الرا�سدين ي�سيئون ا�ستخدام هذا الأمر ويّدعون اأنهم اأطفال، فقد ل يكون هذا الأ�سلوب مثاليًا. 
كبار حمتَجزين مع الأحداث، مّدعني  وقد ك�سفت عمليات مراقبة ال�سجون وجود اأ�سخا�س 
اأنهم يف تلك ال�سن، كما اأن العديد من الأطفال ال�سغار اعتربوا عن خطاأ، ممن يتوفرون على �سن 

امل�سوؤولية اجلنائية.

ولتجنب الوقوع يف هذا املحظور، وجب تدقيق الن�س وعدم الكتفاء ب�سياغته احلالية التي 
حتيل تقدير ال�سن اإىل مرحلة املحاكمة، واحلال اأنه يجب ُمعاجلة م�سكلة ال�سن حلظة اإلقاء القب�س 

وقبل الإحالة على املحكمة.

ويف جميع الأحوال، ويف انتظار حتديد ال�سن، يتعني معاملة املعني معاملة الأحداث اإىل اأن 
يثبت العك�س بعد التاأكد من �سنه.
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تثبت  �سهادة  توجد  »اإذا مل  التايل:  النحو  منه على  الثانية  الفقرة  الن�س وتعديل  تدقيق  املقرتح: 

احلالة املدنية ووقع خالف يف تاريخ الولدة، فاإن ال�رشطة الق�سائية ت�ستعني باإجراء فح�س طبي 
احلال  اقت�سى  اإن  وُت�سدر  الإجراء  نف�س  تتخذ  اأن  للمحكمة  العامة، كما يجوز  النيابة  اإذن  بعد 

مقررا بعدم الخت�سا�س«.
اإ�سافة الفقرة التالية:

»يعامل املعني معاملة الأحداث اإىل حني التاأكد من �سنه، عدا اإذا ظهرت عليه عالمات قطعية 
ل�سن تقارب الثامنة ع�رشة«.

املادة 460: و�سع الأحداث حتت احلرا�سة النظرية 

املبداأ املرجعي: �سمانات احلرية الفردية

املقرتح: مراعاة ال�سوابط وتدقيق الن�س 

احلرا�سة  حتت  وو�سعه  باحلدث  الحتفاظ  يف  الق�سائية  ال�رشطة  ل�سابط  املادة  هذه  ترخ�س 
النظرية. وتطبق على احلدث نف�س الإجراءات واملدد املطبقة على الرا�سدين. ونحيل بهذا ال�ساأن 
حتت  بالو�سع  املتعلقة   66 املادة  درا�سة  عند  الدرا�سة،  هذه  �سمن  اإليه  الإ�سارة  �سبقت  ما  على 

احلرا�سة بالن�سبة للرا�سدين.

وعادة ما حت�سل اأول مواجهة لالأطفال مع نظام عدالة الأحداث، عند توقيفهم من قبل �سباط 
ال�رشطة الق�سائي. ويرتك الت�سال الأول مع ال�رشطة يف نف�س الطفل اأثرا �سخ�سيا دائما. وتعك�س 
معاملة الأحداث باحرتام وعدل، اأهمية احرتام حقوق الطفل، الأمر الذي ي�سع الأ�سا�س لعملية 
اإعادة التاأهيل واأي معاملة �سيئة قد توؤدي اإىل ا�ستياء واإح�سا�س بالظلم وي�سعب معها معاجلة م�ساألة 

اإعادة الدمج.

ولل�رشطة دور رئي�سي. فهي اأول نقطة ات�سال بني احلدث ونظام العدالة، وبالتايل فهي اجلهات 
املعنية الرئي�سية بتطبيق عدالة الأحداث يف مرحلة انطالقتها.

وبالرجوع اإىل معايريحقوق الإن�سان فاإنه يحق لكل �سخ�س، مبن يف ذلك الأحداث املوقوفون 
بدعوى ارتكابهم اجلرائم:
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■   التزام ال�سمت.
■   معرفة التهم املوجهة �سدهم فوراً، وحقهم  يف معرفة ما يرتتب عن عدم التزام ال�سمت.

■   عدم اإجبارهم على العرتاف باأي �سيء قد ُي�ستخدم دلياًل �سدهم.
■   مثولهم اأمام املحكمة يف اأقرب وقت معقول.

■    حقهم يف امل�ساعدة الق�سائية، ومتثيلهم من طرف حمام باعتبار الو�سع حتت احلرا�سة اأمرا 
خميفا لأي �سخ�س، خا�سة الأحداث، حيث يواجهون فيه العديد من امل�ساكل.

وبح�سب املعايري الدولية، ل ي�ستخدم اإّل احلد الأدنى من القوة يف التعامل مع الأحداث. 
وقد تخرق طريقة التوقيف معايري حقوق الإن�سان، من خالل عدة ت�رشفات مثل ا�ستخدام القوة، 

وا�ستخدام الأ�سفاد اأو التقييد بال داٍع، اأو معاملة الأحداث بطريقة مهينة.

ولالأطفال الذين ت�ستجوبهم ال�رشطة، نف�س حق الرا�سدين بالمتناع عن الإجابة عن الأ�سئلة، 
اأ�سماوؤهم وعناوين �سكناهم، لكنهم  ذلك  يف  بهويتهم، مبا  مما يعني اأن عليهم اإخبار ال�رشطة 
لي�سوا م�سطرين لالإجابة عن هذه الأ�سئلة دون وجود حماٍم حا�رش معهم. وعلى ال�رشطة –منذ  
حلظة التوقيف– �رشح طبيعة الأفعال املن�سوبة لالأحداث املقبو�س عليهم، واإطالعهم بحقهم يف 

احل�سول على متثيل ق�سائي.

واأول ما يحتاجه الأحداث هو معلومات حول التهم املوجهة اإليهم وحقوقهم. ويف هذا 
ال�ساأن، يتوجب على ال�رشطة اإطالع الأحداث بحقوقهم بطريقة ميكنهم فهمها.

وتكفل املواثيق الدولية –وعلى الأخ�س اتفاقية حقوق الطفل– حق الأحداث يف توكيل حماٍم، مما 
ي�ستوجب �سمان حق الأحداث يف توكيل حماٍم وحمايته يف جميع مراحل عمليـة عدالة الأحداث.

وعند و�سعهم حتت احلرا�سة اأو توقيفهم، يجب اأن ُيطلعهم �سابط ال�رشطة الذي قام بالتوقيف 
اأو ال�سابط امل�سئول بالأحداث فوراً بحقهم يف احل�سول على متثيل ق�سائي، واأن مينحوهم الفر�سة 
ملمار�سة هذا احلق. وكجزء من اجلانب املتعلق باملعلومات، يجب اأن يطلع رجال ال�رشطة الأحداث، 

بوجود  حمامني ميّثلونهم، اإن مل يكن لديهم حمامني، وخدمات م�سورة قانونيـة اأولية جمانية.
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كما على �سباط ال�رشطة الق�سائية اأن ُيطلعوا الأحداث، على حقهم بالتحدث مع اأهلهم اأو 
را�سدين اآخرين،  وح�سب املعايري الدولية، يجب اإخطار الأهل اأو الأو�سياء فوراً بعد القب�س على 

الطفل، اأو اإن مل يكن ذلك ممكنًا، خالل اأق�رش فرتة ممكنة بعده.

وباملقارنة بني املعايري الدولية ال�سالفة الذكر، ومقت�سيات املادة 460 من ق.م.ج جندها حت�رش 
مدة التوقيف يف املدة القانونية للو�سع حتت احلرا�سة النظرية، وُتلزم �سابط ال�رشطة باتخاذ كل 
اإليه،  املن�سوبة  بالفعال  احلدث  اإ�سعار  �رشورة  على  توؤكد  اأن  دون  احلدث،  اإيذاء  لتفادي  تدبري 
ول بحقه يف الت�سال باملحامي، كما مل ُترتب اأي جزاء عن الإخالل بهذه املقت�سيات، اإ�سافة 
اإىل طول املدة املتعلقة بنظام احلرا�سة املوؤقتة املخولة للنيابة العامة، وهي 15 يوما، والتي ُت�سكل 
تداخال مع نظام العتقال الحتياطي، ب�رشف النظر عن خطورة الأفعال التي تن�سب اإليه، �سواء 
كانت جمرد خمالفات، اأو �سوء اأدب، اأو جنح اأو جنايات، واحلال اأن الأمر يجب اأن يكون حم�سورا 
يف اجلنايات وحدها ومن اخت�سا�س قا�سي الأحداث، اأو امل�ست�سار املكلف بالأحداث، الذين 

يجب تقدمي احلدث اإليهما فور اإلقاء القب�س عليه. 

لالأحداث ول ميكن  التايل: »ميكن دون... خم�س�س  النحو  الأوىل على  الفقرة  تعديل  املقرتح: 

�ساعة   48 تتجاوز  اجلنايات وملدة ل  اإل يف  باحلدث  الحتفاظ  اإىل  اللجوء  البطالن  حتت طائلة 
وعليه اأن يتخذ كل التدابري لتفادي اإيذائه، ويتعني على �سابط ال�رشطة الق�سائية تقدمي احلدث اإىل 

الوكيل العام للملك فور انتهاء املدة املذكورة.

الفقرة 2 بدون تغيري.حذف الفقرة الثالثة.

باقي  الق�سائية...  امل�ساعدة  اإطار  املعني يف  اأو  املنت�سب  واملحامي  لهوؤلء  ويحق   :4 الفقرة 
الفقرة بدون تغيري. 

اأو  البحث وجوبا بكيفية �رشية وبح�سور م�ساعدة اجتماعية  اإجراءات  تتم  الفقرة الأخرية: 
مندوب احلرية املحرو�سة واملحامي مع مراعاة حق الت�سال...باقي الفقـرة دون تغيري«.  
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املادة 461: وقف �سري الدعوى العمومية وموا�سلتها 

املبداأ املرجعي: ح�سن �سري العدالة – حقوق الدفاع

املقرتح: تعديل الفقرة الأخرية

تن�س الفقرة الثالثة، على اإمكانية اإجراء ال�سلح يف حالة اجلنح وفقا لأحكام املادة 41. اإل اأن 
امل�سلحة الف�سلى للحدث تقت�سي تو�سيع م�سطرة ال�سلح وتفعيلها منذ ال�ساعات الأوىل، وجعلها 

�ساملة لكافة اجلنح، وتب�سيط م�سطرتها ومنح قا�سي الأحداث دورا فاعال فيها.

 ومن جهة اأخرى، حت�رش الفقرة الأخرية، احلق يف موا�سلة الدعوى العمومية يف مبادرة النيابة 
العامة، وت�سرتط  لذلك عدم �سقوطها بالتقادم اأو باأي �سبب اآخر، و�سياغة هذا ال�رشط معيبة لأنه 

ل فائدة من تخ�سي�س التقادم بالذكر، واحلال اأن اأ�سباب ال�سقوط حم�سورة قانونا.  

والواقع اأن ح�رش احلق يف موا�سلة الدعوى العمومية، يف مبادرة النيابة العامة، ُيعد �رشيطة األ 
يخل بحقوق باقي الأطراف، ف�سال عن اأن ا�سرتاط عدم �سقوط الد عوى العمومية، يجب اأن 

يكون باأ�سباب ال�سقوط املن�سو�س عليها يف املادة 4.

العامة  النيابة  اأمام  مثوله  التايل: »يكون احلدث عند  النحو  الأوىل على  الفقرة  تعديل  املقرتح:  

موؤازرا مبحاميه املن�سب اأو املعني يف اإطار امل�ساعدة الق�سائية وذلك قبل اإحالة احلدث اإىل قا�سي 
الأحداث اأو امل�ست�سار املكلف بالأحداث.

وتعديل الفقرة الثالثة وفق ما يلي: ميكن للنيابة العامة اأو قا�سي الأحداث يف جميع اجلنح اإذا 
وافق احلدث ووليه القانوين و�سحية اجلرمية اإجراء ال�سلح وفق الإجراءات املن�سو�س عليها يف 

الفقرة الثانية وما بعدها من املادة 41 من هذا القانون. 
 تعديل الفقرة الأخرية على النحو التايل: ميكن موا�سلة  النظر يف الدعوى العمومية بطلب 
باأحد  �سقطت  قد  تكن  الأطراف وما مل  باقي  الإخالل بحقوق  �رشيطة عدم  العامة،  النيابة  من 

اأ�سباب ال�سقوط املبينة يف املادة 4 من هذا القانون«.
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الباب الأول : اأحكـــام عـامة

 
املادة 462 : الهيئات الق�سائية املكلفة بالأحداث42

املبداأ املرجعي: ال�رشعية 

املقرتح: اإ�سافة ق�ساء التحقيق بالن�سبة ملحكمة ال�ستئناف

من ا�ستعرا�س الهيئات التي عددتها املادة 462 ُيالحظ غياب ق�ساء التحقيق، �سمن الالئحة.   
مما يتعني معه تدارك هذا الإغفال.

ان�سجاما مع مقرتح حذف  للتحقيق لدى املحاكم البتدائية، فال حاجة لذكره  بالن�سبة  اأما 
التحقيق يف اجلنح، والذي �سيتم التطرق اإليه عند التعليق على املادة 470.

املقرتح: ي�ساف للن�س ما يلي: »الهيئات الق�سائية املكلفة بالأحداث هي:

2. بالن�سبة ملحكمة ال�ستئناف 

اأ. ...
ب. امل�ست�سار املكلف بالتحقيق يف ق�سايا الأحداث«.

42. مت تعديل مقت�سيات املادة 462 مبقت�سى القانون رقم 36.10 )اجلريدة الر�سمية عدد 5975(.

الق�سم الثاين

هيئات التحقيق وهيئات احلكم
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املادة 463: ممار�سة الدعوى العمومية

املبداأ املرجعي: امل�ساواة – احلق يف التقا�سي 

املقرتح: منح املت�رشر حق حتريك الدعوى العمومية

العمومية.  الدعوى  اإقامة  املادة على املطالب باحلق املدين حق  الفقرة الأخرية من هذه  متنع 
ال�سطالح لعتماد  ت�سحيح  بداية  يتعني  املوقف،  هذا  تربر  التي  املربرات  عن  النظر  وب�رشف 
الدعوى  حتريك  يف  حقه  للطرف  يحفظ  حتى  العمومية،  الدعوى  اإقامة  عو�س  ممار�سة  كلمة 
يف  �رشعت  قد  العامة  النيابة  تكون  اأن  بعد  مدين  كطرف  والتن�سيب  العادية  بال�سكاية  ل�سيما 

ممار�سة الدعوى. وبهذا يتم جتنب م�س خطري بحق التقا�سي املعرتف به لل�سحية.

اإقامة الدعوى... الطرف املدين بال�سكاية  املقرتح: تعدل الفقرة الأخرية وفق التايل: »ل ميكن 

املبا�رشة«.

الباب الثاين  : قا�سي الأحداث لدى املحاكم البتدائية

املادة 467: تعيني قا�سي الأحداث

املبداأ املرجعي: ا�ستقالل الق�ساء

املقرتح: تعديل الفقرة الأوىل الن�س 

بالأحداث، ويف ذلك م�س  املكلف  القا�سي  تعيني  العدل �سالحية  لوزير  املادة  ُت�سند هذه 
با�ستقالل الق�ساء. والأقرب اإىل ال�سواب اأن يتم التعيني من طرف اجلمع العام للق�ساة، مع مراعاة 
العام.  اجلمع  على  الرئي�س  يقرتحهم  ذلك  تعذر  حالة  ويف  التعيني،  عند  اخلا�سة  الق�ساة  رغبة 

و�رشورة توفر املر�سح على املوؤهالت العلمية والوظيفية.

املقرتح: تعديل الفقرة الأوىل كالتايل: »يكلف قا�س اأو اأكرث من ق�ساة املحكمة البتدائية للقيام مبهام 

قا�سي الأحداث وذلك مبقرر للجمع العام للق�ساة مع مراعاة رغبات املعني يف قبول تويل املهام. ويف 
حالة عدم تر�سح تلقائي، يتوىل رئي�س املحكمة تقدمي القرتاح للجمع العام.

تراعى يف املر�سح املوؤهالت اخلا�سة مبمار�سة وظيفته«.
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املادة 469: الخت�سا�س املكاين 

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – ح�سن اإدارة العدالة 

املقرتح: اإ�سافة فقرة ثانية

الخت�سا�س  انعقاد  بينها  من  ق�سائية،  جهات  لعدة  املحلي  الخت�سا�س  املادة  هذه  منحت 
للقا�سي الذي اأودع لديه احلدث اإما ب�سفة موؤقتة اأو ب�سفة نهائية.

واملالحظ عمليا اأن القا�سي املحال عليه احلدث ح�سب هذه الفر�سية، يتعذر عليه اتخاذ اأي 
تدبري لأنه يف غالب الأحوال تتم الإحالة بورقة تت�سمن الأمر ال�سادر بها وحده، ول يتو�سل 
املحال عليه الق�سية مبلفها، مما يعر�س احلدث اإىل احلرمان من ال�ستفادة من التدابري التي تقت�سيها 

م�سلحته الف�سلى.

حمل  يقع  التي  املحكمة  اإىل  باحلدث  املتعلق  امللف  نظري  »يوجه  التالية:  الفقرة  اإ�سافة  املقرتح: 

وجوده �سمن دائرة نفوذها«.

 
املادة 470: الإحالة من وكيل امللك على قا�سي التحقيق43

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س 

اأمد  اإىل تطويل  التحقيق الإعدادي يف اجلنح عدمي اجلدوى، ويوؤدي  اأن  التجربة على  دلت 
النزاع وهو ما يتنافى مع �رشورة البت امل�ستعجل يف ق�سايا الأحداث.

املادة 472: الطعن يف الأمر البات يف التدابري املوؤقتة 

املبداأ املرجعي: �سمانات الطعن– ح�سن �سري العدالة

املقرتح: اإن�ساء �سجل خا�س بالطعن لدى مراكز احلماية

ت�سمح هذه املادة للحدث بالطعن بال�ستئناف يف القرار البات يف تدابري احلماية، واملالحظ 
بعد  بال�ستئناف  الت�رشيحات  امل�سئولون  فيه  يتلقى  �سجل  على  تتوفر  ال�سجنية  املوؤ�س�سات  اأن 

الت�رشيحات بال�ستئناف، وبعد اإ �سعار احلدث بحقه يف الطعن داخل الأجل.

43. عدلت هذه املادة مبقت�سى القانون 36.10 امل�سار اإليه �سابقا.



درا�سة حول مالءمة قانون امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق الإن�سان

غري اأن مراكز احلماية بخالف املوؤ�س�سات ال�سجنية، ل تتوفر على مثل هذا ال�سجل ول يتم 
اإ�سعار احلدث بحقه يف الطعن.

احلدث  اإ�سعار  الإ�سالح  مركز  رئي�س   »يتعني على   :472 للمادة  التالية  الفقرة  اإ�سافة  املقرتح: 

الت�رشيحات  لتلقي  الإ�سالح �سجل خـا�س  بال�ستئناف. ومي�سك لدى مراكز  الطعن  بحقه يف 
بال�ستئناف«.   

املادة 473: العتقال الحتياطي 

املبداأ املرجعي: �سمانات احلرية الفردية

املقرتح: تعديل الن�س 

قد تتطلب اإجراءات التحقيق اعتقال احلدث احتياطيا، جلمع بع�س الأدلة، اأو �سمان ح�سور 
احلدث ومنعه من الفرار، اأو تعر�سه لعمل انتقامي. ورغم اأن العتقال الحتياطي ُيعترب تدبريا 
اأو  تع�سفية  ب�سورة  وح�سل  ا�ستعماله  اأُ�سيء  اإذا  للحرية  انتهاكا  ي�سكل  اأن  ميكن  فاإنه  ا�ستثنائيا، 
خارج اإطار ال�رشعية. وعندما يتعلق الأمر باحلدث، فاإنه بالإ�سافة اإىل احلد من حريته فاإنه ُيبعده 
عن بيئته الطبيعية، ليجد نف�سه يف مكان منعزل بعيدا عن اأهله مع ما يرتتب عن ذلك من اأزمات 
نف�سية. ناهيك عما يرتتب عنه من تاأثري �سلبي يف تطبيق اإجراءات املحاكمة، بحيث ت�سبح يف نظر 

احلدث وكاأنها امتداد للتدبري ال�سالب للحرية املتخذ بحقه.

مابني           �سنه  يرتاوح  الذي   هو  املغربي،  الت�رشيع  يف  احتياطيا  اعتقاله  يجوز  الذي  واحلدث 
12 و18 �سنة.

ويالحظ اأنه على الرغم من خطورة العتقال الحتياطي، فاإن امل�رشع مل ي�سع تنظيما خا�سا 
يف هذا الإطار بالن�سبة لالأحداث بني 12 و18 �سنة. ومعنى ذلك اأن تطبق عليهم الأحكام العامة 
اأي اأنهم يخ�سعون ملا يخ�سع له املتهمون البالغون �سن الر�سد اجلنائي �سواء من حيث اجلرائم التي 

يجوز معها العتقال اأو املدة املقررة له، اأو الإجراءات التي ُينفذ وفقا لها.

التي يجوز معها اعتقال احلدث احتياطيا، فقد جعلها امل�رشع تخ�س كل  فبالن�سبة للجرائم 
اجلنايات واجلنح.
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وقد كان حريا بامل�رشع اأن يح�رش تطبيق العتقال الحتياطي بالن�سبة لالأحداث، يف اجلنايات 
القانون يف  يوؤهلها  التي  اأو اجلهة  اأ�رشته  بالإقامة اجلربية لدى  مادة اجلنح  وحدها، ويعو�س يف 
اأي  اتخاذ  وتعذر  ذلك،  تقت�سي  احلدث  م�سلحة  كانت  اإذا  والتهذيبية،  الرتبوية  التدابري  مراقبة 

اإجراء بديل، كالو�سع حتت املراقبة الق�سائية.

كما ي�ستح�سن تالفيا مل�ساوئ العتقال الحتياطي، الرفع من احلد الأدنى ل�سن احلدث الذي 
ل يجوز اعتقاله  احتياطيا كلما تعلق الأمر بجناية، وكان عمر احلدث بني 15 و18 �سنة.

بالن�سبة  خا�سة  بقواعد  ي�سملها  األ  امل�رشع  ارتاأى  فقد  الحتياطي،  العتقال  ملدة  وبالن�سبة 
لالأحداث، وهو ما ي�ستفاد منه خ�سوعها لالأحكام العامة ب�ساأن العتقال الحتياطي املن�سو�س 

عليها �سمن املادة 176 وما بعدها، والتي �سبقت درا�ستها.

وتبعا لذلك تطبق يف حق احلدث الذي ترتاوح �سنه ما بني 12 و 18 �سنة ذات املدد الدنيا 
والق�سوى التي حددها امل�رشع لالعتقال الحتياطي واملطبقة على البالغني �سن الر�سد اجلنائي، 

وهي �سهر قابل للتجديد مرتني يف اجلنح، و�سهرين قابلة للتجديد خم�س مرات يف اجلنايات.

اإن اإمكانية متديد مدة العتقال، من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل تطويل اأمد النزاع، وهو ما يتعار�س مع 
القاعدة الثالثة من قواعد الأمم املتحدة ب�ساأن الأحداث املجردين من حريتهم، والتي اأو�ست باأن 
يعطي ق�ساء احلكم والتحقيق املخت�س بالأحداث، الأ�سبقية للتعجيل وجتنب البطء اإىل اأق�سى حد 

ممكن ل�سمان اأق�رش فرتة ممكنة لالحتجاز.

وبالن�سبة لتنفيذ العتقال الحتياطي، فقد قررت املادة 473 �رشورة و�سع احلدث يف جناح 
خا�س، ويف حالة عدم وجوده يو�سع يف مكان معزول عن الر�سداء، ويف الليل يبقى احلدث على 

انفراد ح�سب الإمكان.

واإذا كانت الغاية من هذه التدابري هي جتنب اإيذاء احلدث، فاإن بقاء احلدث على انفراد ليال 
من �ساأنه اأن يولد لديه اأزمات نف�سية، نتيجة ال�سعور بالوحدة علما باأن الأطفال ال�سغار قد ي�سيطر 
عليهم ال�سعور بالرعب واخلوف ليال. ومن مت وجب اإعادة النظر يف هذا التدبري، واإقرار غريه 

حتقيقا مل�سلحة احلدث الف�سلى، والتفكري يف و�سع اإجراءات بديلة ملنع اإيذائه. 



درا�سة حول مالءمة قانون امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق الإن�سان

ويف هذا ال�سياق، فاإن تخ�سي�س مكان خا�س باعتقال الأحداث، يجب اأن يتم ب�سكل يراعي 
فئات الأحداث، نظرا لبنيتهم اجل�سمية ال�سعيفة، علما باأن فئة الأحداث املتجاوزة اأعمارهم 16 �سنة 
يكونون عر�سة لالعتقال الحتياطي، اأكرث من فئة الأحداث الذين هم دون هذه ال�سن، مما يعني اأن 
اختالطهم جميعا يف مكان واحد قد ي�رش بالفئة القليلة )ما دون 16 �سنة(، وقد يوؤدي هذا الختالط 

اإىل الرفع من م�ستوى اإجرام هذه الأخرية.

و�سفوة القول، اأن امل�رشع مل يحقق حماية كافية لالأحداث عندما �ساوى بينهم وبني الر�سداء 
بالن�سبة لالعتقال الحتياطي، بحيث مل يفرد لهم معاملة خا�سة تتنا�سب مع و�سعيتهم ومع ما 
تقره املعايري الدولية، ومل يعتمد معيار خطورة الأفعال املن�سوبة للحدث لتحديد مدة العتقال 
بال�سمانات، يف  واإحاطته  للحرية،  ال�سالب  الإجراء  تنفيذ هذا  ي�سعب  اأنه  ناهيك  الحتياطي، 
ظل الأو�ساع احلالية التي تعرفها املوؤ�س�سات ال�سجنية، �سواء من حيث الكت�سا�س، اأو �سعف 
وه�سا�سة البنيات التحتية التي ت�سمح بتخ�سي�س مكان خا�س لالأحداث املعتقلني اأو امل�سجونني، 

ُي�ساف اإىل ذلك قلة التاأطري على م�ستوى املوارد الب�رشية.  

الق�سائية،   اإمكانية اخل�سوع لنظام املراقبة  بالن�سبة لالأحداث،  اأقر  اأن امل�رشع  الرغم من  وعلى 
�ساأنهم يف ذلك �ساأن الر�سداء، وعلى الرغم من الدورات التكوينية التي يتلقاها ق�ساة الأحداث يف 
جمال املعايري الدولية املرتبطة باملو�سوع، اإل اأنه من املالحظ وبعد م�سي �سبع �سنوات على تطبيق 
لنظام  اأكرث من جلوئهم  له  العتقال الحتياطي ويلجئون  يف�سلون  زالوا   ما  الق�ساة  اأن  ق.م.ج، 
املراقبة الق�سائية،  وهو النظام البديل اجلديد الذي مل ي�ستاأن�سوا به بعد، واحلالة اأن القاعدة 13 من 
العتقال كلما  ا�ستبعاد  تلح على  الأحداث،  ق�ساء  �سوؤون  لإدارة  النموذجية  املتحدة  الأمم  قواعد 

اأمكن. فقد جاء يف هذه القاعدة ما يلي:

1. ل ي�ستخدم اإجراء الحتجاز رهن املحاكمة اإل كمالذ اأخري ولأق�رش فرتة زمنية ممكنة. 

2 .  ي�ستعا�س عن الحتجاز رهن املحاكمة، حيثما اأمكن ذلك، باإجراءات بديلة، مثل املراقبة 
عن كثب، اأو الرعاية املركزة اأو الإحلاق بالأ�رشة، اأو باإحدى املوؤ�س�سات اأو دور الرتبية.

تكفلها  التي  وال�سمانات  احلقوق  بجميع  املحاكمة  رهن  املحتجزون  الأحداث  3.   يتمتع 
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء التي اعتمدتها الأمم املتحدة.

4.   ُيف�سل الأحداث املحتجزون رهن املحاكمة عن البالغني، ويحتجزون يف موؤ�س�سة منف�سلة 
اأو يف ق�سم منف�سل من املوؤ�س�سة التي ت�سم البالغني.
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الجتماعية  امل�ساعدة  اأنواع  وجميع  واحلماية  الرعاية  الحتجاز  فرتة  اأثناء  الأحداث  5.   يتلقى 
والتعليمية واملهنية والنف�سية والطبية واجل�سدية التي يحتاجون لها بالنظر اإىل �سنهم وجن�سهم.

اإقرار مبداأ تعوي�س الأحداث املعتقلني احتياطيا بعد براءتهم اأو عدم متابعتهم.   .6

اأن يودع مبوؤ�س�سة �سجنية  التايل: »الفقرة الأوىل: ل ميكن  النحو  473 على  املادة  املقرتح:  تعديل 

احلدث الذي مل يبلغ 15 �سنة كاملة اأو احلدث امل�ساب باإعاقة ذهنية اأو ج�سدية...الباقي  بدون تغيري.

�سنة   15 يقل عمره عن  الذي  احتياطيا احلدث  يعتقل  اأن  اجلنح   الثانية: ل ميكن يف  الفقرة 
وميكن اإخ�ساعه عند القت�ساء لواحد اأو اأكرث من تدابري املراقبة الق�سائية املن�سو�س عليها يف املادة 
159 وما يليها، اأو لالإقامة الإجبارية لدى اأ�رشته اأو جهة يخولها القانون الإ�رشاف على التدابري 

الرتبوية والتهذيبية حتت اإ�رشاف الهيئة الق�سائية اأو الإدارية التي تخ�سع ملراقبتها.

ب�سفة  اإل  �سنة   15 عن  عمره  يقل  الذي  احلدث  احتياطيا  يعتقل  اأن  اجلنايات  يف  ميكن  ل 
احلالة  بديل، ويف هذه  تدبري  اإىل  اللجوء  اإمكانية  الق�سوى ويف غياب  ال�رشورة  ا�ستثنائية وعند 

يحتفظ باحلدث...بدون تغيري.

يتعني حتت طائلة البطالن اأن يت�سمن املقرر الق�سائي القا�سي بالإيداع يف ال�سجن الأ�سباب 
الواقعية والقانونية التي حتول دون تطبيق تدابري احلماية املن�سو�س عليها يف هذا القانون.

للتجديد مرتني بقرار معلل  اأمد العتقال الحتياطي �سهرا واحدا قابال  يتعدى  اأن  ل ميكن 
باأ�سباب خا�سة.

اإذا مل يتخذ امل�ست�سار املكلف بالتحقيق اأمرا بانتهاء التحقيق اأثناء هذه املدة يطلق �رشاح احلدث 
بقوة القانون وي�ستمر التحقيق. يبقى احلدث...ح�سب الإمكان. )دون تغيري(.

 يجب على القا�سي اأو امل�ست�سار املكلف بالأحداث تفقــد...)باقي الفقـرة  بدون تغيري(.

الزيارة  حول  تقريرا  بالأحداث  املكلف  امل�ست�سار  اأو  القا�سي  يحرر  م�سافة:  خام�سة  فقرة 
والقطاع  لالأحداث  اجلنحية  الغرفة  رئي�س  اإىل  التقرير  هذا  يرفع  واقرتاحاته  مالحظاته  ي�سمنه 

الو�سي على املركز اأو املوؤ�س�سة. ويدون التقرير ب�سجل خا�س مي�سك لهذه الغاية. 

 ي�ستفيد احلدث املعتقل احتياطيا من التعوي�س بعد �سدور قرار بعدم املتابعة اأو حكم بالرباءة 
وفقا ملقت�سيات املادة 92 مكرر«. 
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املادة 474 و 486:  البحث الجتماعي

املبداأ املرجعي: املحاكمة العادلة 

املقرتح: تدقيق الن�س 

ببحث  القيام  الأحداث،  ق�سايا  بالتحقيق يف  املكلفة  اجلهات  و486،   474 املادتان  األزمت 
املوؤقتة  التدابري  اتخاذ  لها  يت�سنى  الو�سعية الجتماعية للحدث، حتى  م�ستقل وم�ستعجل حول 
التي من �ساأنها اأن تعالج و�سعية احلدث، اأو جتنبه م�ساوئ الظروف الآنية واحلالة التي يجتازها.

تربوية  ملوؤ�س�سة  به  القيام  اأ�سند مهمة  قد  الفرن�سي  امل�رشع  البحث، جند  وبالنظر لأهمية هذا 
متخ�س�سة، توجد اإىل جانب كل حمكمة خمت�سة  بق�ساء الأحداث، ُيطلق عليها »امل�سلحة الرتبوية 
لدى املحاكم«. وتكون هذه امل�سلحة اأول جهاز يتعامل مع احلدث، بعد اإحالته من النيابة العامة 
على قا�سي الأحداث، حيث تقوم باإجناز تقرير م�ستعجل عن احلدث، يت�سمن حالته الجتماعية 

وال�سلوكية، وعلى �سوء هذا التقرير، يتخذ القا�سي التدبري املنا�سب حلالة احلدث.

اإن لهذا الإجراء اأثر بالغ يف حماية احلدث خالل مرحلة التحقيق الإعدادي، خ�سو�سا اإذا 
كان يظهر منذ البداية، اأن الفعل املن�سوب اإليه خطري، وقد يوؤدي به اإىل ال�سجن.

م�سلحة  لإن�ساء  بالن�سبة  الفرن�سي  امل�رشع  عليه  �سار  مبا  يقتدي  اأن  املغربي،  بامل�رشع  وحري 
خمت�سة على نحو ما �سبق ذكره. وذلك تداركا ملا تعانيه عدالة الأحداث عندما حتال عليها ق�سايا 
التدبري  اتخاذ  عليها  يتعذر  م�ستعجلة،  اجتماعية  تقارير  غياب  ويف  اخلطورة،  من  بنوع  تت�سم 
املالئم عندما ُيحال عليها احلدث يف حالة تلب�س، بحيث ل تتعامل يف هذه احلالة اإل مع خطورة 
ارتفاع  ُيف�رش  ما  ل�سخ�سية احلدث، وهذا  اهتمام  اأي  تويل  اأن  املجتمع، دون  واأثره على  الفعل 

حالت العتقال الحتياطي، وتدابري الإيداع مبراكز املالحظة يف الق�سايا املن�سوبة لالأحداث.

وغني عن البيان، اأن البحث الجتماعي الذي تاأمر به اجلهة املكلفة بالتحقيق، يكتمل ببحث 
يتعلق ب�سخ�سية احلدث وظروفه املادية والعائلية والجتماعية وكل ما يحيط به.

العالقات  ونوعية  �سخ�سيته  منط  على  التعرف  من  ميكن  احلدث،  �سخ�سية  حول  البحث  اإن 
التي تربطه باملجتمع، والتعرف على نوعية الأعراف والتقاليد ال�سائدة داخل البيئة الأ�رشية، ف�سال 
عن العوامل التكوينية املوؤثرة يف ال�سلوك، مما يعني اأن ملف �سخ�سية احلدث لبد اأن ي�سم وقائع 
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بيان  مع  لها،  تعر�س  التي  الجتماعية  واملواقف  �سخ�سيته،  حول  وا�سحة  وبيانات  ومعلومات 
مراحل العمر منذ الولدة واحل�سانة، وقبل الدرا�سة وبعدها، ومكانته داخل اأ�رشته، واخلربة الدرا�سية 

من حيث املواظبة اأو النقطاع، ونوع الأ�سدقاء والرفقاء، واحلالة املادية والعائلية لالأ�رشة...

اإن البحث يف �سخ�سية احلدث، ي�سمح بتو�سيع ال�سلطة التقديرية للمحكمة، بالنظر للبيانات 
املقدمة والتي تك�سف عن جوانب الظل يف ال�سخ�سية، وعن املالب�سات املحيطة باحلدث واملوؤثرة 

يف ت�رشفه، مما ي�سهل اتخاذ التدابري املنا�سبة بحقه.

وجدير بالذكر اأن القاعدة رقم 16 من قواعد بكني ل�سنة 1985 تن�س على ما يلي: »يتعني يف 
جميع احلالت با�ستثناء احلالت املتعلقة بجرائم ثانوية، وقبل اأن تتخذ اجلهة املخت�سة قرارا نهائيا 
ي�سبق اإ�سدار احلكم، اإجراء بحث �سليم للبيئة والظروف التي يعي�س فيها احلدث، اأو الظروف 

التي ارتكبت فيها اجلرمية حتى يت�سنى لل�سلطة املخت�سة اإ�سدار حكم يف الق�سية عن تب�رش«.

ويفرت�س تبعا لذلك، اأن ين�سب البحث املتعلق بالظروف العائلية واملادية والجتماعية للحدث 
على الو�سط الجتماعي الذي ينتمي اإليه احلدث، بحيث يجب اأن يتطرق لتاريخ الأ�رشة واملوطن 
الأ�سلي للوالدين والواقع املادي والجتماعي، وكذا امل�ستوى التعليمي واملهني للوالدين ومدى 
اأو  اإىل وجود  اأو ف�سل حياتهما الزوجية كما يهتم ببحث الظروف املعي�سية، مع الإ�سارة  جناح 

عدم وجود اأ�سخا�س منحرفني يف العائلة، وكل البيانات املتعلقة بكل فرد من اأفرادها.

ووا�سح مما تقدم باأن البحث الجتماعي والبحث يف ال�سخ�سية ل ميكن اأن يقوم به �سوى 
جانب  اإىل  املهمة  بهذه  للقيام  يوؤهلهم  مما  والعلم  اخلربة  لديهم  مهنيني،  اجتماعيني  اأخ�سائيني 
التام  الفهم  مع  الأحداث  جمال  يف  الجتماعية  للخدمة  والعملية  العلمية  بالدرا�سات  معرفتهم 

لواقع املجتمع الذي يعملون داخله.  

وقد اأ�سارت الفقرة الأخرية من املادة 474  اإىل اأن البحث الجتماعي ميكن اأن ُي�سند اإىل الإدارة 
املكلفة بال�سوؤون الجتماعية اأو اجلمعيات اأو الأ�سخا�س اأو امل�ساعدات الجتماعيات املوؤهلة.

واملالحظ من الوجهة العملية اأن البحث املذكور ل يجري بالطريقة املطلوبة، ويتخذ �سورة 
بيان �سكلي تنجزه ال�رشطة الق�سائية ويت�سمن هوية احلدث، ويرفق مبحا�رش ال�ستماع. وهو ما 

ُيفرغ هذا التدبري من غايته النبيلة ومن احلكمة  والهدف املتوخى منه.
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املقرتح تعديل الفقرة الأخرية من املادة 474 على النحو التايل: »يحيل  قا�سي الأحداث الق�سية 
للحدث.   الجتماعية  الو�سعية  حول  م�ستعجال  تقريرا  لتنجز  باملحكمة  الرتبوية  امل�سلحة  على 
تتكون هذه امل�سلحة من اأخ�سائيني موؤهلني يف ال�سوؤون الجتماعية والأ�رشة وممثلني عن اجلمعيات 
طبيب  من  الأقل  على  تتكون  باملحكمة،  تربوية  م�سلحة  حتدث  الجتماعيات.  وامل�ساعدات 

متخ�س�س يف الطب العقلي لالأطفال واأخ�سائيني يف ال�سوؤون الجتماعيـة والرتبوية والأ�رشية«.

املادة 475: اإ�سعار اأولياء احلدث 

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع 

املقرتح: اإلزامية الإ�سعار 

تن�س هذه املادة على الإ�سعار الذي يقوم به قا�سي الأحداث ويوجهه جلهات عدة ح�سب 
الأحوال. هذا الإ�سعار له اأهمية بالغة بالن�سبة للحدث وكثريا ما يتم اإغفاله لذلك وجبت �سياغته 

بطريقة وجوبية على النحو التايل:

»يجب على قا�سي الأحداث اأن ي�سعر... الباقي بدون تغيري «.

: غرفة الأحداث لدى املحكمة البتدائية
44
الباب الثالث

املادة 476: تاأجيل البت يف ق�سية احلدث 

املبداأ املرجعي: احلكم �سمن مدة معقولة – مبادئ املحاكمة العادلة

املقرتح: تدقيق املادة

تق�سي هذه املادة ب�رشورة وقف البت يف ق�سية احلدث يف حالة ف�سلها عن ق�سية الر�سداء اإىل 
حني البت يف هذه الأخرية. واملالحظ اأن وقف البت يوؤدي اإىل ن�سيان ق�سية احلدث اأو التطويل 
الإ�رشار مب�سلحة  ي�سرتط عدم  الن�س  اأن  من  وبالرغم  احلدث.  امل�رش مب�سلحة  والبطء  املربر  غري 

احلدث فقد اأظهر التطبيق باأنه كثريا ما يح�سل ال�رشر.

املقرتح: تعديل املادة على النحو التايل: »اإذا كان احلدث متابعا...طبقا للمادة 461 فال يجوز اأن 

يوؤدي هذا الف�سل اإىل تاأخري البت يف ق�سية احلدث«. 

44.  مت حذف هذا العنوان اأي )غرفة الأحداث لدى املحكمة البتدائية( مبقت�سى القانون رقم 36.10 امل�سار اإليه �سابقا.
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املادة 479: احلكم يف كل ق�سية على حدة45

 املبداأ املرجعي: العلنية

املقرتح: تدقيق الن�س

تق�سي هذه املادة ب�رشورة احلكم يف كل ق�سية على حدة ودون ح�سور باقي املتابعني ول 
حتدد املق�سود بباقي املتابعني. هل املتابعني مع احلدث نف�سه ويف ق�سيته، اأم املتابعني يف الق�سايا 
ياأمر يف كل وقت بان�سحاب احلدث  باأن  الأخرى، كما ت�سمح فقرتها الأخرية لرئي�س اجلل�سة 

دون اأن ت�سع ال�سوابط التي تربر الأمر بالن�سحاب.

ال�سيغة املقرتحة: »تنعقد جل�سات حماكمة الأحداث يف اإطار ال�رشية«.

املادة 480: املقررات املتخذة من طرف غرفة الأحداث يف حق احلدث  

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – قواعد املحاكمة العادلة

املقرتح: تعديل الن�س

1 من املادة  اأعاله، ُي�ستح�سن تعديل الفقرة رقم   458 ان�سجاما مع القرتاح املقدم يف املادة 
480 على النحو التايل: 

»اإذا كان عمر احلدث يرتاوح بني 12 و15 �سنة �سم�سية كاملة، فاإن املحكمة تنبهه وت�سلمه 
بعد ذلك لأبويه اأو اإىل الو�سي عليه اأو املقدم عليه اأو حا�سنه اأو كافله اأو املكلف برعايته. 

...

حق  يف  تطبق  اأن  اأعاله  الأوىل  الفقرة  يف  املقررة  القاعدة  من  ا�ستثناء  للمحكمة  2 .  ميكن 
احلدث، بتعليل خا�س، اإما تدبريا اأو اأكرث... الباقي بدون تغيري«46. 

45. مت تعديل هذه املادة مبقت�سى القانون رقم 36.10 امل�سار اإليه �سابقا.

46. مت تعديل املادة 480 مبقت�سى القانون رقم 36.10 امل�سار اإليه �سابقا.
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املادة 481: تدابري احلماية47

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س

ق�ست املادة 481 يف فقرتها الأخرية باأنه يتعني يف جميع الأحوال اأن تتخذ فيها تدابري احلماية 
والتهذيب ملدة معينة. واكتفت بجعل احلد الأق�سى لهذه املدة هو 18 �سنة. ووا�سح اأن �سياغة 
هذه املادة يغلب عليها التعميم وعدم الدقة، بل واإن ترك الأمر بدون حتديد غري بلوغ 18 �سنة، 
فيه اإهمال لل�رشعية وخطر للتع�سف ولو بالإهمال. وبيان ذلك اأنه باإمكان اتخاذ التدابري ملدد ل 
تخ�سع لأي �سابط واحلال اأن تدابري احلماية �ساأنها �ساأن العقوبات ال�سالبة للحرية يجب اأن يحدد 
لها امل�رشع حدا اأدنى وحدا اأق�سى مراعاة ل�رشعية. ونظرا خل�سو�سية التدابري اخلا�سة بالأحداث 
التي  املدة  انتهاء  قبل  للتدبري  حدا  ت�سع  اأن  للمحكمة  اجلائز  من  يبقى  الأحداث،  وخل�سو�سية 
التي  الأ�سلية  املدة  باأن  اإذا تبني  العك�س  اإذا تبني حت�سن يف �سلوك احلدث. وعلى  قررها احلكم 
قررها احلكم  تظهر تدهورا يف �سلوك احلدث جاز لها اأن متددها لفرتة م�ساوية على األ تتجاوز 

بلوغه 18 �سنة. 

املقرتح: »8– القيام باأعمال لفائدة املنفعة العامة كتقدمي امل�ساعدات يف املوؤ�س�سات ال�سحية اأو 

الجتماعية ل يتخذ يف حق الأحداث املعاقني ذهنيا اأو ج�سديا اإل التدابري املقررة يف الفقرات 
1 اأو 4 اأو  6؛

�سنة وثالث  بني  ترتاوح  ملدة  اأعاله  اإليها  امل�سار  التدابري  تتخذ  اأن  الأحوال  يتعني يف جميع 
�سنوات على األ تتجاوز التاريخ الذي...؛

ويجوز للمحكمة اأن تغري املدة املقررة يف حالة حت�سن اأو تدهور �سلوك احلدث بو�سع حد 
للتدبري، اأو بتمديد مدته لفرتة م�ساوية على األ تتجاوز تاريخ بلوغ احلدث 18 �سنة«. 

بلوغ  با�ستثناء  الإجراء  �سابقا، وذلك دون حتديد مدة  اإليه  امل�سار   36.10 القانون رقم  481 مبقت�سى  املادة  تعديل  47.  مت 
احلدث 18 �سنة.
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املادة 482: تدابري احلماية والتهذيب48

املبداأ املرجعي: احلد من العقوبات ال�سالبة للحرية  

املقرتح: تعديل الفقرة الأوىل واإلغاء الفقرة الأخرية 

ت�سمح هذه املادة ودون مربر بل و�سدا على التوجه نحو احلد من العقوبات ال�سالبة للحرية، 
باحلكم بعقوبات حب�سية، اإ�سافة لتدابري احلماية.

وما من �سك اأن هذا املقت�سى ينطوي على مفارقة غريبة ذلك اأن اإمكانية احلكم بعقوبة حب�سية 
اإ�سافية من �ساأنها اأن تن�سف الهدف من تدابري احلماية املتخذة،اإذ اأن العتقال من �ساأنه اأن يجعل 

احلدث يختلط مبجرمني يف بيئة �سجنية غري مالئمة.

على  والقت�سار  الأوىل  الفقرة  من  احلب�سية  العقوبة  وحذف  الأخرية،  الفقرة  حذف  املقرتح: 

العقوبة املالية على النحو التايل: 

»ميكن لغرفة الأحداث...يف املادة ال�سابقة بعقوبة مالية اأو بتدابري املراقبة الق�سائية املنا�سبة، 
نظرا  �رشوريا،  ذلك  ارتاأت  اإذا  �سنة،  و18   15 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  لالأحداث  بالن�سبة 

لظروف اأو �سخ�سية احلدث اجلانح، وبتعليل خا�س...يحذف الباقي..«.   
املادة 483: التنفيذ املوؤقت للتدابري49

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع – احلرية – ال�رشعية 

املقرتح: مراجعة املادة

مبقت�سى  بها  املحكوم  للتدابري  املوؤقت  بالتنفيذ  تاأمر  اأن  الأحداث  لغرفة   483 املادة  اأجازت 
املادتني 480 و481 رغم كل تعر�س وا�ستئناف. ووا�سح من مقت�سيات املادتني املذكورتني اأنهما 
لو  فيما  للحدث  الف�سلى  بامل�سلحة  ت�رش  قد  �سارمة،  وتدابري  للحرية  �سالبة  عقوبات  تت�سمنان 
اأُ�سيء ا�ستعمالها وبالتايل ل مربر لتعطيل الأثر املوقف للطعن فيها، اأو جعلها قابلة للتنفيذ املوؤقت. 

املقرتح: »ميكن لغرفة الأحداث، رغم كل تعر�س اأو ا�ستئناف، اأن تاأمر بالتنفيذ املوؤقت...اأعاله 

�رشيطة حتديد املدة وتعليل اأمرها تعليال خا�سا«.

48. مت تعديل هذه املادة  مبقت�سى القانون رقم 36.10 امل�سار اإليه �سابقا.

49. مت تعديل املادة 483 مبقت�سى القانون رقم 36.10 امل�سار اإليه �سابقا.
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املادة 484: فقرة اأخرية50

املبداأ املرجعي: احلرية – والأ�سل الرباءة

املقرتح: تن�سيق الفقرة مع املادة 483

اقرتاحه من  �سبق  تنفيذ تدابري احلماية والتهذيب وما  ا�ستمرار  للتعار�س املحتمل بني مبداأ  جتنبا 
اأن يكون  يتعني   ،483 املادة  اإليهما يف  امل�سار  التعر�س وال�ستئناف  املوؤقت يف حالة  للتنفيذ  �رشوط 
املبداأ هو وقف التنفيذ لأن هذا احلل هو الذي ين�سجم مع خ�سو�سية ق�ساء الأحداث، ويحفظ لهم 
احلرية واأ�سل الرباءة. لذا ي�سري من ال�رشوري اأن ت�ساغ هذه الفقرة باأ�سلوب ين�سجم مع املبداأ اجلديد. 

املقرتح: »يوقف ال�ستئناف تنفيذ تدابري احلماية والتهذيب املن�سو�س عليها يف املادة 481«.

ما عدا حني ي�سبق لغرفة الأحداث البت فيه طبقا لل�رشوط  املقررة يف املادة 483، اأو اإذا قررت غرفة 
اجلنح ال�ستئنافية لالأحداث مبحكمة ال�ستئناف ا�ستمرارها بقرار خا�سع لذات ال�رشوط املذكورة«.

الباب الرابع : امل�ست�سار املكلف بالأحداث

املادة 485: تعيني واإعفاء امل�ست�سار املكلف بالأحداث

املبداأ املرجعي: ا�ستقالل الق�ساء

املقرتح: فك الرتباط مع وزير العدل

ُت�سند هذه املادة لوزير العدل �سالحية تعيني واإعفاء امل�ست�سار املكلف بالأحداث، ويف ذلك 
م�س با�ستقالل الق�ساء. والأقرب اإىل ال�سواب اأن يتم التعيني من طرف اجلمع العام للق�ساة مع 
مراعاة رغبة الق�ساة اخلا�سة عند التعيني  ويف حالة تعذر ذلك يقرتحهم الرئي�س على اجلمع العام.

املقرتح: تعديل الفقرة الأوىل كالتايل: »يكلف م�ست�سار اأو اأكرث من م�ست�ساري حمكمة ال�ستئناف 

للقيام مبهام قا�سي الأحداث وذلك مبقرر للجمع العام للق�ساة وبناء على رغبة املعني يف تويل 
اختيار  يف  تراعى  العام،  للجمع  القرتاح  تقدمي  الأول  الرئي�س  يتوىل  ذلك،  تعذر  واإذا  املهام. 

املر�سح املوؤهالت املالئمة ملهامه«.

50. مت تعديل املادة 484 مبقت�سى القانون رقم 36.10 املذكور �سابقا، كما مت اإ�سافة املادة 1 - 484.
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املادة 486: البحث الجتماعي  والعتقال الحتياطي 

املبداأ املرجعي: احلرية الفردية 

املقرتح: تعديل الفقرة الأوىل

ان�سجاما مع املقرتحات ال�سابقة حول املادة 474 يجب تعديل املادة وفق التايل:

املن�سو�س  املقت�سيات  »تراعى  التايل:  النحو  486 على  املادة  من  الأوىل  الفقرة  تعديل  املقرتح: 

عليها يف املادة 474«.

املادة 487: مقررات امل�ست�سار املكلف بالأحداث 

املبداأ املرجعي: مبداأ الرباءة الأ�سلية 

املقرتح: تدقيق الفقرة الثالثة 

بعدم  اأمرا  ي�سدر  بالأحداث  املكلف  امل�ست�سار  اأن  على  املادة  هذه  من  الثالثة  الفقرة  تن�س 
املتابعة، اإذا ارتاأى اأن الأفعال ل تقع اأو مل تعد واقعة حتت طائلة القانون اجلنائي، اأو تبني له عدم 

توفر قرائن كافية �سد احلدث. 

واملالحظ اأن قائمة اأ�س�س عدم املتابعة، تت�سم بالتعميم وعدم الدقة، ومت�س اأحيانا باأ�سل الرباءة 
من جهة، وت�سوي بني احلدث والرا�سد من جهة اأخرى.

الباب اخلام�س: الغرفة اجلنحية لالأحداث لدى حمكمة ال�ستئناف

ل يثري اأي �سوؤال حول املالئمة.
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غرفة اجلنح ال�ستئنافية لالأحداث الباب ال�ساد�س:

املادة 488: الغرفة اجلنحية لالأحداث

املبداأ املرجعي: �سمانات احلرية الفردية

املقرتح:  اإ�سافة فقرتني لتدعيم الرقابة على احرتام �سمانات العتقال، وتدقيق م�سمون الزيارة  

اأن ت�ساف لهذه املادة املقت�سيات التي تعزز �سمانات الرقابة على احرتام �رشوط  ي�ستح�سن 
وظروف العتقال وذلك على النحو التايل:

 » يقوم رئي�س الغرفة اجلنحية لالأحداث اأو من ينوب عنه بزيارة املوؤ�س�سات ال�سجنية ومراكز 
اأ�سهر على الأقل، ويتحقق  التابعة لنفوذ حمكمة ال�ستئناف مرة كل ثالثة  حماية الطفولة 
من حالة الأحداث املودعني بها. وين�ست اإليهم، واإىل طلبات اأ�رشهم ويطلع وجوبا على 

ملفاتهم ويراقب مدى توفرها على املعلومات واملقرتحات.

 ميكنه اأن يطلب من امل�ست�سار املكلف بالأحداث جميع البيانات الالزمة كما ميكن اإذا ظهر 
له مربر لذلك اأن يوجه للم�ست�سار التو�سيات الالزمة ب�ساأن و�سعية الأحداث املودعني«.

املادة 489: ت�سكيل واخت�سا�س غرفة اجلنح ال�ستئنافية لالأحداث51

املبداأ املرجعي: ال�رشعية 

املقرتح: تعديل الن�س 

اإ�سافة فقرة قبل الفقرة الأخرية للحفاظ على اإيجابية هيمنة امل�ست�سار املكلف بالأحداث على 
التح�سينية املحتمل تقدميها من طرف  النازلة، ولال�ستفادة من الإ�سافة  الإملام مبختلف جوانب 
امل�ست�سارين الآخرين. يتعني لهذه الغاية ا�سرتاط ترجيح راأي هذين امل�ست�سارين عند الختالف 
مع الرئي�س، كل ذلك توخيا لبلورة حما�سن اخل�سو�سية يف ق�ساء الأحداث. لذا يتعني اأن ت�ساف 

اإىل الن�س فقرة اأخرى تتو�سط الفقرتني احلاليتني.

املقرتح: »وتتخذ الغرفة املذكورة قراراتها برتجيح راأي امل�ست�سارين عند الختالف«.

51. مت تعديل هذه املادة  مبقت�سى القانون رقم 36.10 املذكور �سابقا.
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 الباب ال�سابع :  غرفة اجلنايات لالأحداث وغرفة اجلنايات ال�ستئنافية 

لالأحداث

املادة 490: ت�سكيل واخت�سا�س غرفة اجلنايات لالأحداث 

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: حذف حالة التنايف 

تخ�سع هذه املادة ملا �سبق اقرتاحه يف املادة ال�سابقة 489.

املادة 493: مقررات الغرفة اجلنائية لالأحداث 

املبداأ املرجعي: ال�رشعية 

املقرتح: تعديل الفقرتني الأوىل والثانية 

ل حاجة للفقرة الأوىل لكونها ل ت�سيف �سيئا.

ان�سجاما مع املقرتح امل�سمن يف املادة 473 يتعني رفع ال�سن اإىل 15 �سنة مع تنبيه الق�ساء اإىل 
بقواعد  اأدنى منه، عمال  اإىل حد  القانوين،  العذر  بفعل  للعقوبة  املقرر  النزول عن احلد  اإمكانية 
ال�ساملة لكل  العامة  القانون اجلنائي لطبيعتها  146 من  الظروف الق�سائية املخففة وفقا للف�سل 

املجرمني، عدا ال�ستثناءات ال�رشيحة املقررة بن�س خا�س.

ومن جهة اأخرى يتبني توجها عاما وجمردا يف حتديد العقوبة، ذلك اأنه ي�سيع فر�سة وفائدة 
اإنقاذه،  و�رشورة  �سلوكه  حت�سن  فر�سيات  �سوء  ويف  احلدث  �سخ�سية  ح�سب خطورة  التدرج 
ولو بعد حني، من خطر الوقوع يف عمق جحيم الإجرام. بناء عليه األ ي�سبح من الأف�سل الن�س 
على عقوبة �سالبة للحرية على وجه املبداأ، والت�رشيح بجواز مراجعتها بعد فرتة دنيا من تنفيذها، 
مبفهوم  الزجرية  الطبيعة  ذات  ولها  احلدث  ب�سخ�سية  اإ�رشارا  اأقل  بتدابري  املتبقية  املدة  لتعوي�س 

اجتماعي وقانوين.
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مقرتح التعديل التايل: 

حتذف الفقرة الأوىل لبديهيتها.
»الفقرة الثانية 

اإذا اأثبتت املناق�سات...اأو تعوي�سها بالن�سبة لالأحداث الذين يرتاوح �سنهم بني 15 و18 �سنة 
عقوبة  فاإن  الأحوال  ا�ستثنائية، ويف جميع  وب�سفة  معلل  مقرر  مبقت�سى  وذلك  بعقوبة حب�سية، 

احلب�س ل ميكن اأن تقطع عالج احلدث اأو حتول دونه.
غري اأنه ل ميكن للغرفة اأن حتكم اإل بعقوبة �سالبة للحرية ل تتجاوز مدتها 15 �سنة مع مراعاة 

الظروف الق�سائية املخففة وفقا ملقت�سيات الف�سل 146 من القانون اجلنائي.
بها  املحكوم  املدة  مالءمة  ا�ستمرار  من  يتاأكد  اأن  بالأحداث  املكلف  امل�ست�سار  على  ويتعني 
بتقرير خا�س يرفعه اإىل الرئي�س الأول كل خم�س �سنوات. ويف حالة حت�سن �سلوك احلدث بعد 
خم�س �سنوات وتاأكد ذلك بعد ع�رش �سنوات، يجب على املحكمة اأن ت�ستبدل املدة املتبقية بتدبري 

اأو اأكرث من تدابري املراقبة الق�سائية«.

املادة 495: الطعن بالنق�س 

املبداأ املرجعي: امل�سلحة الف�سلى للطفل – ال�رشعية 

املقرتح: حذف الفقرة الأخرية

تن�س الفقرة الأخرية من املادة 495 على نفاذ تدابري احلماية والتهذيب رغم الطعن بالنق�س.

ووا�سح اأن هذا املقت�سى يتناق�س مع النظام اخلا�س بالأحداث ويتطلب اإعادة نظر يف �سوء 
اخل�سو�سية.

املقرتح: تراجع املادة 495 وفقا ملا �سبق اقرتاحه بهذا ال�ساأن حتت املادة 483.
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املادتان 496 و 498: املندوب املكلف باحلرية املحرو�سة وتتبع احلدث

املبداأ املرجعي: ال�رشعية، م�سلحة الطفل الف�سلى

املقرتح: تدقيق الن�س

مل ت�سرتط املادة 496 يف املندوب املكلف بالإ�رشاف على الطفل، اأية �رشوط علمية اأو اأخالقية. 
وما من �سك اأن ترك الأمر من غري حتديد ال�رشوط واملوا�سفات، ي�سكل خطرا من �ساأنه هدم الغاية 

من تعيني املندوب، ومن التدبري املوكول له.

بالرعاية �رشوط ال�ستقامة  املندوب املكلف  تتوفر يف  اأن  التالية: »يجب  الفقرة  اإ�سافة  املقرتح: 

والتكوين املالئم للقيام مبهامه. وينبغي على اجلهة التي تقوم بتعيني املندوب اإجراء بحث للتاأكد 
من توفر ال�رشوط  قبل اإ�سناد املهام اإليه«.  

الق�سم الثالث

احلرية املحرو�سة

الق�سم الرابع

 تغيري تدابري املراقبة واحلماية واإعادة النظر

املادة 501: اإعادة النظر يف تدابري احلماية 

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع – امل�سلحة الف�سلى للحدث

املقرتح: اتخاذ املبادرة من طرف رئي�س املوؤ�س�سة 

منحت هذه املادة حق املطالبة مبراجعة تدابري احلماية ملجموعة من اجلهات. ولكنها اأغفلت  
ال�سخ�س املكلف برعاية احلدث وكذا مدير املوؤ�س�سة املودع لديها احلدث.

لقا�سي  وقت  كل  يف  »ميكن  التايل:  وفق  ثانية  فقرة  واإ�سافة  الأوىل  الفقرة  تعديل  املقرتح: 

الأحداث...اأو ممثله القانوين اأو ال�سخ�س املكلف برعايته،اأن يعيد النظر... الباقي بدون تغيري.

يتعني على مدير املوؤ�س�سة التي اأودع بها احلدث اإ�سعار قا�سي الأحداث اأو امل�ست�سار املكلف 
بالأحداث بو�سعية احلدث الذي تتطلب م�سلحته الف�سلى اإعادة النظر يف تدبري الإيداع«. 
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املادة 502: طلب ا�ستبدال التدابري 

املبداأ املرجعي: م�سلحة احلدث الف�سلى 

املقرتح: تعديل الفقرة الأوىل 

احلدث   باإيداع  ال�سادر  املقرر  تنفيذ  على  الأقل  على  اأ�سهر  ثالثة  اأجل   502 املادة  حددت 
خارج اأ�رشته للمطالبة بت�سليم احلدث للجهات املحددة يف املادة. واملالحظ اأن اأجل الثالثة اأ�سهر 
اأجل طويل ن�سبيا، ف�سال عن كون املادة اأغفلت ذكر رئي�س املوؤ�س�سة املودع لديها احلدث، والذي 

ميكنه هو الآخر اأن يبادر بتقدمي الطلب يف حالة عدم تقدميه ممن له ال�سفة.

كما يالحظ باأن املادة ا�ستعملت عبارة مبهمة: »اإيداع احلدث خارج اأ�رشته« واحلال اأن الأمر 
يتعلق بالإيداع باملوؤ�س�سات ال�سجنية لي�س اإل، على اعتبار اأن مراجعة الإيداع مبراكز الإ�سالح 

منظم باملادة 501.

تنفيذ مقرر  �سهر واحد على  الأقل  »اإذا مر على  التايل:  النحو  الأوىل على  الفقرة  تعديل  املقرتح: 

�سادر باإيداع احلدث مبوؤ�س�سة �سجنية ميكن لأبويه اأو الو�سي عليه اأو املقدم عليه اأو حا�سنه اأو كافله 
اأن يقدموا طلبا بت�سليمه اإليهم اأو باإرجاعه ب�سفة موؤقتة اأو نهائية حتت ح�سانتهم وذلك بعد التثبت 
اأهليتهم لرتبية الطفل وحت�سن �سريته حت�سنا كافيا. ويف حالة عدم تقدمي الطلب من الأ�سخا�س  من 
امل�سار اإليهم اأو عدم اأهليتهم اأو عدم وجودهم، يجوز للنيابة العامة وللحدث وملدير املوؤ�س�سة تقدمي 
 481 املادة  يف  عليها  املن�سو�س  التدابري  باأحد  ال�سجنية  باملوؤ�س�سة  الإيداع  تدبري  ل�ستبدال  طلب 

اأعاله«. )الباقي بدون تغيري(.

املادة 504: التنفيذ املوؤقت للقرار ال�سادر يف النزاع العار�س 

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع 

املقرتح: حذف الفقرة الأوىل من املادة 

ت�سمح الفقرة الأوىل من هذه املادة بالتنفيذ املوؤقت للمقررات ال�سادرة يف النزاع العار�س 
اأو الدعاوى الرامية اإىل تغيري الو�سع بخ�سو�س احلرية املحرو�سة اأو الإيداع اأو الت�سليم، وذلك 

رغم كل  تعر�س اأو ا�ستئناف. ول�سيء يربر هذا املقت�سى بل من �ساأنه الإ�رشار بحقوق الدفاع.

املقرتح: حذف الفقرة الأوىل من املادة.
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املادة 506: ت�سجيل املقررات يف ال�سجل العديل 

املبداأ املرجعي: امل�سلحة الف�سلى للطفل

املقرتح: اإلغاء املادة

تق�سي املادة 506 ب�رشورة ت�سمني ال�سجل العديل لتدابري احلماية. والواقع اأنه ل معنى بتاتا 
تاأثريها العك�سي  بالن�سبة للحكم بتدابري احلماية والتهذيب لحتمال  للت�سجيل بال�سجل العديل 
والظامل على م�ستقبل احلدث املخطئ خطاأ خفيفا يتطلب جمرد تربية عادية ول يتعلق بامل�سئولية 

اجلنائية باملعنى الدقيق.

املقرتح: حذف املادة.

املادة 507: اإلغاء البطاقة رقم 1

املبداأ املرجعي: مبداأ الرباءة الأ�سلية

املقرتح: حذف الأجل املقرر لطلب الإلغاء  

ت�سمح هذه املادة بتقدمي طلب لإلغاء البطاقة رقم 1 ب�ساأن تدابري احلماية والتهذيب، وذلك 
داخل اأجل ثالث �سنوات من يوم انتهاء التدبري. وهو اأجل طويل ن�سبيا ول مربر له ما دامت قد 
انتهت التدابري  ول يحق اأن ي�سل املحكوم عليه بعد تنفيذ التدبري املتخذ يف حقه مو�سوما ملدة 

ثالث �سنوات اأخرى.

املقرتح: حذف اأجل الثالث �سنوات.  

الق�سم اخلام�س

تنفيــذ الأحــكام
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املادتان 510 و 511:  ت�سليم الطفل �سحية اجلناية اأو اجلنحة واإحالته على قا�سي الأحداث  

املبداأ املرجعي: امل�سلحة الف�سلى للطفل 

املقرتح: تدقيق الن�س 

تتعامل املادتان مع الطفل �سحية جناية اأو جنحة تعاملها مع الأحداث اجلانحني. وما يثري النتباه 
هو اأن امل�رشع اأدرج هذه املقت�سيات احلمائية �سمن قواعد امل�سطرة اجلنائية رغم اأن هوؤلء مل يرتكبوا 
جرما، وقد كان الأوىل توفري هذه احلماية لهم �سمن نظام خا�س خارج عن منظومة العدالة اجلنائية 

املتاأثرة باجلانب الزجري. على غرار الت�رشيع الفرن�سي الذي ينظم امل�ساألة يف اإطار القانون املدين. 

واملالحظ من الوجهة العملية عم تطبيق هذه املقت�سيات ماعدا يف حدود �سئيلة وذلك ب�سبب 
كرثة اأعباء النيابة العامة وق�ساء الأحداث وانعدام الو�سائل املادية والب�رشية وقلة املوؤ�س�سات املعنية 

مما ميكن معه اعتبار هذه املقت�سيات ملغاة بعدم التطبيق وكاأنها ولدت ميتة.

اجلنائية،  املنظومة  خارج  اجلرائم،  �سحايا  الأطفال  مع  بالتعامل  خا�س  نظام  و�سع  املقرتح: 

كمدونة الأ�رشة مثال.

الق�سم ال�ساد�س

حماية الأطفال �سحايا جنايات اأو جنح

الق�سم ال�سابع

 حماية الأطفال املوجودين يف و�سعية �سعبة

بحماية  املتعلقة  املقت�سيات  ق.م.ج.،  بها  جاء  التي  امل�ستجدات  من  ال�سابع  الق�سم  يعترب   
الأطفال املوجودين يف و�سعية �سعبة وذلك يف حماولة للمالئمة مع املعايري الدولية وخ�سو�سا 

مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث التي يطلق عليها قواعد الريا�س.

وقد �سعى امل�رشع اإىل جت�سيد هذه املالءمة يف املواد من 512 اإىل 517 حماول حتديد املق�سود من 
الو�سعية ال�سعبة ور�سم الإجراءات الكفيلة بتاأمني احلماية لالأطفال املعنيني.
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اأحد  اختيار  العامة،  النيابة  ملتم�سات  بناء على  الأحداث  لقا�سي   512 املادة  وقد رخ�ست 
املمكن  التدابري  ذات  وهي   471 املادة  من  و5  و4  و3  الفقرات1  يف  عليها  املن�سو�س  التدابري 

اتخاذها يف حق الأحداث اجلانحني.

وعلى خالف ما �سار عليه امل�رشع الفرن�سي فيما يخ�س تو�سيع دائرة اجلهات التي ت�سعر النيابة 
العامة بتواجد اأحد الأطفال يف و�سعية �سعبة، فاإن امل�رشع املغربي، قيد قا�سي الأحداث �سمن املادة 
512 ب�رشورة التو�سل مبلتم�س من النيابة العامة، وهو ما يرتتب عنه  تقلي�س نطاق احلماية وتغليب 

الإجراءات املتبعة يف امليدان الزجري، مما ينتج عنه حمدودية الطابع احلمائي لهذه ال�رشيحة.

وجاءت املادة 513 لتحدد املق�سود بالو�سعية ال�سعبة وجتعل تطبيقها يقت�رش على الأطفال ما 
دون15 �سنة وتق�سي من غري مربر القا�رشين الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 15 و18 �سنة، معتمدة 
عـــداد  فـــي  تدخل  التي  والأفعال  والو�سعيات  الوقائع  من  ملجموعة  احل�رشي  التعداد  نظام 

الو�سعيــة ال�سعبة.

ووا�سح اأن هذا التحديد احل�رشي من �ساأنه اإق�ساء العديد من احلالت اخلارجة عن الالئحة 
احل�رشية، رغم اأنها ت�سكل و�سعيات �سعبة، ومن ذلك مثال حالة القا�رش احلامل �سفاحا والتي 
تتم متابعتها بالف�ساد، واحلال اأن و�سعيتها قد تكون اأقرب اإىل التواجد يف و�سعية �سعبة بالنظر 
�سبكات  الأطفال �سحايا  اأو حالت  ال�سوارع  اأطفال  اأو حالة  العائلية والجتماعية.  لظروفها 
اأن يذكر احلالت على  بامل�رشع  ال�رشية مثال. وكان حريا  الهجرة  اأمواج  الإجرام، ممن يركبون 

�سبيل املثال ويرتك للق�ساء �سلطة تقدير حالت اأخرى.

ووا�سح من خالل القواعد املدرجة يف هذا الق�سم، اأن مهام قا�سي الأحداث يف ت�رشيف 
الق�سايا  يف  للف�سل  ي�سلكها  التي  القواعد  ذات  عليها  تهيمن  الق�سايا  من  النوع  هذا  ومعاجلة 
املتعلقة بالأحداث اجلانحني، مع العلم اأن الطفل املوجود يف و�سعية �سعبة مل يقرتف اأية جرمية 

ت�ستدعي اجلزاء اجلنائي املالئم.

املوجودين يف  بالأطفال  القانون اخلا�س  املقت�سيات يف  اأن يدمج هذه  بامل�رشع  وكان حريا 
و�سعية �سعبة، وخارج املنظومة اجلنائية باعتبارها تتعلق باأو�ساع اجتماعية اأو اأ�رشية.
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يجدر التذكري بداية باأن طرق الطعن كلها تندرج يف �رشوط املحاكمة العادلة بحيث يجب 
العرتاف باأن الن�س عليها وتنظيم ممار�ستها ي�سكل تطبيقا ت�رشيعيا اإيجابيا يف مو�سوع املالءمة مع 
مبادئ حقوق الإن�سان. فكل طرق الطعن تهدف اإىل تقليل خماطر الأخطاء والتع�سف والت�رشع 
اإىل  الدفاع  اإىل تقوية حقوق  والظلم، حر�سا على الرباءة وال�رشعية وامل�ساواة. وتهدف كذلك 
اأبعد حد. لهذا تتميز هذه الطرق بال�سمولية فت�رشي على كل الأحكام والقرارات والق�سايا عدا 
حني يقرر قانون �رشيح خالف ذلك، وهو موقف نادر جدا. وتت�سم بطبيعة النظام العام ال�سيء 
الذي منع حرمان الأطراف من ممار�ستها، كما مينع النيابة العامة من التنازل عنها بعد اأن تكون 

قد �رشعت يف ممار�ستها. 

احلكم  �سد  يطعن  اأن  برباءته  امل�رشح  املتهم  على  مينع  الإن�سان،  حقوق  ترجيح  منطق  ومن 
ال�سادر ب�ساأنها. ودائما وحر�سا على ترجيح اأ�سل الرباءة، وطبقا حل�سن �سري العدالة وامل�سلحة 
اأثناء  العامة، تفر�س طرق الطعن يف امليدان اجلنائي، خا�سة منها النق�س، العمل بالأثر الواقف 

الأجل املحدد ملمار�سة الطعن واأثناء �رشيان امل�سطرة.

ويخ�س�س قانون امل�سطرة اجلنائية الكتاب الرابع لطرق الطعن غري العادية التي يح�رشها يف 
النق�س واإعادة النظر وت�سحيح القرارات واملراجعة. وهي جميعها جتري اأمام املجل�س الأعلى. 
وميكن القول باأن النق�س يبقى وحده طعنا يتعلق باملعطيات القانونية، بينما الطعون الأخرى متتد 

اإىل الوقائع والوثائق.

وبخالف طرق الطعن العادية التي جت�سد حق املتهم يف التقا�سي على درجتني اأو يف ح�سوره 
وممار�سة دفاعه، والتي يتعني تو�سيع العمل بها اإىل اأق�سى حد، فاإن طرق الطعن غري العادية، اأي 
طرق النق�س اأمام املجل�س الأعلى، قمة الهرم الق�سائي قد تقت�سي تقلي�س اإمكانية ممار�ستها حل�رش 

الكتاب الرابع

طرق الطعن غري العادية
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نطاقها يف النظر واحل�سم يف القانون وحده، وذلك جتنبا لأ�سباب البطء يف الو�سول اإىل حكم 
نهائي، و�سدا لفر�س تع�سف الأطراف، وحماية للنظام العام من الهتزاز باإ�سعاف قوة الأحكام 

وتاأخري تنفيذ العقوبات.

ومن اأ�سباب تقلي�س حالت النق�س اأي�سا، متكني املجل�س الأعلى، ب�سفته هيئة وطنية واحدة، 
من توحيد مفهوم القانون والجتهاد الق�سائي، مما يجرب ق�ساة املو�سوع على اإتباع مواقفه وتعليل 
اأحكامهم وقراراتهم، حر�سا على مبادئ ال�رشعية وامل�ساواة واأ�سل الرباءة، وهو ما يقرب ق�ساءه 
من ق�ساء املظامل وي�سيف اإليه مزية القت�سار على القانون ودفع املحاكم اإىل تفادي الأخطاء يف 
م�ستقبل اأحكامها. ولعل اأجلى مظاهر التقلي�س ترجع اإىل تنظيم �رشوط النق�س واأ�سبابه وحالته 
واآثاره التي �سوف يكر�س اأغلب العر�س املوايل ملو�سوعها كما جاء يف الق�سم الأول من الكتاب.
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على  الثاين  وين�سب  عامة،  لأحكام  اأولها  يخ�س�س  اأبواب  ثالثة  على  الق�سم  هذا  ي�ستمل 
مو�سوع  اأن  املالحظة  وجتب  القانون.  لفائدة  النق�س  على  والثالث  الأطراف  مل�سلحة  النق�س 
الباب الثالث يجلب النتباه ملخاطر اللب�س لأن كل اأنواع النق�س تتمحور حول القانون، ويق�سد 
متار�سه  الذي  والنق�س  املبا�رشة،  مل�سلحتهم  الأطراف  ميار�سه  الذي  النق�س  بني  التمييز  امل�رشع 
و�سوف  م�سلحتهم.  اعتبار  وبدون  الأطراف  تدخل  غياب  يف  الدولة  موؤ�س�سات  من  موؤ�س�سة 
القانون رهن  اإىل مفهوم طريق الطعن كو�سيلة ي�سعها  النظر  ياأتي بيان �سعف هذا املوقف عند 
اإ�سارة املتقا�سني للدفاع عن حقوقهم وعلى �رشوط املحاكمة العادلة، بينما الطعن لفائدة القانون 
يربز كو�سيلة ل�ست�سدار فتوى قانونية كان من الأن�سب تنظيم م�سطرتها يف موؤ�س�سة م�ستقلة عن 

مفهوم ونطاق النق�س.

الباب الأول : اأحكـــام عــامة

املادة 518: نطاق اخت�سا�س املجل�س الأعلى

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: اإعادة ال�سياغة لتحديد دقيق وخا�س باملادة اجلنائية

حتدد املادة 518 اخت�سا�سات املجل�س الأعلى يف فقرتني ترجع الأوىل اإىل الخت�سا�س العام 
بالنق�س، والثانية اإىل تدقيق مو�سوع النق�س يف امليدان اجلنائي. وميكن القول باأن اأغلب حمتوى 
الفقرتني معا يت�سم بالطبيعة الفقهية لتعلقه بق�سايا مل تعد يف حاجة اإىل ن�س ت�رشيعي، خا�سة واأن 
حملها املنا�سب هو الف�سل الأول من ظهري 27 �سبتمرب 1957 املتعلق باملجل�س الأعلى. فهذا الن�س 
ي�سمل كل طعن بالنق�س �سد الأحكام النتهائية ال�سادرة عن كل حماكم املو�سوع، �سواء الزجرية 

الق�سم الأول

النقـ�س
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اأو غريها. ولرمبا كان من اجلائز القت�سار على التذكري باقت�سار �سلطة املجل�س على مراقبة �سالمة 
تطبيق القانون وامل�سطرة. وكل ما عدا ذلك يدخل يف الظهري امل�سار اإليه، واإل �سو�س على فهم 

دور املجل�س وعلى ح�سن اأدائه لر�سالته وعلى ح�سن �سري العدالة ب�سفة عامة. 

ميكن القول باأن م�سمون هذه املادة يف جممله يعترب مقدمة للقواعد التي تنظم الخت�سا�س يف 
الطعن بالنق�س وتغلب عليها الطبيعة الفقهية. ولقد كان من الأن�سب ح�رش نطاق املادة يف مظاهر 
التكييف  مراقبة  �سلطة  تاأكيد  مثل  جوانبها  بع�س  تطبع  اأو  اجلنائية  املادة  متيز  التي  الخت�سا�س 
ب�رشوط  اللتزام  �رشورة  ومثل  القانون،  تطبيق  �سحة  من  الـتاأكد  يف  تدخل  اأنها  رغم  القانوين 
املحاكمة العادلة التي اأ�سبحت غاية رئي�سية لقانون امل�سطرة اجلنائية، واأخريا مثل تنظيم ترتيب 
احلجج املعتمدة عو�س القت�سار على اإق�سائها عدا احلالت املخالفة قانونا. وجتدر الإ�سارة اإىل 
التزام مببادئ حقوق  اأن هذه املادة تكون منا�سبة حقيقية لتفعيل ما جاء يف ديباجة القانون من 
اإدراجها �رشاحة يف اخت�سا�س املجل�س الأعلى  بالن�س على  العادلة  الإن�سان و�رشوط املحاكمة 

عند النظر يف كل طعن بالنق�س �سد الدعوى العمومية.

املقرتح: »ي�سهر املجل�س الأعلى على �سحة تطبيق القانون مبا فيه �سحة التكييف، وعلى �سالمة 

ترتيب احلجج املعتمدة يف احلكم املطعون فيه، وعلى ان�سجام اأحكام املو�سوع وال�سكل املتبعة 
فيه مع �رشوط املحاكمة العادلة«. 

الباب الثاين  : طلب النق�س مل�سلحة الأطراف

املادة 524:  نق�س قرارات الإحالة والإفراج املوؤقت والو�سع حتت املراقبة الق�سائية

املبداأ املرجعي: حق البت يف اأجل معقول

املقرتح: فك ال�سم بني القرارات املطلوب نق�سها

تقرر هذه املادة وجوب �سم طلب النق�س يف قرارات الإحالة اإىل حمكمة زجرية، ويف قرارات 
البت يف الإفراج املوؤقت والو�سع حتت املراقبة الق�سائية، مع طلبات نق�س احلكم يف اجلوهر. ول 
�سك اأن هذه القاعدة تتوخى جتنب الإجراءات التماطلية اأو التي من �ساأنها تاأخري احلكم اإىل تاريخ 
متعار�س مع احلق يف الأجل املعقول. لكن �سياغتها العامة تنطوي على عيب حرمان املتقا�سني 
من الطعن يف خماطر ال�ستمرار يف م�سطرة خاطئة بدون متييز بني احلالت التي ي�ستح�سن فيها 
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قبول طلب قرار الإحالة اإىل حمكمة زجرية، ل �سيما الغرفة اجلنائية، خا�سة من زاوية التكييف. 
املراقبة  اإجراءات  متديد  وعلى  حمله،  غري  يف  احتياطي  اعتقال  تزكية  عيب  على  اأي�سا  وتنطوي 
الق�سائية بدون التفريق بني ما هو �رشوري منها للتحكم يف ال�سخ�س املتابع وما هو زائد اإن مل 

يكن تع�سفا خمال بحرية الأ�سخا�س وبحقهم يف الت�رشف يف بع�س اأموالهم اأو �سنداتهم.

املقرتح: »ل ميكن طلب نق�س قرارات الإحالة اإىل حمكمة جنحية اإل مع احلكم يف اجلوهر...

  ل ي�رشي نف�س احلكم يف كل قرار بت يف الإفراج املوؤقت والو�سع حتت املراقبة الق�سائية اإل 
داخل املدة القانونية التي مل يتم جتديدها«.

املادة 528: اآجال الإجراءات لدى املجل�س الأعلى

املبداأ املرجعي: احلق يف الأجل املعقول 

املقرتح: تعديل الن�س مبراجعة الآجال

بالنق�س،  امل�رشح  اإىل  فيه  املطعون  احلكم  ن�سخة  لت�سليم  يوما  ع�رشين  اأجل  املادة  هذه  حتدد 
مع  من�سجم  غري  الأول  الأجل  اأن  ويالحظ  الأعلى.  املجل�س  اإىل  امللف  لتوجيه  يوما  وت�سعني 
التحرير والتوقيع الفوري للقرارات، واأن الأجل الثاين يخلق فر�سة قانونية للتماطل اأو التكا�سل 
يف القيام بالإجراءات ال�رشورية القبلية لل�رشوع يف معاجلة طلب النق�س. ومن اجلائز اعتبار هذا 
اإطالة  له  نتيجة  املتوقع  اأن من  املعقول، كما  الأجل  داخل  احل�سول على احلكم  باحلق يف  م�سا 
غري مربرة لالعتقال الحتياطي واملراقبة الق�سائية. بالتايل يجب تعديل الن�س بتقلي�س الأجلني 
املذكورين مع الأخذ بالعتبار لالإكراهات التي تعرت�س الإدارة الق�سائية، والتي يجب العمل على 
حلها اأو تالفيها بو�سائل منا�سبة وغري م�رشة ب�رشوط املحاكمة العادلة. رغم هذا املنطق، وبعك�س 
ما هو منتظر جاء القانون رقم 23.05 املن�سور بفاحت دي�سمرب 2005، بتعديل اأجل الع�رشين يوما يف 
اجتاه تطويله اإىل ثالثني يوما ومبراجعة خطرية للفقرة الأخرية من املادة. واإذا كان التعليق الذي 
�سبق ي�رشي من باب اأقوى على متديد اأجل ت�سليم ن�سخة املقرر اإىل امل�رشح بالنق�س، وي�سجع على 
التهاون اأو الت�ساهل يف تنظيم عمل كتابة ال�سبط بحيث يتعني العدول عنه يف اجتاه التقلي�س، فاإن 
التعديل املن�سب على الفقرة الأخرية من املادة يت�سم مب�س وا�سح بحقوق املعني بالنق�س وب�رشوط 

املحاكمة العادلة.
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كان الن�س الأ�سلي للفقرة املعنية يقرر باأنه اإذا تبني للم�ست�سار املقرر اأن ن�سخة املقرر مل ت�سلم 
للم�رشح داخل الأجل املذكور فاإنه ينذره ق�سد الإطالع على امللف بكتابة �سبط املجل�س الأعلى 
يف  القاعدة  هذه  وكانت  بالإنذار.  تو�سله  تاريخ  من  يوما  ثالثني  اأجل  داخل  مذكرته  وتقدمي 
جمملها �سامنة حلق امل�رشح الذي مل يت�سلم ن�سخة املقرر املطعون فيه، لأي �سبب من الأ�سباب. 
فهي اأول كانت تنذره للقيام بالإطالع على امللف بكتابة املجل�س الأعلى، حتى جتنبه كل خماطر 
الختالف الذي قد يكون ت�رشب اإىل وثائق املحكمة امل�سدرة للمقرر. وكان الإنذار ي�سدر من 
لتقدمي  يوما  اأجل ثالثني  ي�ستفيد من  الأعلى. وكان  باملجل�س  النازلة  املقرر يف  امل�ست�سار  طرف 

مذكرة بو�سائل الطعن خالل اأجل ثالثني يوما يبتدئ من تاريخ تو�سله بالإنذار.

بالنق�س ب�سكل غري منطقي ول من�سجم مع  التعديل يف اجتاه ت�سديد و�سعية امل�رشح  وجاء 
�رشوط املحاكمة العادلة. فلقد األغى الفقرة اخلام�سة من املادة والتي كانت تفر�س توجيه امللف 
اإىل املجل�س الأعلى من طرف كتابة �سبط املحكمة امل�سدرة للمقرر. وتخلى عن اإجراء الإنذار 
من طرف امل�ست�سار املقرر وعو�سه باإرغام امل�رشح بالإطالع على امللف بكتابة املجل�س الأعلى 
اإذا مل ت�سلم له الن�سخة املذكورة يف الأجل املحدد، ومل يبني الن�س اجلديد تاريخا اأو اأجال للمعني 
بالأمر حتى يقوم بهذا الإطالع. واقت�رش على اإجبار طالب النق�س بتقدمي مذكرة و�سائل الطعن 
داخل اأجل �ستني يوما، من تاريخ ت�سجيل امللف بكتابة ال�سبط باملجل�س الأعلى، ولي�س من تاريخ 
اإطالعه عليه، واأ�ساف اأق�سى جزاء م�سطري على الإخالل بهذا الإجراء، �سقوط الطلب عندما 

تكون املذكرة اإلزامية.

وتربز عيوب هذا الن�س يف كونه يعالج م�ساكل اأو اإهمال كتابة ال�سبط التي مل ت�سلم ن�سخة 
املقرر املطعون فيه بو�سع اأعباء اإ�سافية على كاهل امل�رشح بالنق�س، عو�س تقرير جزاء على كتابة 
ال�سبط يف حالة ثبوت م�سئوليتها. فهو اأول يحرمه من الإنذار الق�سائي رغم اأنه الو�سيلة الوحيدة 
التي تدل على اإهماله وا�ستحقاقه للجزاء. ويحرمه من الأجل القانوين املرتتب عن ذلك الإنذار 
وهو اأجل معقول ياأخذ بعني العتبار تاريخ التو�سل بالإنذار. وهو ثانيا يعاقبه على �سلوك قد 
القانون  يقرر  اأن  والأوىل  البديهي  ومن  حقه.  ب�سقوط  التهاون،  اأو  الإهمال  منه،  بريئا  يكون 
جزاء على الفاعل امل�سئول احلقيقي عن الإهمال. ويزداد اجلزاء ب�سقوط احلق ق�سوة بالنظر تاريخ 
انطالق اأجل ال�ستني يوما حني تكون املذكرة اإلزامية. يحدد الن�س اجلديد هذا التاريخ من يوم 
ت�سجيل الق�سية باملجل�س الأعلى. ول داعي للتذكري باأن ت�سجيل الق�سايا ل يرتب اإ�سعارا للمعنيني 
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بها. بحيث يكون جهلهم به هو القاعدة الأ�سلية. يف نهاية الأمر يوحي هذا التعديل الت�رشيعي 
باأنه يهدف اإىل ت�سديد ل مزيد عليه ل�رشوط النق�س على ح�ساب حقوق متعددة للمتقا�سي، مما 

يفر�س مراجعته ب�سكل جذري. 

املقرتح: »ي�سلم كاتب ال�سبط فورا ن�سخة من املقرر املطعون فيه...، ويف جميع الأحوال خالل 

اأجل اأق�ساه ع�رشة اأيام...

...

...

...

يوجه امللف اإىل املجل�س الأعلى...، ويف جميع الأحوال خالل اأجل اأق�ساه ثالثون يوما 

تبتدئ من تاريخ و�سع املذكرة.

يوجه امللف اإىل املجل�س الأعلى... خالل اأجل اأق�ساه �ستون يوما.

اأن يت�سمن حتت طائلة  اإذا تبني للم�ست�سار املقرر... من تاريخ تو�سله بالإنذار الذي يجب 
احلكم ب�سقوط الدعوى يف حالة ا�ستمرار الإهمال وعندما تكون املذكرة اإلزامية«.

املادة 530: �رشط اإيداع مبلغ مايل على طالب النق�س

املبداأ املرجعي: امل�ساواة

املقرتح:  تعديل الن�س بفر�س املبلغ على الإدارات العمومية ومن ماثلها من املوؤ�س�سات

يفر�س هذا الن�س على طالب النق�س، غري النيابة العامة والإدارات العمومية، اأن يودع مع 
مذكرة النق�س اأو داخل الأجل املقرر لإيداعها حني ل تكون اإجبارية، مبلغ األف درهم بكتابة 
هذه  تنطوي  النق�س.  طلب  �سقوط  طائلة  حتت  فيه،  املطعون  للقرار  امل�سدرة  املحكمة  �سبط 
املقت�سيات على عدة عيوب تهدد اإن مل تكن تخرق مبا�رشة مبادئ جمانية الق�ساء، وامل�ساواة اأمام 
الق�ساء، وحق الطعن وعدم الإ�رشار مبن ميار�س طعنا بدون تع�سف ول �سوء نية، وتقرير جزاء 

ال�سقوط الذي يخرق بعنف حق التقا�سي. 
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ل تخفى الغاية من هذا الن�س يف تقلي�س عدد طلبات النق�س اأمام املجل�س الأعلى بحثا عن 
ح�سن �سري العدالة بتمكني املجل�س من تكري�س طاقاته للق�سايا التي تثري فعال م�ساكل اأو �سعوبات 
يف تطبيق وتاأويل القانون. لكن اعتماد معيار ال�سمانة املالية لنتقاء املتقا�سني بح�سن نية ومبربر 
الأمر يف  عليه  ملا هو  الق�ساء خالفا  بعدم جمانية  انطباعا  يعطي  لأنه  النقد  من  ي�سلم  ل  معقول، 

القاعدة العامة املطبقة على التقا�سي اأمام املحاكم البتدائية وال�ستئنافية. 

وي�رشي �رشط اإيداع م�سبق للمبلغ املايل خ�سو�سا لفائدة املتقا�سني الواجب اإق�ساوؤهم خدمة 
حل�سن �سري العدالة، لأنه يخدم م�سالح املي�سورين املتع�سفني اأو املماطلني الراغبني يف تاأخري احلكم، 
وربح الوقت حتقيقا مل�سالح ل تت�سم دائما بال�رشعية ول بالأخالق. بحيث ينقلب الهدف من 

ال�رشط اإىل �سده فيهدم حق التقا�سي جتاه من جتب حمايته بالأولوية.

من زاوية اأخرى، ينتج ال�رشط املذكور انتهاكا �سافرا ملبداأ امل�ساواة اأمام القانون والق�ساء، بني 
متييز  وهذا  اخلوا�س،  واملتقا�سني  العمومية  الإدارات  بني  وكذا  راأينا،  كما  واملعوزين  املو�رشين 
جد معيب لكون الإدارات العمومية هي اأغنى املتقا�سني، ولكونها تبادر يف غالب الأحيان اإىل 
اإما حر�سا منها على حماية حقوق الدولة،  النق�س رغم يقينها بخ�رشان الطلب، وذلك  طلب 
واإما تع�سفا من طرف بع�س اأعوانها �سد املواطنني. يف جميع الفر�سيات ل معنى ملحاباتها، فهي 
مو�رشة ومعر�سة للخطاأ والتع�سف كغريها من املتقا�سني، ويف حماباتها خرق �سافر ملبداأ امل�ساواة 
للقانون  الدولة و�سائر هياكلها واأجهزتها  الذي يحتم خ�سوع  الق�ساء وملفهوم دولة احلق  اأمام 

الذي يجب اأن يبقى �ساميا فوق اجلميع.

النق�س  طلب  �سقوط  تقرر  حني  الإن�سان  حقوق  من  ثالثا  حقا  عليها  املعلق  املادة  وتخرق 
كجزاء لإهمال �رشط الإيداع امل�سبق للمبلغ املذكور، بدون اأي متييز بينه وبني �رشط اإيداع مذكرة 

بو�سائل الطعن، وب�رشف النظر عن الغرامة وامل�ساريف حالة رف�س الطلب.

ولو  لالإيداع  انعدام  كل  مطلقة  ب�سفة  يعاقب  الطلب  �سقوط  اأن جزاء  العرتاف  من  ولبد 
حلق  منتهكة  معاقبة  جتنب  الإهمال  لتدارك  فر�سا  هناك  اأن  املعلوم  من  العوز.  و�سعية  باعتبار 
مبداأ  قبول  فر�س  على  وغريها،  املربر  ال�سقوط  حالت  بني  التمييز  املتزن  من  اأنه  كما  الطعن، 
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الغرامة واملبلغ املذكور ولو  الربط بني  فاإنه ل يوجد ما مينع من  ال�سقوط. ويف جميع الأحوال 
نهج  اأي�سا  هي  فيها  يجب  التي  الغرامة  تقرير  مبنا�سبة  منها  اأعلى  قيمة  اأو  قيمته  واإدماج  بحذفه 

الت�سدد كلما تبني �سوء النية لدى طالب النق�س.

2005 قد �سحح الو�سع ن�سبيا  ال�سادر �سنة  الت�رشيعي  التعديل  باأن  ومن الواجب العرتاف 
حني قرر ب�رشيح العبارة التخلي عن جزاء ال�سقوط، وقرر احلكم ب�سعف ال�سمانة يف حالة رف�س 
طلب النق�س. ورغم التح�سن الوا�سح يف القاعدتني اجلديدتني معا، يبقى من ال�رشوري معاجلة 
م�ساألة ال�سمانة باأ�سلوب يتنا�سب و�سلوك طالب النق�س كما �سبق عر�سه اأعاله وكما يتبني من 

املقرتح املوايل.

املقرتح: »يف حالة رف�س طلب النق�س للمجل�س اأن يحدد مبلغ الغرامة املن�سو�س عليها يف املادة 

449 باإ�سافة مبلغ يرتاوح بني األف وع�رشة اآلف درهم اإذا تبني له اأن �ساحبه ت�رشف ب�سوء نية 
�سد خ�سمه اأو بغاية عرقلة �سري العدالة«.

املادة 532: العتقال الحتياطي اأثناء النق�س

املبداأ املرجعي: ال�رشعية والإن�ساف

املقرتح: تعديل الن�س مبراجعة �رشوط ا�ستمرار العتقال الحتياطي

يقرر هذا الن�س خ�سو�سا ا�ستمرار العتقال الحتياطي اأثناء م�سطرة النق�س، وي�رشب ال�سفة 
ال�ستثنائية لهذا الإجراء، ويتكلف تقرير قواعد بديهية ل حتتاج اإىل الت�رشيح بها من اإفراج فوري 
بوقف  النطق  اأو عن  العمومية  الدعوى  �سقوط  اأو عن  بالرباءة  القانون عن احلكم  بقوة  مرتتب 

التنفيذ اأو عن احلكم بغرامة فقط.

الن�س  يغفل  النق�س،  م�سطرة  جريان  طيلة  الحتياطي  العتقال  ا�ستمرار  مب�ساألة  وبالكتفاء 
احتمال احلكم بالرباءة وبالتايل �سبغة ال�سك يف اأ�سا�س ذلك العتقال، ويغفل املدة املق�سية هل 
هي املدة الدنيا اأو املجددة؟ ويغفل طبيعة اجلرمية هل هي جمرد جنحة اأو جناية؟ ويغفل خطورة 
العقوبة املقررة قانونا للجرمية املتابع بها؟ كل هذا عالوة على العيوب التي �سبق عر�سها مبنا�سبة 
التعليق على هذا الإجراء حتت املواد من 175 اإىل 188 اأعاله، وبناء عليه يكتفى بالإحالة على ما 

تالها من مقرتحات.
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املادة 535: تاريخ تقدمي و�سيلة لالإبطال

املبداأ املرجعي: ال�رشعية واملحاكمة العادلة

املقرتح: اإعادة النظر يف قبول اأو رف�س و�سيلة الإبطال املتاأخرة

ترف�س هذه املادة قبول و�سيلة النق�س املبنية على �سبب لالإبطال حدث اأثناء النظر يف الق�سية 
�سد  وقاية  من  هدفها  اإ�سابة  يف  باخلطاأ  وتت�سم  ال�ستئناف.  حمكمة  اأمام  اإثارته  تتم  ومل  ابتدائيا 
كل اإجراء رام لتاأخري البت. ذلك اأنها ل متيز بني احلالت التي تتم فيها اإثارة هذه الو�سائل، ول 
بني طبيعة هذه الو�سائل. وقد تكون هذه الو�سائل تافهة اأو زائدة ل يحتاج اإليها يف حتديد قرار 
اإىل حكم املجل�س الأعلى يف  اإىل الو�سول  اإذ يهدف  النق�س بحيث يكون موقف املادة �سليما 
اأجل معقول. وعلى العك�س من هذه الفر�سية، قد تكون الو�سيلة رئي�سية لتو�سيح موقف املجل�س 
الأعلى، �سواء كانت قانونية �رشفة اأو خمتلطة اأو واقعية تهيمن على التكييف. وينتج عن ا�ستبعادها 
راأي ناق�س اأو خاطئ ويف جميع الأحوال جمحف ب�ساحب الطلب وبحقه يف احلكم الأح�سن 

ارتكازا على القانون وارتباطا ب�رشوط املحاكمة العادلة وحقوق الإن�سان.

اأو لطلب نق�س  اأن يفتح املجال فيما بعد لطلب املراجعة  ومن �ساأن الإق�ساء املجرد كذلك 
ا�ستفادة  النظر عن  ب�رشف  القانونية،  احلقيقة  اإىل  الو�سول  يتاأخر حتما  بحيث  القانون،  لفائدة 
الطرف املت�رشر اأو عدم ا�ستفادته من هذه امل�ساطر الأخرية. لذا يكون من الأف�سل تليني م�سمون 

املادة ب�سكل ي�سمح بتفعيلها على اأح�سن وجه بح�سب العتبارات ال�سالفة.

املقرتح: »يقدر املجل�س الأعلى قبول اأو رف�س اأية و�سيلة للنق�س مبنية على �سبب لالإبطال حدث 

اأهمية  على  قراره  ويوؤ�س�س  ال�ستئناف.  حمكمة  اأمام  اإثارته  تتم  ومل  ابتدائيا  الق�سية  يف  النظر  اأثناء 
الطبيعة القانونية اأو الواقعية اأو املختلطة للو�سيلة ومدى تاأثريها على احلكم، وعلى �سبب عدم اإثارتها 

اأمام حمكمة ال�ستئناف اأو املحكمة التي بتت نهائيا يف احلكم املطعون فيه«.
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املادة 537: التكييف والعقوبة املربرة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية وامل�ساواة

املقرتح: مراجعة ال�سياغة ل�رشورة التمييز بني التكييف والعقوبة املربرة

حت�سم هذه املادة يف مو�سوع العقوبة املربرة ب�سكل ل ين�سجم مع العدل والإن�ساف بالن�سبة 
لل�سخ�س املحكوم عليه، �سواء تعلق بخطاأ يف تكييف اجلرمية الوحيدة اأو اإحدى اجلرائم املعتمدة 
اإذا كان  النق�س،  اأي رف�س طلب  املقرر  اخلطاأ وتكري�س  اإهمال  فيه. وتقرر  املطعون  املقرر  يف 

اخلطاأ يف التكييف ل يغري العقوبة املنطوق بها ول يلحق �رشرا باملحكوم عليه. 

ويجب العرتاف ب�سالمة هذه القاعدة فيما يخ�س تطابق العقوبة املقررة قانونا للجرميتني، 
التي ح�سل اخلطاأ يف تكييفها والتي كان يتعني اعتمادها، لأن قبول النق�س يف هذه احلالة يكون 
عبثا ل فائدة عملية فيه. يبقى من ال�رشوري قيام الفائدة القانونية من خالل تو�سيح معنى كل 
جرمية على حدة، باأركانها وظروف ت�سديدها اأو حالت تخفيفها، وتبعاتها املت�سلة بالعقوبات 
اأق�رش  اإىل احلكم يف  الو�سول  الخ. لكن ترجيح مبداأ  الأمنية  بالتدابري  اأو  الإ�سافية  اأو  التكميلية 
اأجل معقول يربر التغا�سي عن هذه الفائدة ولو كانت مهمة لتوحيد الجتهاد الق�سائي وحت�سني 

اللتزام الدقيق باملقت�سيات القانونية، وبالتايل مببادئ ال�رشعية وامل�ساواة والثقة يف الق�ساء.

يتجلى يف  النق�س،  العقوبة املربرة ورف�س طلب  لقبول  اآخر  املدرو�سة �رشطا  املادة  وت�سيف 
عدم اإ�رشار التكييف املعتمد فيها مب�سالح طالب النق�س. ول �سك اأن اأنواع ال�رشر متنوعة منها 
�سعوبة.  تثري  ل  احلالة  وهذه  املخففة،  الظروف  اأو  التنفيذ  وقف  من  كاحلرمان  وا�سح  هو  ما 
فاإذا كانت العقوبة املربرة حترم املحكوم عليه من هذه الو�سعيات فال ميكن للمجل�س اأن يقرها، 

وبالتايل لن ي�سعه اإل نق�س احلكم املطعون فيه.

وهناك حالت اإ�رشار ل تظهر مبا�رشة يف منطوق احلكم لأنها من�سو�س عليها بقوة القانون، 
اإىل عيوب هاتني  ال�سجل العديل وموؤ�س�سة رد العتبار. ولقد �سلفت الإ�سارة  وتتعلق مب�سمون 
تعار�س  باحتمال  هنا  القول  ويكفي  يلزم.  مبا  بعده  عندهما  التوقف  يتم  �سوف  كما  النقطتني 
م�سمون ما يثبت يف ال�سجل العديل مع احلقوق واحلريات العامة لل�سخ�س، بحيث يحرم من 
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الذي  الفعل  تكييف  منها، ملجرد خطاأ يف  للحرمان  املرتبة  اجلرائم  يرتكب  اأنه مل  بع�سها رغم 
قام به. كما اأن التكييف قد يرتب �سقوط الأهلية اأو املنع من ممار�سة اأن�سطة معينة، يف حني اأن 

التكييف ال�سحيح ل يوؤدي اإىل ذلك.

القانون  ي�ستمل  اإذ  للتكييف،  والإن�سانية  الجتماعية  اخلطورة  اإىل  الإ�سارة  تتعني  واأخريا 
اجلنائي على جرائم تلحق العار على مقرتفها فتف�سد عالقته بزوجه واأولده واأ�سوله بل والكثري 
من اأقاربه واأ�سدقائه وزمالئه يف العمل. واإذا مت اإل�ساق تلك اجلرائم ب�سخ�س ملجرد اأنها معاقبة 
بنف�س العقوبة التي يقررها القانون �سد اجلرم الذي ارتكبه فعال، فاإنها �ستلحق به �رشرا يكون 

اأحيانا اأ�سد وقعا وعمقا على حياة ال�سخ�س، فال يبقى جمال للقول بالعقوبة املربرة.

عليه  املحكوم  حلقوق  حماية  اأكرث  ب�سكل   537 املادة  ت�ساغ  اأن  لزاما  ي�سري  �سلف  ما  لكل 
وحياته الجتماعية والإن�سانية، بحيث توجب على املجل�س ممار�سة �سلطته يف ت�سحيح التكييف 
كلما تعار�س مع تلك احلماية، وذلك �سونا لل�رشعية وامل�ساواة واحلياة اخلا�سة والجتماعية من 

النتهاك ملجرد احلر�س على حكم مت�رشع.

املقرتح: »اإذا كانت العقوبة املحكوم بها... ما مل يلحق ذلك التكييف بطالب النق�س اأي �رشر 

مبا�رش اأو غري مبا�رش، مادي اأو معنوي.

اإذا وجد يف اإحدى التهم...، غري اأن املجل�س الأعلى ي�رشح يف هذه احلالة، وبذات ال�رشوط 
املقررة يف الفقرة الأوىل، باأن العقوبة...«.

املادة 545: جرائم اجلل�سات

املبداأ املرجعي: ف�سل ال�سلطات وا�ستقالل الق�ساء

املقرتح: اإحالة على ذات املو�سوع يف باب املحاكمة اأعاله

و361   269 املادتني  على  التعليق  مبنا�سبة  اجلل�سات  جرائم  ملو�سوع  يلزم  مبا  التعر�س  �سبق 
بحيث يقت�رش هنا على الإحالة اإىل املالحظات اخلا�سة بهما اأعاله.
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املادة 546: اأجل البت يف ملفات املعتقلني

املبداأ املرجعي: احلق يف الأجل املعقول

املقرتح: مراجعة الن�س بتعديل الأجل

املرفوعة  النق�س  ا�ستعجالية وبالأولية يف طلبات  بالبت بكيفية  الأعلى  املجل�س  الن�س  ياأمر هذا 
من طرف املتهمني املعتقلني. ورغم ظاهره فهو يعالج عيبا بعيب مثله اإن مل يكن اأخطر منه. ذلك اأنه 
يفر�س على املجل�س اأن يبت يف طلب املعتقلني. في�سمح بال�ستعجال والأولية، رغم اأن من �ساأنهما 
العتقال  يف  للح�سم  ذلك  يطلب  اأن  به  اأجدر  كان  ولقد  املعنيني.  وبحقوق  احلكم  بجودة  امل�س 
الحتياطي الذي كثريا ما يكون غري �رشوري وكثريا ما يكون جمرد م�س بحرية الأ�سخا�س. لذا يتعني 

اعتماد �سياغة اأخرى اأكرث منطقا واحرتاما حلقوق الإن�سان و�رشوط املحاكمة العادلة.

النق�س  طلبات  يف  وبالأولوية  ا�ستعجالية  بكيفية  البت  الأعلى  املجل�س  على  »يتعني  املقرتح: 

املرفوعة من طرف املتهمني املعتقلني، يف ا�ستمرار العتقال الحتياطي، داخل اأجل اأق�ساه ثالثة 
اأ�سهر من تاريخ التو�سل بامللف«.

املادة 547: ترتيب التدخل يف املداولت

املبداأ املرجعي: القتناع ال�سميم واخل�سوع لل�سمري

املقرتح: تعديل الن�س مبراجعة ترتيب املتدخلني

هو  املتدخلني  امل�ست�سارين  اأول  يكون  اأن  وتقرر  املداولت  يف  التدخل  نظام  املادة  هذه  ترتب 
من  قدر  اأكرب  وحتري  احلرج  ورفع  املو�سوعية  منطق  ويق�سي  الرئي�س.  يليه  ثم  التعيني  يف  اأقدمهم 
التحري عن �سدق اليقني، اأن يكون اأ�سغر امل�ست�سارين اأي اأحدثهم عهدا بالتعيني هو اأول من يبدي 
راأيه، بحيث يعرب عن راأيه وهو ل يزال يجهل موقف الرئي�س وامل�ست�سارين الأقدم منه، مما ي�سجعه 
على املو�سوعية وال�ستقالل، واأن يكون اآخر من يتدخل هو الرئي�س ملا يتوفر عليه من خربة وقدرة 

على تن�سيق الآراء وتركيبها مبا ينا�سب من حكمة و�سالمة يف احرتام القانون وحقوق الإن�سان.

املقرتح: »تبداأ املداولت... ويبدي بعده امل�ست�سارون اآراءهم بداأ باآخرهم يف التعيني ثم من يليه 

يف اأقدمية التعيني، وتنتهي بالرئي�س الذي يجب اأن يكون اآخر متدخل«.
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املادة 548: بيانات الأحكام وتوقيعها

املبداأ املرجعي: احلق يف الأجل املعقول وح�سن �سري العدالة

املقرتح: تعديل الن�س، اإحالة على ما �سبق يف باب املحاكمة

تطرح هذه املادة م�سكل تاأخر توقيع قرار املجل�س الأعلى ب�سبب حدوث مانع، وتثري ذات 
املالحظات التي �سبق عر�سها حتت املادة 371 بحيث يكفي الرجوع اإليها اأعاله.

املادة 549: امل�ساريف وطلب نق�س كيدي اأو تع�سفي

املبداأ املرجعي: ال�رشعية وامل�ساواة

املقرتح: تعديل الن�س باإعادة النظر يف من يتحمل م�ساريف الدعوى

الذي  الطرف  اأن حدده يف  الدعوى، وبعد  الذي يتحمل م�ساريف  الطرف  الن�س  يعني هذا 
خ�رشها، ي�سيف اإمكانية توزيعها بني الأطراف. واإذا كان قرار حتميل الطرف اخلا�رش يرتكز على 
اأ�سا�س منطقي ب�سفة عامة، فاإن من �ساأن توزيع امل�ساريف بني الأطراف اأن ينطوي على اإثقال كاهل 
الطرف الرابح وعلى خلق ال�سعور بخرق مبداأ جمانية الق�ساء وعلى ت�سديد ظروف الو�سول اإىل 
احلقوق. ومبا اأن الن�س ل يخ�سع قرار التوزيع لأي �رشط ي�سبح من املحتمل اأن يتم بدون ت�ساو بني 
الأطراف ويزيد �سعور الطرف الرابح بالغنب اأو احليف. لذا يكون من املنطق ح�رش امل�سئولية يف 

الطرف اخلا�رش، ويف حالة ع�رشه حتميل اخلزينة العامة، اأي الدولة، كال اأو بع�سا من امل�ساريف.

ميكن  ع�رشه  حالة  يف  اأنه  غري  الدعوى،  خ�رش  الذي  الطرف  امل�ساريف  اأداء  »يتحمل  املقرتح: 

حتميلها للخزينة العامة«، )الباقي بدون تغيري(.

املادة 551: ا�ستمرار العتقال الحتياطي

املبداأ املرجعي: ال�رشعية والإن�ساف

املقرتح: تعديل الن�س مبا يلزم

تعود هذه املادة اأي�سا اإىل مو�سوع ا�ستمرار العتقال الحتياطي بعد رف�س النق�س، ومبنا�سبة 
التعليق عليها  �سبق  التي  لتعدد �سور ال�ستمرار  اأمام غرفة اجلنايات. ونظرا  احل�سور من جديد 

ولتماثل هذه احلالة معها يكفي الرجوع اإىل املالحظات التي �سلفت اأعاله حتت املادة 181.
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املادة 552: ترتب تنازع �سلبي لالخت�سا�س عن قرار رف�س

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س وتو�سيح كيفية اإعماله

تفرز هذه املادة بلبلة جدية حول مفهوم تنازع الخت�سا�س ال�سلبي كما جاء يف الفقرة الثالثة 
من املادة 261 حيث يرتتب عن اإعالن عدم الخت�سا�س من طرف عدة حماكم، ال�سيء الذي ل 
ين�سجم مع م�سمون املادة 552، حيث ينتج التنازع ال�سلبي عن قرار املجل�س الأعلى رف�س طلب 
النق�س. مما يوحي بقيام التنازع ال�سلبي بني املحكمة التي �سدر عنها احلكم املطعون فيه  وحمكمة 
اأخرى، ل ي�سري الن�س اإليها بحيث يحتمل اأن تكون حمكمة ا�ستئناف من نوع الأوىل اأو حمكمة 
ابتدائية تابعة لنفوذ حمكمة ا�ستئناف اأخرى، اأو حمكمة متخ�س�سة اأو ا�ستثنائية اأو املجل�س الأعلى 
اإىل حمكمة ق�ست  بالإحالة  اأمر  الذي  التحقيق  قا�سي  املحكمة هي  اأن تكون  ذاته. كما يجوز 
اإىل تو�سيح،  بعدم اخت�سا�سها. يف جميع الأحوال تكون هذه املادة يف غري حملها ويف حاجة 

وي�ستح�سن اإ�سافة م�سمونها مع تو�سيحه اإىل املادة 261 اأعاله.

املادة 556:  قرار اإبطال مبني على خرق اإجراءات جوهرية، توجيهه اإىل وزير العدل

املبداأ املرجعي: ا�ستقالل الق�ساء

املقرتح: تعديل الن�س مع حذف التوجيه اإىل وزير العدل

اجلنائية  امل�سطرة  مبوؤ�س�سات  لرتباطه  اجلوهرية«  »الإجراءات  تعبري  عند  للوقوف  داعي  ل 
جميعها والتي مل يقرر القانون �رشاحة جزاء البطالن على خمالفتها، ول�رشورة التخلي لفائدة تعبري 
اآخر اأقل اإثارة للمناق�سات الفقهية، مثل الإجراءات اجلوهرية ل�سمان حقوق الدفاع. ول ميكن 

اإثارة اعرتا�س على هذا الراأي لأن القانون ذاته كر�سه يف عدة حالت.

النقطة الأ�سا�سية لكونها تندرج يف  العدل هي  اإىل وزير  وتبقى م�ساألة توجيه ن�سخة احلكم 
تطبيقات تداخل ال�سلطة الإدارية والق�سائية مما يوؤثر على ا�ستقاللية هذه الأخرية. ومن امل�ستح�سن 
التخلي عن هذا التوجيه مبا يحفظ غايته التوثيقية الالزمة ملعاينة �سنوية لتطبيق مو�سوع القانون 
و�سكله. وميكن تعوي�سه ب�رشورة ت�سمينه يف التقرير ال�سنوي للمجل�س الأعلى الذي يجب اأن 
املتعلقة  وامل�ساكل  الق�سائي،  العمل  عا�سها  التي  املهمة  الق�سايا  جتمع  ر�سمية  وثيقة  اإىل  يتحول 
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ال�سلطة  من  تدخال  تتطلب  امل�سائل  هذه  وكل  القانون.  جتاوز  اأو  تناق�س  اأو  فراغ  اأو  بغمو�س 
جاللة  اإىل  املذكور  التقرير  ويرفع  الق�سائي.  والأداء  الت�رشيع  لتح�سني  التنظيمية  اأو  الت�رشيعية 
امللك الذي يوجهه اإىل احلكومة حتى تقوم مبا يلزم لإ�سالح القانون يف احرتام كامل ملبداأ ف�سل 

ال�سلطات وا�ستقالل الق�ساء.

املقرتح: »اإذا اأبطل املجل�س الأعلى مقررا... فاإن الوكيل العام للملك لدى املجل�س الأعلى ي�سهر 

على اإدراج مو�سوعه بالتقرير ال�سنوي للمجل�س الأعلى ويرفقه مبالحظاته واقرتاحاته عند القت�ساء.

يرفع التقرير ال�سنوي للمجل�س الأعلى اإىل جاللة امللك«.

الباب الثالث : طلبات النق�س املرفوعة لفائدة القانون

املادة 558: اأنواع طلبات النق�س لفائدة القانون

املبداأ املرجعي: ا�ستقالل الق�ساء

املقرتح:  ح�رش �سالحية الطلب على اجلهات الق�سائية اأو اجلمعيات ذات ال�سلة واملتمتعة ب�سفة 

املنفعة العامة

عن  التخلي  يتعني  الق�سائي،  والعمل  العدل  وزير  اخت�سا�سات  بني  الرتباط  بفك  التزاما 
لفائدة  نق�س  طلب  برفع  الأعلى  املجل�س  لدى  للملك  العام  الوكيل  ياأمر  اأن  الوزير  �سالحية 
اإىل  التلقائي  الطلب  اآخر، حيث يخول  ب�سكل  للطلب  ال�سورتني  الإبقاء على  القانون. وميكن 
الوكالء العامني للملك لدى املجل�س الأعلى ولدى حماكم ال�ستئناف، وح�رش الطلب باأمر على 
الوكيل العام للملك لدى املجل�س الأعلى جتاه الوكالء العامني للملك لدى حماكم ال�ستئناف. 
النق�س  اأن التوجه الأح�سن للرقي بالجتهاد الق�سائي يبقى هو التخلي عن هذا النوع من  غري 
ملخالفته مفهوم النق�س وخلطه بني العمل الق�سائي والعمل ال�سيا�سي لتطوير القانون. وي�ستعا�س 

عنه مب�سطرة وا�سحة وحقيقية لالإفتاء توكل للمجل�س الأعلى وفق قواعد و�رشوط حمددة.

للملك  العام  الوكيل  تلقائيا  يرفعها  اإىل طلبات  القانون  لفائدة  النق�س  املقرتح: »تنق�سم طلبات 

باملجل�س الأعلى، واإىل طلبات يرفعها الوكالء العامون للملك لدى حماكم ال�ستئناف باأمر من 
الوكيل العام باملجل�س الأعلى«.
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املواد 559 و 560 و 561: اأثر نق�س لفائدة القانون على الأطراف

املبداأ املرجعي:  ال�رشعية، امل�ساواة، خرق الغاية والفائدة من الحتكام اإىل الق�ساء

املقرتح: مراجعة ال�سياغة مبا يربز احرتام ال�رشعية ويفعل اأثر احلكم 

املتعلقة بالإجراءات خالفا ملا �سار  ال�سيغ اجلوهرية  املواد م�سكل حتديد مفهوم  تطرح هذه 
عليه القانون يف موا�سع متعددة من اعتماد عبارة »الإجراءات اجلوهرية«، بحيث يحق الت�ساوؤل 
عن مناط اأو حمل النعت بال�سفة اجلوهرية هل هو ال�سياغة اأم هو الإجراءات. وبدون الدخول 
يف مناق�سة �سكلية ونظرية �رشفة، يجب التذكري باأن العربة باملعنى املعقول الذي يوحي به املبنى، 
بحيث يرجع املو�سوع مرة اأخرى اإىل مفهوم ال�سفة اجلوهرية التي يلحقها الن�س بالإجراءات. 

ويكفي هنا اأن نحيل اإىل ما �سبق من مالحظات حول هذه امل�ساألة حتت املادة 212 اأعاله.

يبقى النقا�س مقبول حول الأثر الذي يرتبه احلكم بالنق�س على الأطراف. متنع هذه املادة �رشاحة 
الأطراف ال�ستفادة من هذا النوع من النق�س لفائدة القانون اإذ حترمهم �رشاحة من حق الحتجاج 
مت  الذي  التناق�س  اإىل  داعي  ول  تنفيذه.  يف  ليعار�سوا  اأو  املنقو�س  احلكم  مقت�سيات  ليتجنبوا  به 
ت�سجيله يف مقدمة هذا الكتاب. لكن يبقى من ال�رشوري مالحظة عيب اآخر على ت�سور هذا الطعن 
لفائدة القانون. فاإذا كان عادة ين�سب على اأحكام قد اكت�سبت قوة ال�سيء املق�سي به بحيث ل ميكن 
الرتاجع عنها لفائدة الأطراف، حماية للقاعدة التي تعترب القرارات الق�سائية املكت�سبة لهذه القوة 

مبثابة حقائق قانونية ملزمة للجميع، فهل من ال�رشوري تنظيمه كطعن م�سطري بالنق�س؟ 

ومبا  من حقه.  متقا�س  اإىل متكني  يرمي  ل  لأنه  التقا�سي  من  املق�سود  يخالف  الت�سور  هذا 
اأن الغاية منه تتحدد يف ت�سحيح الجتهاد وتوحيد تطبيق القانون يف الأحكام والقرارات التي 
�سوف تليه، كان من الأ�سلم التعامل معه كفتوى علمية ي�سدرها املجل�س الأعلى لفائدة القانون، 
اأنظمة ق�سائية اأجنبية.  اإطار م�سطرة مغايرة مل�سطرة الطعن بالنق�س، كما هو عليه احلال يف  يف 
ويف حالة اعتماد هذا املنظور ي�سري من اجلائز تو�سيع قائمة اجلهات امل�سموح لها بطلب الفتوى، 

مبا فيها وزير العدل واحلكومة واجلمعية الوطنية لنقابات املحامني الخ.

القانون ب�سورتيه، ومراجعة  النق�س لفائدة  يف �سوء هذا ميكن اقرتاح مراجعة ت�سور وتنظيم 
اأنواع اخت�سا�س املجل�س الأعلى مق�سمة اإىل النق�س بدون حاجة اإىل اإ�سافة »مل�سلحة الأطراف« لأن 
النق�س بطبيعته م�سطرة تقا�س ميار�سها املت�رشرون مل�سلحتهم، واإىل الفتوى التي هو اأعلى هيئة موؤهلة 
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لإعطائها �سواء للخوا�س اأو املوؤ�س�سات العمومية، والتي يجب اأن تنتظم يف م�سطرة خا�سة. ول نرى 
�رشورة لتقدمي مقرتح خا�س بهذا املو�سوع نظرا ل�ستح�سان عر�سه يف اإطار التنظيم الق�سائي الذي 

ي�رشي على كل اأنواع التقا�سي ول تقف فائدته عند قانون امل�سطرة اجلنائية فقط.

املادة 564: الكفالة يف دعوى الزور لإعادة النظر

املبداأ املرجعي:  الف�سل بني �سلطات التهام و�سلطات احلكم يف الق�ساء، امل�ساواة بني املتقا�سني

املقرتح:  تعديل الن�س بح�رش الخت�سا�س على النيابة العامة، وحتقيق امل�ساواة بحذف الكفالة

ل�سبب  النظر  باإعادة  النق�س  طالب  طرف  من  لكفالة  م�سبق  اإيداع  �رشط  املادة  هذه  توؤكد 
القرارات.  وت�سحيح  النظر  اإعادة  لطلب  العامة  بال�رشوط  املتعلقة   563 باملادة  الزور، كما ورد 
وب�رشف النظر عن ت�سبب هذا ال�رشط يف التقليل من الطعون اأمام املجل�س الأعلى حل�رشها يف 
احلالت املرتكزة على اأ�سباب معقولة، ومدى مالءمته لغايته هاته، فاإن عمومية الن�س عليه من 
جديد مبنا�سبة الزور وبالقت�سار على الإ�سارة اإىل الكفالة املن�سو�س عليها يف املادة 536 بدون 
اأن الغمو�س يكتنف هذه  اأو كفالة واحدة؟ ذلك  الت�ساوؤل حول ا�سرتاط كفالتني  تدقيق يطرح 
ال�سياغة بحيث اإذا كان الأمر يتعلق بالكفالة العامة لطلب النق�س فال يحتاج اإىل تذكري خا�س 
اأو تاأكيد بخ�سو�س الطعن بالزور، واإذا كان التكرار يعني ازدواجية الكفالة فاإنه مي�س بقوة حق 
التقا�سي. كما مي�س مببداأ امل�ساواة بني الأطراف لأن الإدارات العمومية معفاة من اإيداع الكفالة 
كما متت مالحظة ذلك وانتقاده اأعاله. ومن الأف�سل اعتماد التاأويل الأول من جهة، وحذف 

املقطع املتعلق بالكفالة من املادة 564 من جهة اأخرى.   

تقدير  ل�سالحية  �سلطة مماثلة  الأعلى  للمجل�س  الأول  للرئي�س  الن�س  اأخرى، مينح  زاوية  من 
اأن مذكرة الطعن باإعادة النظر ب�سبب  مالءمة املتابعة املخولة تقليديا للنيابة العامة. فاملادة تقرر 
الزور تقدم اإىل الرئي�س الأول للمجل�س الأعلى الذي ي�سدر اأمرا بالرف�س اأو اأمرا ياأذن فيه بتقييد 
دعوى الزور. وتبعا لهذا التوجه ي�سبح الرئي�س الأول للمجل�س الأعلى متدخال يف مهمة التهام 
قبولها حني  اأو من زاوية  تقييدها،  برف�س  الدعوى  �سواء من زاوية منع  مبا�رشة  يوؤثر عليها  لأنه 
التنظيم  لقراره بل لأمره. ويف هذا  العامة خا�سعة  النيابة  ت�سري  الدعوى، بحيث  بتقييد  ي�سمح 

خرق وا�سح ملبداأ الف�سل بني �سلطتي احلكم والتهام يف العمل الق�سائي. 
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ولت�سحيح الو�سع، ل بد من اأن يوجه الرئي�س الأول مذكرة الطعن املرفوعة اإليه، اإىل الوكيل 
العام للملك لدى املجل�س الأعلى ليتخذ ب�ساأنها املوقف املنا�سب. وميكن تقييد مهمة النيابة العامة 
با�سرتاط اأجل حمدد لتخاذ موقفها، ويف هذا الجتاه ميكن اعتبار �سكوتها مبثابة قرار بعدم منا�سبة 

قبول تقييد دعوى الزور.

ويت�سم م�سمون املادة 564 اأخريا بثغرة �سلبية ل�سكوته عن حتمل م�ساريف الطعن بعد تعر�سه 
مل�سري الكفالة يف الفقرة الأخرية من هذه املادة. ومن ال�سعب اجلواب على هذا اجلانب مبجرد 
القت�سار على اإعمال الفقرة ما قبل الأخرية من املادة 563 التي حتيل على املواد 539 اإىل 557. ذلك 
اأن املادة 549 التي تعني امل�سئول عن اأداء امل�ساريف جاءت كقاعدة عامة بالنظر لأ�سلوب املادة 
564. فهذه الأخرية توؤكد كما �سبق ا�سرتاط الكفالة، وتكرر �رشورة ردها لطالب الطعن اإذا ثبت 

الزور، ولكنها ل حت�سم يف م�ساريف الطعن. ول عربة بالقول اأن احلل يكمن يف القاعدة العامة 
اإمكانيتني من بينهما توزيع امل�ساريف بني الأطراف. ولقد �سلف  لأن هاته القاعدة تن�س على 
انتقاد هذا التوزيع بخ�سو�س الطرف الذي ياأتي الطعن ل�ساحله. لذا، وتكامال مع اخل�سو�سية 

الظاهرة على الطعن بالزور ي�ستح�سن الت�رشيح بتحميل الطرف اخلا�رش مل�ساريف الدعوى.

املقرتح: »حذف املقطعني اخلا�سني باإيداع ورد الكفالة.

 تعوي�س املقطع اخلا�س باأوامر الرئي�س الأول للمجل�س الأعلى مبا يلي:

 يوجه الرئي�س الأول للمجل�س الأعلى اإىل الوكيل العام للملك لدى املجل�س الأعلى طلب 
الطعن بالزور ليتخذ ب�ساأنه ما يراه منا�سبا.

اأق�ساه  اأجل  داخل  الزور  يقيم دعوى  اأن  الأعلى  للمجل�س  للملك  العام  الوكيل  يتعني على 
ثالثون يوما تبتدئ من تاريخ توجيه الطلب، اأو يوجه مذكرة بخالف ذلك اإىل الرئي�س الأول 

للمجل�س الأعلى داخل نف�س الأجل. ويعترب اإحجامه مبثابة قرار بعدم منا�سبة الدعوى. 

يتحمل الطرف اخلا�رش يف الدعوى اأداء امل�ساريف«. 
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املواد 565 و 566 و 567: �رشوط اخلطاأ وال�رشر والطلب يف املراجعة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح:  ت�سحيح ال�سياغة لتو�سيح معنى التدارك و�رشورة ا�سرتاط ت�رشر املحكوم عليه وانعدام 

طريق اآخر للطعن

تنظم املواد من 565 اإىل 574 الطعن مبراجعة الأحكام املتعلقة باجلنايات واجلنح لتدارك خطاأ 
الطعن.  اأخرى من طرق  اأية طريقة  انعدام  عليه، وعند  املحكوم  �سخ�س  منه  ت�رشر  الوقائع  يف 
وت�ستمل املادتان 565 و566 مو�سوع هذه امل�سطرة و�رشوطها حيث تقت�رش املادة 565 يف النقطة 
الأوىل على ذكر تدارك خطاأ يف الواقع يف اأحكام الإدانة بدون اأي تو�سيح. وتاأتي املادة 566 
لتحديد قائمة ح�رشية باحلالت الأربع التي يقبل فيها طلب املراجعة، وهي يف حقيقتها خليط 
من الوقائع باملعنى ال�سحيح )انعدام املوت يف القتل، ظهور واقعة بعد �سدور احلكم اأو اكت�سافها 
وتقدمي وثائق كانت جمهولة اأثناء املناق�سات( والو�سعيات القانونية )تناق�س حكمني حول ذات 

الوقائع، اإدانة �ساهد بالزور(.

ب�رشف النظر عن عدم تطابق ال�سياغة مع امل�سمون، يتعني القول باأن مفهوم اخلطاأ يف احلالت 
اإليها تقدمي وثائق كانت جمهولة وقت  اأن ي�ساف  الثالث الأوىل ل يثري م�سكال لدقتها، وميكن 
املناق�سات. لكن ظهور وقائع جديدة اأو اكت�ساف وقائع �سابقة لالإدانة، رغم تطابقها اللغوي مع 
ن�س املادة 565، قد ي�سمل حالت ل ح�رش لها وي�سجع على اللجوء اإىل م�سطرة طلب املراجعة 
ب�سكل يجعل منها و�سيلة لتاأخري تنفيذ العقاب واأحيانا لالإفالت منه �سدا على الغاية من املقررات 

الق�سائية. بالتايل كان ل بد من حتديد ولو على وجه تقريبي ملفهوم الوقائع املق�سودة. 

ول�سك اأن معطيات احلياة اليومية جتعل من ال�سعب اإن مل يكن من امل�ستحيل ت�سور معايري 
منا�سبة لتحديد الوقائع املعنية، كما يبقى من ال�رشوري و�سع حل قانوين لتدارك العتداء على 
املحكوم عليه خطاأ باعتماد طريقة لنتقاء الوقائع. و�سعورا من امل�رشع بهذا الإ�سكال عمد اإىل 
حله بتحديد اأو تعيني الطرف الذي يجوز له تقدمي طلب املراجعة. ويف هذا الإطار مل يرخ�س 
الأحكام  وتناق�س  القتل  انعدام  حالت  يف  اإل  الخ(  ونوابه  واأولده  زوجه  )اأو  عليه  للمجني 
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و�سهادة الزور، وخول �سالحية الطلب للوكيل العام للملك تلقائيا اأو باأمر من وزير العدل يف 
ذات احلالت وح�رشه يف وزير العدل ب�سدد ظهور الوقائع اأو تقدمي الوثائق وامل�ستندات.

اأية طريقة اأخرى من طرق الطعن، مما  وب�سدد اأحكام الإدانة ل ت�سرتط املادة 565 اإل انعدام 
يعني اأن تلك الأحكام �سارت مكت�سبة لقوة ال�سيء املق�سي به. ومن ال�رشوري التذكري باأن احلكم 
على �سخ�س ب�سبب جناية اأو جنحة ل يعني حتما تنفيذ احلكم عليه. فلقد ي�ستفيد املحكوم عليه من 
عفو اأو من عذر معف ول يخ�سع بالتايل اإىل العقاب. ويجدر التنويه هنا اإىل اأن الغاية من املراجعة 

ل تتعلق بالإبعاد من العقوبة واإمنا لتدارك خطاأ يف الوقائع التي يبنى حكم الإدانة على اأ�سا�سها. 

وترتكز الإدانة على قيام امل�سئولية اجلنائية اأو على �سحة ن�سبة الإثم اإىل املحكوم عليه. وهذا 
الإدانة مع ال�ستفادة من  تبقى  بالتايل  بتدارك اخلطاأ.  اإىل ت�سحيحه  املراجعة  بال�سبط ما تهدف 
كما  اجلنائية.  امل�سئولية  ينفي  ل  املعفي  العذر  لأن  املراجعة  لطلب  �ساحلا  اأ�سا�سا  معفية  اأعذار 
يظل طلب املراجعة قانونيا و�سليما رغم وجود العفو ولو كان �سامال. يف هاتني الفر�سيتني معا 
للمحكوم عليه كامل احلق يف طلب املراجعة لأنها الو�سيلة الوحيدة للت�رشيح برباءته مما ن�سب اإليه 
بفعل الإدانة، وتطهري �سمعته وم�ساعره مما ي�سوبها من �رشر بفعل الإدانة. هذا هو ال�رشر املق�سود 
بن�س املادة 565 ول يقابله وينفيه اأو ميحوه اإل تاأكيد الرباءة. ولتجنب كل تاأويل مغلوط يقل�س 
مفهوم احلكم بالإدانة ويعر�س املحكوم عليه اإىل ا�ستمرار امل�س برباءته ي�سبح من الالزم تو�سيح 

الن�س ولو كان يف ذلك ح�سو، لأن عيب احل�سو يحمي هنا حقا اأ�سا�سيا من حقوق الإن�سان. 

متنح الفقرة الأخرية من املادة 567 هذه ال�سلطة لوزير العدل م�سرتطة ا�ست�سارة جلنة مكونة 
كامل  له  ترتك  بحيث  اللجنة  براأي  ياأخذ  اأن  الوزير  على  تفر�س  ل  لكنها  وق�ساة.  اإداريني  من 
من  اأعلى  ق�سائية  �سبه  اأو  ق�سائية  �سلطة  منه  وجتعل  القرار،  واتخاذ  الوقائع  تقدير  �سالحيات 

الهيئات الق�سائية القانونية.

ويثري هذا الختيار الأخري مرة اأخرى م�سكل فك الرتباط بني العمل الإداري املوكول اإىل 
ال�سلطة الإدارية والعمل الق�سائي الذي يجب اأن يبقى م�ستقال عن ال�سلطة الإدارية وبعيدا عن 
تاأثريها ونفوذها. ول عربة بالقول باأن تدخل الوزير ل يوؤدي حتما اإىل م�سايرة اأو خ�سوع الق�ساء 
لراأيه اأو موقفه، فهو يف حد ذاته خرق �سافر لن�س د�ستوري ب�رشف النظر عن اأثره الواقعي �سواء 
على الق�ساء اأو على ثقة املتقا�سني. ويتكرر يف املواد 567 و568 و569 مما يفر�س ت�سحيح كل 
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ا�ستقالل  مبداأ  مع  متطابقة  اإجراءات  وتقرير  العدل  وزير  ح�رش  عن  بال�ستغناء  املقت�سيات  هذه 
الق�ساء كما �سيت�سح يف املقرتحات املرافقة لها اأ�سفله.

املقرتح:  يف املادة 565: »ل يقبل الطعن باملراجعة اإل لتدارك خطاأ يف الوقائع املكونة للجرمية، اأو 

املثبتة لها، ت�رشر منه �سخ�س �سدر �سده حكم بالإدانة من اأجل جناية اأو جنحة«.
)الباقي بدون تغيري(.

املواد 567 و 568 و 569: �سالحيات وزير العدل يف م�سطرة املراجعة

املبداأ املرجعي: ا�ستقالل الق�ساء

املقرتح: مراجعة الن�س برتك اللجوء اإىل وزير العدل وامل�سالح الإدارية

ال�سلطات  ف�سل  ملبداأ  مناق�سة  ق�سائية  �سالحيات  العدل  لوزير  الثالث  املواد  هذه  تخول 
املراجعة يف حالة ظهور وقائع جديدة  التعر�س ل�سالحية طلب  �سبق  الق�ساء. ولقد  وا�ستقالل 
املالحظات.  من  يكفي  مبا  ال�سابقة  املادة  يف  اكت�سافها  اأو  جديدة  وثائق  تقدمي  اأو  اكت�سافها  اأو 
ويربز ذات التداخل بني ال�سلطتني يف املادة 568 مبنا�سبة اإحالة الق�سية مو�سوع طلب املراجعة 
على الغرفة اجلنائية حيث ي�سمح الن�س كذلك باإجراء تلك الإحالة بطلب من وزير العدل. كما 
تقرر املادة 569 اخت�سا�س وزير العدل يف اإيقاف تنفيذ العقوبة اإذا كان املحكوم عليه يف حالة 
اعتقال اأثناء م�سطرة املراجعة. ويف كل هذه الأحوال يوحي تخويل الخت�سا�س اإىل وزير العدل 
بالتقليل من كفاءة الهيئة الق�سائية ويف اأ�سعف الفر�سيات بالتقليل من ا�ستعدادها للقيام به على 
الوكيل  اأقوى لخت�سا�سات  بتفعيل  القانوين  التوجه  هذا  ت�سحيح  يقرتح  لذا  املطلوب.  الوجه 

العام للملك لدى املجل�س الأعلى والغرفة اجلنائية املحالة عليها املراجعة.

املقرتح: املادة 567، املقاطع 1- 2 و3- للوكيل العام للملك لدى املجل�س الأعلى مببادرة منه 

عليه  املحكوم  زوج  اأو  الأهلية،  عدم  حالة  يف  القانوين  نائبه  اأو  عليه،  املحكوم  من  بطلب  اأو 
املتوفى... توكيال خا�سا منه قبل وفاته.

الفقرة الأخرية »يرجع حق طلب املراجعة يف احلالة الرابعة... يف املادة 566 اإىل الوكيل العام 
للملك لدى املجل�س الأعلى وحده بعد ا�ست�سارة نوابه بالغرفة اجلنائية«.
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املادة 568: حتذف عبارة »اأو بطلب من وزير العدل« والباقي بدون تغيري

اأخذ  بعد  الأعلى،  باملجل�س  اجلنائية  الغرفة  رئي�س  من  باأمر  التنفيذ  اإيقاف  املادة 569:  »ميكن 

اإذا كان املحكوم عليه يف حالة  راأي النيابة العامة، فورا بعد اإحالة الق�سية عليها، 

اعتقال...«.

املادة 571 و 572: حالت ا�ستحالة مناق�سة جديدة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح:  حت�سني ال�سياغة بدمج املادتني، وتدقيقها باإ�سافة الإ�سارة اإىل جميع اأ�سباب �سقوط الدعوى

ولكنهما  اثنني  مو�سوعني  اإىل  و572   571 باملادتني  عليها  املن�سو�س  املقت�سيات  تتعر�س 
تعتمدان تق�سيما مرتبكا وغري متنا�سق، من �ساأنه اأن يوؤثر �سلبا على الغاية من طلب املراجعة واأن 

يبقي على الإخالل  ب�رشوط املحاكمة العادلة الذي يوؤ�س�س الطعن بكامله.

تنظم الفقرتان الأوىل والثانية من املادة 571 فر�سية اإجراء املراجعة وفق امل�سطرة العادية يف 
حالة توفر �رشوط هذه الأخرية، وذلك باإحالة الق�سية للحكم فيها مرة اأخرى، اإىل حمكمة مماثلة 

لتلك التي �سبق لها النظر فيها.

وتتعلق الفقرة الثالثة من ذات املادة مبو�سوع وم�سمون املادة 572 بحيث ل يبقى �سبب قانوين 
اأو منطقي لوجودها ب�سكل م�ستقل. فاملقت�سيات املعنية يف الن�سني معا تن�سب على بع�س الأ�سباب 
التي حتول دون القيام مبهمة املحاكمة من جديد، اأي املراجعة، طبقا ل�رشوط �سحة املحاكمة. و 
تن�س بال�سبط على ا�ستحالة املناق�سة من جديد نظرا لوفاة املتهم اأو حلالته العقلية اأو انعدام م�سئوليته 
الدعوى  لتقادم  اأو  قانوين،  عذر  لوجود  اأو  لتغيبه،  اأو  غيابية  ملحاكمة  �سبق خ�سوعه  اأو  اجلنائية 
اأو لن�سخ ال�سفة الإجرامية عن الأفعال املوؤ�س�سة لالإدانة ال�سابقة. وحت�رش نظر  اأو لتقادم العقوبة، 

املجل�س الأعلى يف هذه الأحوال على اإبطال العقوبات التي �ســدرت فـي غري حملها.

تت�سم هذه املقت�سيات بعيبني كبريين مي�سان مبا�رشة نطاق املراجعة ومن خالله اأ�سل الرباءة، 
والغاية منها ومن خاللها دائما مبداأ اأ�سل الرباءة والتقلي�س من اأثر املراجعة. فاقت�سار نظر املجل�س 
فهو ل  املراجعة،  غاية  يتطابق مع  التي �سدرت يف غري حملها ل  العقوبات  اإبطال  الأعلى على 
يحقق اإل ق�سطا اأو جانبا منها. فاملراجعة ترمي اإىل اإزالة ما حلق باأ�سل الرباءة من م�سا�س، ولي�س 
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بل  للمراجعة.  �سببا  ول  اأ�سا�سا  لي�ست  فالعقوبة  ذاتها.  امل�سا�س يف حد  لذلك  نتيجة  اإبطال  اإىل 
ميكن اأن تطلب هاته الأخرية يف غياب اأية عقوبة مثل ما هو عليه الأمر يف حالة العذر القانوين 
من  عليه  املحكوم  �سعور  تطهري  اإىل  تهدف  فاملراجعة  اأعاله.  اإليه  الإ�سارة  �سلفت  كما  والعفو، 

الإثم، و�سعور ذويه من �سفة العار اأو احلرج الجتماعي. 

ومن جهة ثانية، ميكن القول باأن اعتماد اأ�سلوب القائمة يف ح�رش الأ�سباب التي حتول دون 
املفتوحة،  اأو  الت�ساوؤل عن طبيعته احل�رشية  الن�س يف م�ساكل  يوقع  املحاكمة من جديد،  �سحة 
خا�سة واأنه يهمل بو�سوح اأ�سباب وجيهة تفر�س ذات احلل، وتتلخ�س كلها يف عوامل �سقوط 
الدعوى بالإ�سافة اإىل تقادمها، ويف تغري التكييف القانوين للجرمية التي �سدر حكم الإدانة مبنيا 
عليها. فلقد �سبق القول باأن وقع التكييف على �سمعة املحكوم عليه وعلى �سمعة اأ�رشته يختلف 

عمقا واأملا من جرمية اإىل اأخرى ب�رشف النظر عن خطورة الفعل وعن �رشامة العقوبة. 

القانون  يجرمها  كلها  اأفعال  الزوجية  واخليانة  قا�رش  على  اجلن�سي  والعتداء  فالغت�ساب 
العائلي والجتماعي لالإدانة بها يختلف عما تخلفه الإدانة  الأثر  اجلنائي ويعاقب عليها، لكن 
بال�رشب واجلرح والقذف والإهانة �سد نف�س ال�سحايا. بالتايل فرغم تغيري تكييف اجلرائم الأوىل 
اإىل �سفة اجلرائم الثانية، بفعل تعديل قانوين لحق، فاإنه يبقى من حق املحكوم عليه اأن يطلب 
املراجعة لرباءته من اإثم ما �سبق اأن اأحلق به يف حكم الإدانة. وبالرغم عن هذه احلقيقة فاإن التف�سري 
احلريف ملقت�سيات الفقرة الأخرية من املادة 571 وملجمل املادة 572 ل ي�سمح بهذا الراأي، ويثري 
الرباءة  اأ�سل  على  واحلر�س  املراجعة  قبول  بالت�ساهل يف  يهدد  هذا  كل  القائمة.  طبيعة  م�سكل 
�سياغة  تعديل  ي�ستح�سن  بالتايل  العادلة.  املحاكمة  �رشوط  وعموما  وامل�ساواة  ال�رشعية  وحتقيق 

املقت�سيات املعنية وفقا لهذه الغاية.

املقرتح: يح�رش م�سمون املادة 571 يف الفقرتني الأوىل والثانية من الن�س احلايل، وتدرج الفقرة 

الثالثة يف املادة 572 على ال�سكل التايل:

»اإذا تويف املتهم اأو اأ�سابه �سبب مينع قانونيا ح�سوره يف مناق�سة جديدة، اأو اإذا حدث �سبب 
قانوين مينع من احلكم مرة اأخرى، يبت املجل�س الأعلى يف جوهر الدعوى بدون �سابق نق�س ول 
اإحالة، وذلك بح�سور الأطراف املدنية اإن كانوا موجودين يف الدعوى والقيمني الذين يعينهم 

املجل�س ليقوموا مقام كل متوفى«.  
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املادة 573: التعوي�س عن اخلطاأ الق�سائي

املبداأ املرجعي: ال�رشعية وامل�ساواة

املقرتح:  مراجعة الن�س باإ�سافة الإخوة اإىل املت�رشرين، واملوظفني العموميني مبا فيهم الق�سائيني 

اإىل من ي�سملهم حق رجوع الدولة

تقرر هذه املادة حق املت�رشر من خطاأ ق�سائي يف التعوي�س ومتدد ال�ستفادة من هذا التعوي�س 
اإىل بع�س اأقاربه، وقررت اأي�سا م�سئولية الدولة عن دفع التعوي�س املذكور، مع العرتاف لها بحق 
الرجوع على الطرف املدين اأو الوا�سي اأو �ساهد الزور الذين ت�سببوا بخطئهم يف �سدور العقوبة.

ول �سك اأن مبداأ التعوي�س عن اخلطاأ الق�سائي يحقق نوعا من الإن�ساف والتكامل مع نتيجة 
الرباءة املرتتبة عن املراجعة. ولكن القاعدة الواردة بالن�س يف حاجة اإىل التح�سني لإعمال مبادئ 
ال�رشعية وامل�ساواة ولزجر املت�سبب يف امل�س ب�رشوط املحاكمة العادلة. من هذا املنظور يتعني بداية 
ت�سحيح القول باخلطاأ يف »�سدور العقوبة« لأن مو�سوع املراجعة هو الإدانة ذاتها لكون العقوبة 
اآلية لالإدانة، ولكونها، رغم ق�ساوتها، اأخف على نف�س الربيء من ال�سعور  لي�ست تابعة ب�سفة 

بالظلم والإهانة اأمام املجتمع.

ومن جهة ثانية، اإذا كان من العدل ومن باب تطبيق القانون على اجلميع اأن ي�سمح للدولة 
اجلنائية  باملتابعات  تلتزم  اأن  املنطق  ذات  من  فاإنه  الق�سائي،  اخلطاأ  يف  املت�سبب  على  بالرجوع 
التقادم  اأ�سباب  اعتبار  مع  اجلنائي،  للقانون  الأدنى  للحد  تطبيقا  ال�سخ�س  ذلك  �سد  القانونية 

وال�سقوط اإن وجدت. 

عليه  املحكوم  على  العتداء  وق�سد  عمدا  ت�رشف  الق�سائي  اخلطاأ  عن  امل�سئول  اأن  تبني  اإذا 
فاإنه يكون قد جر الق�ساء اإىل امل�س بحريته و�سمعته واأمواله واإىل معاقبة  غري مبا�رشة لأفراد اأ�رشته 

واأحيانا ملن ي�ستغلون معه وملن ي�سرتكون معه يف القطاع املهني اأو الن�ساط الجتماعي.

واإىل جانب هذا العتداء على احلقوق واحلريات يلحق امل�سئول عن اخلطاأ الق�سائي انتهاكا 
من خما�سمته  بد  ل  اجلرمي  ال�سق  هذا  لكل  العدل.  عمله وجمرى  وعرقلة  الق�ساء  �سافرا حلرمة 
امل�ساواة بني هذا  اأفعال جرمية، ولتفعيل  التي تفر�س معاقبة من يقرتف  ال�رشعية  لتطبيق  جنائيا 

امل�سئول والأ�سخا�س الذين يعاقبون عن ذات الأفعال خارج كل خطاأ ق�سائي.
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غريهم.  دون  اخلطاأ  يف  املت�سببني  بع�س  على  ال�رشيح  للن�س  معنى  ل  ال�سياق،  ذات  ويف 
فاملوظفون والق�ساة وم�ساعدوهم، اأقرب اإىل هذه ال�سبهة، وباعتماد التمييز بني اخلطاأ ال�سخ�سي 
وخطاأ امل�سلحة الإدارية، ويف ت�سدد كامل للحر�س على براءة هوؤلء املت�سببني يف اخلطاأ الق�سائي، 
يبقى من العدل اأن ي�سملهم حق رجوع الدولة عليهم بالتعوي�س وامل�ساريف، والتزامها مبتابعتهم 
على  بالرجوع  للدولة  القانون  ي�سمح  حني  للم�ساواة  معنى  يبقى  فال  ذلك.  �رشوط  توفر  عند 
املوظفني الذين يرتكبون خطاأ اإداريا �رشفا ل يكت�سي اأي �سفة جنائية، ول تتمتع بذات احلق اأو ل 
تخ�سع لذات اللتزام حني ينطوي ال�سلوك على خرق للقانون اجلنائي واحلقوق واحلريات التي 

ي�سمنها القانون لالأ�سخا�س ب�سفة عامة، ومبنا�سبة التواجد اأمام الق�ساء اجلنائي ب�سفة خا�سة. 

من  به  يحكم  ما  الدولة  »تتحمل  التالية  بال�سيغة  املادة  من  الأخرية  الفقرة  تعديل  املقرتح: 

بالإدانة.  الرجوع �سد كل من ت�سبب بخطئه يف �سدور احلكم  اأنه يحق لها  تعوي�سات، على 
وتوؤدى التعوي�سات كما توؤدى م�ساريف الق�ساء اجلنائي.

املنا�سبة   للمقت�سيات  طبقا  الق�سائي  اخلطاأ  عن  امل�سئولني  تتابع  اأن  العامة  للنيابة  ميكن  كما 
للقانون اجلنائي ولل�رشوط التي يقررها قانون امل�سطرة اجلنائية«.

املادة 574: ن�رش قرار الرباءة املرتتب عن املراجعة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية، امل�ساواة، الرباءة الأ�سلية

املقرتح: مراجعة الن�س لإزالة غمو�سه واإكماله 

املرتتب عن  بالرباءة  احلكم  اأو  القرار  ن�رش  اإىل  يرجع  اأهمها  م�سائل  لعدة  املادة  تتعر�س هذه 
حماولة  يف  نطاق  اأكرب  اإىل  ي�ستعملها  التي  والو�سائل  الن�رش  نطاق  تو�سيع  يف  وجتتهد  املراجعة. 
لإ�سالح ال�رشر الذي ت�سبب فيه احلكم اخلاطئ للم�ستفيد من الرباءة. ولكنها تلتزم �سمتا معيبا 
عن اإجرائني اأكرث اأهمية وفعالية يف حتقيق هذه الغاية وهما تطهري ال�سجل العديل ورد العتبار. 
وبالنظر للواقع، فال ي�سمح بالقول باأن ذلك ينتج بقوة القانون لنتفاء �سبب ا�ستمرار اأ�سا�سه. لكن 
احلقيقة غري ذلك لأن احلكم بالرباءة ل ي�ستمل على اأمر بتطهري ال�سجل العديل وبال�سبط بطاقة 
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اأن يواجه من  امل�ستبعد نهائيا  اآلية، ومن غري  للمواطنني، ب�سفة  ال�رشطة  التي ت�سلمها  املعلومات 
يطلبها اإثر مراجعة اإدانته، باإرغامه على تقدمي اأمر ق�سائي خا�س، فت�سيف اعتداء اآخر على براءته 
وحقوقه رغم احلكم برباءته، وتبقيه يف �سعوبات فعلية يف حياته العملية اخلا�سة والوطنية العامة. 

كما اأن �سكوت املقت�سيات عن رد العتبار ال�سخ�سي للم�ستفيد من املراجعة والرباءة، يبقي 
على اآثار �سلبية متعددة للحكم ال�سابق بالإدانة، خا�سة يف ما يرجع اإىل اأهليته وحقوقه يف ممار�سة 

اأن�سطة خمتلفة، عالوة على ا�ستمرار ت�رشره من �سدى الإدانة يف حد ذاته. 

اأن  املراجعة،  لتفعيل حكم  تاأويل خاطئ  اأو  لكل عرقلة  ال�رشوري وحت�سبا  من  يبقى  بالتايل 
ي�ستمل احلكم اأو القرار الذي يتعلق بها على اأمر �رشيح للجهات املعنية بتطهري ال�سجل العديل 
ال�سبط  كاتب  من طرف  مبا�رشة  اإليها  املعني  احلكم  وبتوجيه  �سدوره،  بعد  فورا  العتبار  ورد 

باملحكمة التي تنطق به.

املقرتح: تعدل املادة قبل التعر�س اإىل الن�رش كما يلي »اإذا ترتب عن املراجعة قرار اأو حكم برباءة 

املحكوم عليه، فاإن القرار اأو احلكم ي�ستمل وجوبا على اأمر �رشيح بتطهري ال�سجل العديل ورد 
العتبار فورا مبجرد الطالع عليه وبدون حاجة اإىل اأي اإجراء اآخر. 

اجلهات  اإىل  فورا  بتوجيهه  احلكم  اأو  للقرار  امل�سدرة  املحكمة  لدى  ال�سبط  كاتب  ويقوم 
وامل�سالح املعنية حتت طائلة م�سئوليته التاأديبية«.
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الق�سم الأول

 امل�سطرة اخلا�سة بدعوى تزوير وثائق

املادة 579: ا�ستخراج ن�سخ و�سور

املبداأ املرجعي: ال�رشعية 

املقرتح: تدقيق الن�س

ا�ستعملت املادة 579 يف معر�س احلديث عن وثائق املقارنة، م�سطلحات مبهمة مثل م�سطلح 
اأمني الوثائق وهو ما يطرح الت�ساوؤل حول املق�سود باأمني الوثائق العمومي والأمني العمومي على 
اعتبار اأن مثل هذا امل�سطلح غري متداول يف جمال امل�سطرة والإجراءات الق�سائية  فاإذا كان املق�سود 
هو كل �سخ�س يخوله القانون �سالحية حترير وحفظ الوثائق الر�سمية على غرار املمار�سني ملهن 
ينظمها القانون ويعطي لأ�سحابها �سالحية �سواء على وجه الحتكار اأو ل، مثل املوثقني والعدول 
وكتاب ال�سبط واملحامني وغريهم، فلقد كان من ال�رشوري تو�سيح ذلك ولو باأمثلة تليها �سيغة 
�ساملة، مثل كل من مينحهم القانون هذه ال�سالحيات. يف غياب هذا التو�سيح يخ�سى اأن يعترب كل 

من يتو�سل بوثائق يف اإطار مهنته اأو مهمته العمومية مبثابة موؤمتن ي�سمله الن�س احلايل.

ومن جهة اأخرى اإن اإح�سار ال�سجل اأو الن�سخة ل يغني عن املناق�سة احل�سورية والتواجهية 
ويحتاج اإىل �سمانه بالن�س ال�رشيح عليه.

املقرتح: ا�ستبدال م�سطلح اأمني الوثائق العمومي مب�سطلح امل�سوؤول قانونيا عن حترير الوثائق اأو 

م�سكها اأو حفظها. مع اإ�سافة فقرة تن�س على �رشورة اإخ�ساع امل�ستندات للمناق�سة احل�سورية 
قدمها   امل�ستندات...والتي  كانت  »اإذا  الأوىل  الفقرة  التالية:  ال�سياغة  وفق  وذلك  والتواجهية. 

امل�سئول قانونيا عن حتريرها اأو م�سكها اأو حفظها   يف مكاتبه«...الباقي دن وتغيري.

واحل�سورية  ال�سفوية  للمناق�سة   امل�ستح�رشة  وال�سجالت  الن�سخ  »تخ�سع  م�سافة:   فقرة 
والتواجهية  وذلك وفقا للمادة 287 من هذا القانون«.

  الكتاب اخلام�س 

 م�ساطر  خا�سة
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املادة 583: اأثر ثبوت دعوى الزور

املبداأ املرجعي: حقوق ال�سحية

املقرتح: اإ�سافة ما يفيد احلفاظ على حقوق ال�سحية 

اإن املادة 583 ويف معر�س حديثها عن اآثار ثبوت الزور، قد اأغفلت التطرق اإىل احلقوق املدنية 
لل�سحية.

املقرتح: ت�ساف للفقرة الأخرية ما يلي: »دون الإخالل بحقوق ال�سحية، ترد الوثائق امل�ستعمل...

اأن ي�سبح احلكم نهائيا«.

املادة 587: اكت�ساف �سند مزور اأثناء نزاع

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – حقوق الدفاع

املقرتح: تدقيق الن�س 

تتحدث املادة 587 عن حالة اكت�ساف عالمات الزور اأثناء البحث، وتقرر جملة من التدابري 
اإذا كان بالإمكان معرفة مرتكب الزور. واملالحظ اأن هناك اإهمال اأو نق�سا يف املقت�سيات، يتعلق 
باحلالة التي ل توحي باإمكانية معرفة مرتكبه،هذا الإهمال يعني خرقا لل�رشعية وحقوق املتهم 

وغريه.

املقرتح: اإ�سافة الفقرة الثانية وفق ما يلي: »اإذا تعذر معرفة مرتكب الزور اأمكن �رشف النظر عن 

الوثائق. ويجوز للنيابة العامة عالوة على ذلك اأن تاأمر باإجراء بحث يف املو�سوع«. 
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املادتان  590 و 591: اإجراءات اإعادة ما �ساع من وثائق 

املبداأ املرجعي: ال�رشعية 

املقرتح: تدقيق

تعالج املواد من 588 اإىل591 فر�سيات �سياع وثائق من ملف الق�سية وكيفية اإعادتها وبالنظر 
لوحدة الفكرة، فال داعي مبدئيا ل�ستقاللها. ولكن امل�سائل الدقيقة التي تربز مبنا�سبة التوقف عند 
كل واحدة منها تفر�س مراجعة م�سمونها مبنظور يحرتم هذا اجلانب ويحفظ لها تكاملها كما 
يو�سح �رشورة تنا�سقها مع �رشوط املحاكمة العادلة؛ ومن هذه الزاوية يظهر الإ�سكال خا�سة يف 
الربط بني املادتني 590 و591. تتعلق املادة 590 ب�سياع نظري اأو ن�سخة ر�سمية من املقرر، وهذا 
يعني اأن اأ�سل املقرر موجود ول يبقى مع هذا الوجود حمل لإثارة م�سكل اأو �سعوبة ب�سبب �سياع 
نظري اأو ن�سخة ر�سمية من املقرر. يكفي الرجوع اإىل هذا الأ�سل الذي يفرت�س من الن�س ا�ستمرار 
وجوده باملحكمة ل�ستخراج ن�سخ اأو نظائر بحيث ل يكون هناك جمال لإرغام املحكمة على 

البت من جديد. 

ال�سعوبة احلقيقية تكمن يف �سياع الأ�سل ويف اأق�سى الفر�سيات �سياع كل النظائر والن�سخ 
الر�سمية، يف هذه الفر�سية وحدها، التي رغم نذرتها بل �سبغتها النظرية ال�رشفة، تبقى حمتملة 

الوقوع، يجوز قبول اإلزام املحكمة بالبت من جديد يف الق�سية طبقا للقانون.

واإذا تبني اأن ال�سياع ناجت عن خطاأ يف اإدارة املحكمة اأو يف �سلوك �سخ�س معني، يتعني الن�س 
كذلك على �رشورة تعوي�س املتقا�سي الذي حلقه ال�رشر، ومتابعة امل�سئول عن اخلطاأ.

بناء عليه ي�سبح من املنطق الت�رشيعي وت�سل�سل املقت�سيات اأن حتل املادة 590 قبل املادة 589 
لأنها تتعلق باحلالة التي ي�سيع فيها اأ�سل املقرر وميكن العثور على نظري له اأو ن�سخة ر�سمية منه.

الق�سم الثاين 

اإعادة ما تلف اأو فقد من وثائق الإجراءات 

اأو املقررات الق�سائية
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احل�سورية  ل�رشوط  طبقا  الدعوى  يف  تنظر  اأن  املحكمة  على  يتعني  الأحوال  جميع  ويف 
والتواجهية و�سائر �رشوط املحاكمة العادلة حتى ل تبقى ُثغرة تهدد حقوق الأطراف.

املقرتح: تقدمي املادة 590 لت�سبح حتت رقم 589 بال�سيغة التالية:  »اإذا مل يعرث على اأ�سل املقرر ول 

على اأي نظري اأو ن�سخة ر�سمية منه بتت املحكمة يف الق�سية من جديد طبقا للقانون.
اإذا تبني اأن ال�سياع ترتب عن خطاأ �سخ�سي اأو يف الإدارة الق�سائية تقدر املحكمة التعوي�س 

املنا�سب ملن حلقه �رشر من ذلك اخلطاأ.

ويجوز اأن يتابع امل�سئول ال�سخ�سي عن اخلطاأ طبقا للطبيعة املدنية اأو اجلنائية خلطئه«.

املادة 589 ت�سبح 590 بدون تغيري. املادة 591 ت�ساف فقرة ثانية على النحو التايل: 
�رشوط  وباقي  والتواجهية  احل�سورية  ل�رشوط  وفقا  الدعوى  اإجراءات  املحكمة  »وتتابع 

املحاكمة العادلة«.
الق�سم الثالث 

التحقق من الهوية

املادة 593: املحكمة املخت�سة يف التحق من الهوية 

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – احلرية الفردية

املقرتح: تدقيق الن�س

تعالج املادة 593 حالة التاأكد من هوية ال�سخ�س املقبو�س عليه بعد فراره وحتتاج مقت�سياتها 
اإىل �رشورة تو�سيح ظروف الفرار هل من بني يدي ال�رشطة اأو من املحكمة اأو من خمفر ال�رشطة 
اأو من و�سيلة نقله اإىل جهة معينة اأو من ال�سجن؟ حتى حترتم ال�رشعية واحلرية من جهة، وي�سهل 

حتديد امل�سوؤوليات واجلزاءات من جهة اأخرى.

وحدها  للعقوبة  امل�سدرة  املحكمة  »تخت�س  التايل:  النحو  على  الن�س  وتدقيق  تعديل  املقرتح: 

بالتحقق من هوية املحكوم عليه اإذا ادعى ال�سخ�س الذي يجري التنفيذ يف وجود حقه خطاأ يف 
�ساأن هويته واأن العقوبة ل تنطبق عليه.

وتخت�س اأي�سا يف حالة اإلقاء القب�س على �سخ�س يجري التنفيذ يف حقه، بعد فراره من ال�سجن 
اأو اأثناء نقله، اأو من يد ال�رشطة الق�سائية، اإذا ادعى وجود خطاأ يف �سخ�سه واأن العقوبة ل تعنيه«.
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املادة 595–1: اجلهة املخول لها طلب معلومات حول الأموال 

املبداأ املرجعي: ال�رشعية وحقوق الدفاع

املقرتح: تدقيق الن�س 

البحث حول  التحقيق وهيئة احلكم لإجراء  العامة وقا�سي  للنيابة  املادة املجال  تف�سح هذه 
اأموال ي�ستبه يف اأن لها عالقة بتمويل الإرهاب. غري اأن املادة ل تعني �ساحب املال امل�ستبه فيه مما 

يفتح الباب وا�سعا لإمكانية التع�سف على حقوق الأبرياء.

املقرتح: ل بد من تعيني �ساحب املال امل�ستبه فيه لتجنب العتداء على حق الأبرياء. ت�ساف لهذه 

الغاية الفقرة التالية:
الفقرة الأوىل اإ�سافة عبارة »كما مت تعديله اأو تتميمه« بعد كل ن�س قانوين ح�سلت الإ�سارة اإليه.
»يتعني يف جميع الأحوال اأن يتم تعيني �ساحب املال بذكر هويته وجميع البيانات التي ت�سهل 

اإمكانية التعرف عليه«.

املادة 595–2: جتميد الأموال اأو حجزها 

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – حق امللكية

املقرتح: حتديد مدة التجميد اأو احلجز

�سمحت املادة 595-2 للنيابة العامة اأو قا�سي التحقيق اأو هيئة احلكم، بـاأن تاأمر بتجميد اأو 
حجز الأموال دون اأن حتدد مدة هذا التجميد اأو احلجز، مما مي�س بال�رشعية وحق امللكية بالنظر 

اإىل اإمكانية ا�ستمرار التدابري املذكورة اإىل ما لنهاية.

الق�سم الرابع 

اأحكام خا�سة بتمويل الإرهاب



درا�سة حول مالءمة قانون امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق الإن�سان

املقرتح: ل بد من حتديد مدة التجميد واحلجز على الأقل للتن�سيق مع مدة تدابري املراقبة الق�سائية 

وتطبيقا لل�رشعية وحلق امللكية. وت�ساف لهذه الغاية الفقرة التالية:
»ينتهي مفعول التجميد واحلجز اإذا اأظهرت نتائج البحث باأن الأموال ل �سلة لها بتمويل 

الإرهاب ويف جميع الأحوال مب�سي �سهر قابل للتجديد مرتني، مـــن تاريـخ  اتخاذ الإجراء«. 

املادة 595–3: مفهوم التجميد

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق املفهوم

منع  من  قانونية  اآثار  من  عليه  يرتتب  وما  الأموال  بتجميد  املق�سود   3-595 املادة  حددت 
موؤقت لنقل املمتلكات اأو تبديلها اأو الت�رشف فيها اأو حتريكها اأو اإخ�ساعها للحرا�سة.

غري اأن م�سطلح الإخ�ساع للحرا�سة يثري بع�س اللتبا�س حول دللته ومفهومه بحيث يحق 
الت�ساوؤل عن املق�سود بالإخ�ساع للحرا�سة ناهيك عن عدم حتديد اأجل معني؟

املقرتح: حتديد املق�سود باإخ�ساع املال للحرا�سة، وذلك وفق ما يلي: » يق�سد بالتجميد...اأو 

اإخ�ساعها لنظام احلرا�سة حتت م�سوؤولية �ساحبها اأو م�سوؤولية مهني مع بيان تعيني من تقع عليه 
م�ساريف تلك احلرا�سة«.
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يتعلق الأمر بالكتابني ال�ساد�س وال�سابع، اأولهما خ�س�س لتنفيذ املقررات الق�سائية وال�سجل 
العديل ورد العتبار، بينما توىل الثاين املقت�سيات التي تهم الخت�سا�س املتعلق ببع�س اجلرائم املرتكبة 
خارج اململكة والعالقات مع ال�سلطات الق�سائية الأجنبية؛ ون�سيف لهما الكتاب الثامن الذي قد 

يطرح يف تناوله لأحكام خمتلفة وختامية احلاجة اإىل تدقيق بع�س املعطيـات التـي تهم املالءمة.

وبالرجوع اإىل الكتاب ال�ساد�س، جنده يتناول مو�سوعات عنوانه اأعاله يف ثالثة اأق�سام، خ�س�س 
الأول لتنفيذ املقررات الق�سائية، �سمنت فيه اأحكام عامة كباب اأول –املواد من 596 اإىل 600-؛ 
تنفيذ عقوبة الإعدام كباب ثان –املواد من 601 اإىل 607- تنفيذ العتقال الحتياطي والعقوبات 
ال�سالبة للحرية كباب ثالث –املواد من 608 اإىل 621 -، الإفراج املقيد ب�رشوط كباب رابع –املواد 
من 622 اإىل 623-، تنفيذ العقوبات املالية والإكراه البدين كباب خام�س –املواد من  633  اإىل 
647-، تقادم العقوبات كباب �ساد�س –املواد من 648 اإىل653- ؛اأما الق�سم الثاين –املخ�س�س 

لل�سجل العديل– فقد تناول تباعا، الأحكام العامة كذلك كباب اأول -املواد من 654 اإىل 656-، 
البطائق رقم 1 ونظائرها كباب ثان –املواد من 657  اإىل 664-، البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3 
كباب ثالث –املواد من 665 اإىل 674-، التبادل الدويل للبطائق رقم 1 كباب خام�س  -املواد من  
 678 –املواد من  �ساد�س  املعنوية كباب  الأ�سخا�س  ببطائق  677- ثم الأحكام اخلا�سة  675على 

اإىل686-؛ يبقى الق�سم الثالث اخلا�س برد العتبار، وفيه يعر�س امل�رشع مرة ثالثة لالأحكام العامة 
يف الباب الأول –املادة 687-؛ لرد العتبار بحكم القانون يف الباب الثاين –املواد من 688 اإىل 

689، فرد العتبار الق�سائي يف الباب الثالث –املواد من 690 اإىل 703-.

  وبخ�سو�س الكتاب ال�سابع، هو اأي�سا اختار امل�رشع توزيع موا�سيع مواده على ثالثة اأق�سام، 
الثاين الأحكام  تناول  بينما   ،–706 اإىل   704 –املواد من  العامة  خ�س�س الأول منهما لالأحكام 

الكتب 

ال�ساد�س وال�سابع والثامن
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اخلا�سة بالخت�سا�س املتعلق ببع�س اجلرائم املرتكبة خارج اململكة –املواد من 707 اإىل 712–، 
اأما الق�سم الثالث املفرد للعالقات الق�سائية مع ال�سلطات الأجنبية، فقد نال على عك�س الق�سمني 
الأولني حظا وافرا من املقت�سيات، حيث توزع عرب �ستة اأبواب: الأول لالأحكام العامة –املادة 
الأحكام  ببع�س  لالعرتاف  الثالث  714 و715–،  –املادتان  الق�سائية  لالإنابات  والثاين   ،–713

اإىل745–،  من718  –املواد  املجرمني  لت�سليم  الرابع  و717–،   716 –املادتان  الأجنبية  الزجرية 
والأخري  ال�ساد�س  الباب  خ�س�س  بينما  و747،    746 –املادتان  ال�سهود  ل�ستدعاء  واخلام�س 

لل�سكاية الر�سمية –املادة 748–.

الوا�سحة  باملجهودات  واعرتافا  جميعها،  املو�سوعات  هذه  يف  التاأمل  من  بقليل  ولعله    
املبذولة من طرف امل�رشع مبقت�سى ظهري2002 مقارنة مع ظهري 1959،  ميكن القول، باأن جدوى 
�سواء  الأرقى،  امل�ستوى  اإىل  املرور  اإمنا تكمن يف  املرة،  الإن�سان هذه  املالءمة مع مبادئ حقوق 
لتمكني قا�سي تطبيق العقوبات من احلد املعقول من �سالحياته، يف اأفق تكري�س الوعي باأهمية 
املدان  ملنح  اأو  املالءمة،  منطق  ا�ستمرار  �سالمة  ملدى  املختربة  املرحلة  هذه  الق�سائي يف  اجلانب 
اأهم حقوق الإن�سان بعد احلق  –وهو ثاين  الفر�س احلقيقية ل�ستعادة حقه يف احلرية  مزيدا من 
يف احلياة– من دون تطاول على حق الدولة يف التح�سن بالآليات القانونية ال�رشورية -احلديثة 
واملتطورة– ملواكبة ظاهرة اجلرمية ق�سائيا، اأو، وهذا هو الأهم، بتكري�س الوعي الإجرائي بدولية 
ا�ستثمار  الظاهرة املذكورة واملادة اجلنائية من خاللها، وما يقت�سيه العرتاف بهذه احلقيقة من 
لكل الفر�س املمكنة واملتاحة، �سواء لعدم الإفالت من العقاب مواجهة للجرائم املرتكبة خارج 
اململكة، اأو لتحقيق مزيد من الدعم للتعاون الق�سائي مع ال�سلطات الأجنبية يف جمال مكافحة 
اجلرمية، وهنا ن�سل اإىل اأدق حمطة واأق�سى نقطة ميكن اأن يراهن عليها منطق املالءمة مع مبادئ 
حقوق الإن�سان، حيث ل بد من املراعاة الفعلية لأولوية التفاقيات الدولية على القوانني الوطنية.

يف هذا ال�سدد، ل باأ�س من مقاربة هذه املوا�سيع، اأول،انطالقا مما تن�س عليه املواثيق الدولية، 
لنمر بعد ذلك، وا�ستلهاما من م�سامينها، روحها وفل�سفتها، لتحليل املواد امل�سار اإليها، وتقدمي 

القرتاح ب�ساأنها.
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 ■     انطالقا مما ين�س عليه الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ل�سنة 1948 من حظر اعتقال اأي 
اإن�سان اأو حجزه اأو نفيه تع�سفا –املادة 9–.

■         واعتمادا على اأهم ما ورد يف العهد الدويل ب�ساأن احلقوق املدنية وال�سيا�سية )16 دجنرب 
التع�سفي  حظر العتقال  –املادة7–  التعذيب  حظر   –6 –املادة  1966( من حق احلياة 

 –10 –املادة  ال�سجناء وا�ستهداف الإ�سالح واإعادة الإدماج  حفظ كرامة   –9 –املادة 
بالإ�سافة اإىل حظر الإكراه البدين يف جمال عدم الوفاء بالتزام تعاقدي –املادة 11–.

■         وبالرجوع اإىل مدونة قواعد �سلوك املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني )دجنرب 1979( واأهم 
ما جاء فيها يدعو اإىل احرتام الكرامة الإن�سانية وحمايتها –املادة 2– وعدم ا�ستعمال القوة 
حظر اأي   –3 –املادة  اإل يف حالة ال�رشورة الق�سوى ويف احلدود الالزمة لأداء الواجب 
عمل من اأعمال التعذيب اأو غريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو 
املهينة اأو التحري�س عليه اأو التغا�سي عنه، وعدم التذرع باأوامر عليا –املادة5– ال�سهر على 
احلماية التامة ل�سحة الأ�سخا�س املحتجزين يف عهدتهم –واإن كان من الأف�سل ا�ستعمال 
م�سطلح اآخر غري الحتجاز– واتخاذ التدابري الفورية لتوفري العناية الطبية لهم كلما لزم 

ذلك –املادة 6–.

الرتكيز على  يقع  1990( حيث  ال�سجناء )دجنرب  ملعاملة  الأ�سا�سية  املبادئ  ■        وبخ�سو�س 
احرتام الكرامة كذلك –1– وعدم التمييز –2– ا�سطالع ال�سجن مب�سئوليته عن حب�س 
ال�سجناء، وحماية املجتمع من اجلرمية ب�سكل يتوافق مع الأهداف الجتماعية الأخرى 
يف  املبينة  الأ�سا�سية  واحلريات  الإن�سان  بحقوق  ال�سجناء  كل  احتفاظ   –4– للدولة 
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، ويف العهدين الدوليني، ويف عهود اأخرى لالأمم املتحدة 
–5– تهيئة الظروف املواتية لإعادة اإدماج ال�سجناء املطلق �رشاحهم يف املجتمع، يف ظل 

اأح�سن الظروف املمكنة، مع اإيالء العتبار الواجب مل�سالح ال�سحايا –10–.

■       وعلى م�ستوى اإعالن فيينا ب�ساأن اجلرمية والعدالة ملواجهة حتديات القرن احلادي والع�رشين 
التن�سيق والتعاون بني الدول يف مكافحة  اإدراك �رشورة توثيق  2000( املالحظ  )اأبريل 

م�سكل اجلرمية الدولية –4–.
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■      وب�ساأن اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية 
اأو املهينة )دجنرب 1984( وقع التاأكيد على اأنه ل يجوز لأية دولة طرف اأن تطرد اأي �سخ�س 
اأ�سباب حقيقية  اإذا توافرت لديها  اأخرى،  اإىل دولة  اأن ت�سلمه  اأو  اأن تعيده  »اأن ترده«  اأو 
تدعو اإىل العتقاد باأنه �سيكون يف خطر التعر�س للتعذيب –املادة 3– ؛كما وقع التن�سي�س 
�سخ�س  الق�سائية،  لوليتها  اخلا�سع  الإقليم  يوجد يف  التي  الطرف،  الدولة  تقوم  اأن  على 
و�سمن  التعذيب(،  )جرائم   4 املادة  عليها يف  املن�سو�س  اجلرائم  من  لأي  ارتكابه  يدعى 
حالت معينة من�سو�س عليها يف املادة 5 بعر�س الق�سية على �سلطاتها املخت�سة بق�سد تقدمي 
ال�سخ�س للمحاكمة، اإذا مل تقم بت�سليمه. بل تذهب املادة 8 اإىل اعتبار جرائم التعذيب من 

اجلرائم القابلة للت�سليم يف اأية معاهدة لت�سليم املجرمني تكون قائمة بني الدول الأطراف.

■       يف نف�س ال�سياق يذهب الربوتوكول الختياري املتعلق باتفاقية مناه�سة التعذيب املذكورة 
)18 دجنرب 2002(  اإىل التن�سي�س، يف املادة 17، على اأنه يقع على كل دولة طرف، اإدارة 
با�ستقالل بهدف  للوقاية، تعمل  الوطنية  الآليات  اأكرث من  اأو  اأو و�سع واحد  تعيني  اأو 
الوقاية من التعذيب على امل�ستوى الوطني، من �سمن مهامها الفح�س املنتظم لو�سعية 
اأماكن العتقال، بهدف حمايتهم  الأ�سخا�س املحرومني من احلرية، واملتواجدين يف 
لتح�سني  املخت�سة  لل�سلطات  تو�سيات  تقدمي  مع  يدخل يف حكمه،  وما  التعذيب  من 

الو�سعية املذكورة –املادة 19–.

■         اأما عن جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�سخا�س الذين يتعر�سون لأي �سكل 
من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن )دجنرب1988( فقد وقع الرتكيز على �رشعية العتقال 
–املبداأ  التمييز  حظر   –3 –املبداأ  الإن�سان  اأي حق من حقوق  انتقا�س  وعدم   –2 –املبداأ 
تتنا�سب  وخ�سو�سا معاملة الأ�سخا�س املذكورين معاملة   –6 –املبداأ  التعذيب  حظر   –5
م�ساعدة   –13 –املبداأ  الإ�سعار باحلقوق   –8 –املبداأ  مع و�سعهم كاأ�سخا�س غري مدانني  
مرتجم –املبداأ 14– حق الت�سال بالعامل اخلارجي وخا�سة الأ�رشة واملحامي –املبداأ 15– 
مراعاة خ�سو�سية الت�سال بالن�سبة لالأجنبي –املبداأ 16– مراقبة مدى دقة التقيد بالقوانني 
والأنظمة ذات ال�سلة وكذا القيام بتفقد اأماكن الحتجاز ب�سفة منتظمة من طرف اأ�سخا�س 
موؤهلني ومتمر�سني، تعينهم و ت�سائلهم �سلطة خمت�سة م�ستقلة متاما عن ال�سلطة التي تتوىل 

مبا�رشة اإدارة اأماكن الحتجاز اأو ال�سجن –املبداأ 36–.
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■        ولعل اأهم ما جاء يف اإعالن حماية جميع الأ�سخا�س من الختفاء الق�رشي )دجنرب1992( 
حظر الختفاء الق�رشي وباأي �سكل من الأ�سكال –املادة 2– منع الطرد اأو الت�سليم لقيام 
اأن يكون كل  وجوب   –8 –املادة  التعر�س لذلك  التخوف من  اإىل  اأ�سباب جدية تدعو 
به ر�سميا. �رشورة م�سك  �سخ�س حمروم من حريته موجودا يف مكان احتجاز معرتف 
�سجل ر�سمي بذلك. الدعوة اإىل اإن�ساء �سجالت مركزية مماثلة –املادة 10– وجوب اأن يتم 
الإفراج، عن اأي �سخ�س من الأ�سخا�س املحرومني من حريتهم، على نحو يتيح التحقق 
عنه يف ظل  اأفرج  ذلك،  على  واأنه، عالوة  فعال،  عنه  اأفرج  اأنه  من  بها  موثوق  ب�سورة 

اأو�ساع تكفل احرتام �سالمته البدنية وقدرته على ممار�سة حقوقه كاملة –املادة 11–.

■       تبقى اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )نوفمرب 2000( وهنا ميكن 
الرتكيز على تعريف التفاقية للجرمية عرب الوطنية، يف املادة الثالثة، حيث تعتمد على 

املعايري التالية:

■    ارتكابها يف اأكرث من دولة.
■    ارتكابها يف دولة واحدة، ولكن جرى جانب كبري من الإعداد اأو التخطيط لها اأو 

توجيهها اأو الإ�رشاف عليها يف دولة اأخرى.

منظمة  اإجرامية  جماعة  ارتكابها  يف  �سلعت  ولكن  واحدة،  دولة  يف  ■     ارتكابها 
متار�س اأن�سطة اإجرامية يف اأكرث من دولة واحدة.

■   ارتكابها يف دولة واحدة، ولكن لها اآثار �سديدة يف دولة اأخرى.
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الباب الأول : اأحكام عامة

املادة 596: تعيني قا�سي تطبيق العقوبات وحتديد �سالحياته

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – احلق يف الكرامة

املقرتح: تدقيق الن�س وحت�سني �سياغته

اإذا كان من ح�سنات القانون اجلديد للم�سطرة اجلنائية –2002– اأنه انتبه، ولو بنوع من التاأخر، 
اإىل اأهمية الإ�رشاف الق�سائي اخلا�س على مرحلة تنفيذ العقوبات ال�سالبة للحرية، وعيا منه مبا ت�سكله 
هذه املرحلة من خ�سو�سيات متعددة، اأهمها هيمنة الطبيعة الإدارية على اأغلب الإجراءات والتدابري 
تاأخذ  التي  الت�رشيعات  يف  بها  يحظى  التي  املكانة  العقوبات  تطبيق  لقا�سي  يفرد  مل  فاإنه  املتخذة، 
ال�سلطة  تنطق  اأن  ي�سمح، ومبجرد  اأنه ل  اأتت من  القا�سي  اإيجاد مثل هذا  النظام. ففكرة  مبثل هذا 
الق�سائية بالعقوبة، اأن تتخلى عن مواكبة �رشوط تنفيذها. ودور قا�سي تطبيق العقوبات ميار�س اجتاه 
العقوبات  اأو  املغلق،  الف�ساء  املمار�سة داخل  ال�سجنية  العقوبات  منها  �سواء  اجلنائية،  العقوبات  كل 

املنفذة يف الف�ساء احلر-العقوبة ال�سالبة للحرية موقوفة التنفيذ -.

املغلق  املجال  يف  العقوبات  تطبيق  لقا�سي  املقارن،  الت�رشيع  اإليه  يذهب  ما  وح�سب  هكذا،    
املحكمة  دائرة  الواقعة داخل  ال�سجنية  املوؤ�س�سات  النظر بخ�سو�س جمموع  ال�سجن(، حق  )داخل 
التي ينتمي اإليها. وجتنبا مل�ساكل ال�سطدام مع ال�سلطات الإدارية، يقرر الت�رشيع املذكور، عدم اعتبار 
قا�سي تطبيق العقوبات رئي�سا ت�سل�سليا ملوظفي ال�سجن، كما ل ميار�س حقه يف املراقبة �سوى بتقارير 
اأ�سا�سا ل�سغل وظيفة توؤهله لنوظمة الو�سعية اجلنائية لكل �سجني.  يرفعها لوزير العدل. لكنه خمول 

الكتاب ال�ساد�س

 تنفيذ املقررات الق�سائية وال�سجل العديل ورد العتبار

الق�سم الأول

 تنفيذ املقررات الق�سائية
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فهو يرتاأ�س جلنة تطبيق العقوبات التي ت�سم، يف كل موؤ�س�سة �سجنية، ممثلني عن خمتلف فئات املوظفني 
هذا  راأي  ياأخذ  وهو  العامة.  النيابة  وعن  الجتماعي...(  الرتبوي،  باجلانب  باحلرا�سة،  )املكلفني 
العقوبات  ترتيب  تهم  التي  الفردية  التدابري  بخ�سو�س  �سجني،  ب�ساأن كل  قراره  اتخاذ  قبل  التنظيم 

)اإنقا�س العقوبات، رخ�س اخلروج، قرارات اأو اقرتاحات الفراجات امل�رشوطة...الخ(. 

املنفذة  العقوبات  لكل  الأ�سا�سي  املحرك  العقوبات  تطبيق  قا�سي  يعترب  احلر  الف�ساء  ويف 
خارج املوؤ�س�سة ال�سجنية. فهو مكلف بتن�سيق مراقبة جمموعة من الفئات تتوزع بني امل�ستفيدين 
اإيقاف التنفيذ مع الو�سع حتت الختبار، واملدانني بالعمل ذي النفع العام، واملفرج عليهم  من 
ب�رشوط، والأ�سخا�س املمنوعني من الإقامة ثم املفرج عنهم نهائيا امللتم�سني مل�ساعدة. كما يعمل 
الإدماج  لإعادة  ال�سجنية  امل�سلحة  ويرتاأ�س  ذكر،  من  على  املفرو�سة  اللتزامات  ترتيب  على 

والختبار، التي ت�سم الأ�سخا�س املكلفني باملراقبة الفعلية للمدانني يف الف�ساء احلر.

يف  اجلنائي  املجال  يف  التنفيذ  ق�ساء  عرفها  التي  التطورات  تفا�سيل  يف  الدخول  دون  ومن 
الت�رشيع املقارن، والذي و�سل اإىل حد خلق جهة ق�سائية ت�ستاأنف لديها بع�س املقررات الق�سائية 
ال�سادرة عن قا�سي تطبيق العقوبات )تدابري الو�سع باخلارج، نظام �سبه احلرية، جتزيء وحذف 
العقوبات، الو�سع حتت املراقبة الإلكرتونية...(، ميكن القول اأن ما يعيب املادة 596 على م�ستوى 
املالءمة، ويف اأفق تطوير نظامنا العقابي وق�ساء التنفيذ من خالله، كونها تتحدث عن قا�سي تطبيق 
اإليه  املوكولة  ال�سالحيات  ذكر  يف  تبداأ  اأنها  بدليل  التنفيذ،  مرحلة  على  دخيل  وكاأنه  العقوبات 
اخلا�سة  الأوىل  مهمته  قبل  اإليها،  ينتمي  التي  البتدائية  املحكمة  لدائرة  التابعة  املوؤ�س�سات  بزيارة 
متذبذبا،  موقفا  للم�رشع  نرى  املهمة،  بل وبخ�سو�س هذه  ال�سجنية؛  املعاملة  اأهم طرق  بتحديد 
بني اللتزام بالزيارة املنتظمة والكتفاء باإبداء املالحظات وت�سمينها يف تقارير توجه لوزير العدل 
للبطاقة  م�سكه  بال�سجناء، جتعل  العقوبات  تطبيق  قا�سي  عن عالقة  العامة. ويف حديثها  وللنيابة 
اخلا�سة بهم جمرد اإمكانية، مع اأن تتبع و�سعيتهم عرب م�سك هذه البطاقة هو املدخل ال�سليم ملقاربة 

الو�سعية ال�سجنية للنزيل، �سواء تعلق الأمر بحقوقه اأو مبراقبة �سالمة اإجراءات التاأديب.

املقرتح: تدقيق ن�س املادة 596 لتحمل ال�سيغة التالية: »يعني قا�س...

 يعني هوؤلء الق�ساة بقرار للجمع العام للق�ساة...
اإذا حدث...
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يتتبع قا�سي تطبيق العقوبات مدى تطبيق القانون املتعلق بتنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية 
يف �ساأن قانونية العتقال وحقوق ال�سجناء ومراقبة مدى �سالمة اإجراءات التاأديب، ولهذه الغاية 
يتعني عليه القيام بزيارة املوؤ�س�سات ال�سجنية التابعة لدائرة املحكمة البتدائية التي ينتمي اإليها على 

الأقل مرة كل �سهر؛ 
باملعتقلني ح�سب احلاجة،  امللفات اخلا�سة  القت�ساء على  يطلع على �سجالت العتقال، وعند 

ويعد تقريرا عن كل زيارة ي�سمنه مالحظاته الإيجابية وال�سلبية، يوجهه اإىل وكيل امللك؛

يتعني عليه م�سك وحتيني بطاقات خا�سة بال�سجناء... القا�سي. 

ميكنه تقدمي مقرتحات حول العفو والإفراج املقيد ب�رشوط مرفوقة مبالحظاته.  ميار�س...«.

املادة 597: تتبع تنفيذ املقرر ال�سادر بالإدانة )من طرف النيابة العامة(

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س

–يف فقرتها الأخرية– حق كل من وكيل امللك والوكيل العام للملك، يف  تقرر هذه املادة 
اأن ي�سخر القوة العمومية لغاية التنفيذ، وعيبها اأنها تغفل عن و�سف هذا الت�سخري كحق متار�سه 
النيابة العامة »مبا�رشة« مثلما يف الن�سو�س ال�سابقة، »ولأجل تاأمني التنفيذ«: ول�سنا بحاجة اإىل 

ذكر مزايا هذا التدقيق على م�ستوى املالءمة.

املقرتح: للفقرة الأخرية من املادة 597 ال�سيغة التالية: »...   ...

يحق لوكيل امللك اأو الوكيل العام للملك اأن ي�سخر القوة العمومية مبا�رشة لأجل تاأمني التنفيذ«.

املادة 598:  تطبيق الإكراه البدين يف حالة اكت�ساب املقرر ال�سادر مبنح التعوي�سات املدنية قوة 

ال�سيء املق�سي به

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: حذف الفقرة الثانية

بتطبيق  املطالبة  يف  املدين  للطرف  احلق  املخالفة،  ومبفهوم  الثانية،  فقرتها  يف  املادة  هذه  تعطي 
م�سطرة الإكراه البدين، عندما يكت�سب املقرر ال�سادر مبنح التعوي�سات املدنية قوة ال�سيء املق�سي به. 
ومن دون الدخول يف تفا�سيل هذه امل�سطرة و�رشوطها، حيث �سنعر�س لذلك يف حينه، نكتفي 
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يف هذا املقام اأن نقرتح تو�سيح هذه الفقرة مبا تقت�سيه املالءمة، لأن الت�رشيعات اجلنائية املقارنة، 
اأفق البحث عن بدائل لالإكراه البدين اأو على الأقل  وبدعوى املالءمة مع املواثيق الدولية، ويف 

اإثقال �رشوطه، عمدت اإىل اإق�ساء حالة التعوي�سات املدنية من تطبيق تدبري الإكراه البدين. 

املقرتح: تدقيق الفقرة الثانية من املادة 598  كالتايل: »ل يجوز تطبيق الإكراه البدين يف التعوي�سات 

املدنية اإل اإذا اكت�سب... املق�سي به، وكان املحكوم عليه مو�رشا ورف�س التنفيذ«.

الباب الثاين  : تنفيذ عقوبة الإعدام

املواد من 601 اإىل 607: تنفيذ عقوبة الإعدام 

املبداأ املرجعي: احلق يف احلياة

املقرتح: احلذف

ان�سجاما مع القرتاحات التي �سبق واأن تقدمنا بها يف الدرا�سة ال�سابقة اخلا�سة مبالءمة الت�رشيع 
اجلنائي مع مبادئ حقوق الإن�سان، نقرتح حذف املواد اأعاله لنف�س الأ�سباب وحتقيقا لنف�س الغايات.

الباب الثالث : تنفيذ العتقال الحتياطي والعقوبات ال�سالبة للحرية

املادة 608: ال�سند املربر للحرمان من احلرية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: اإ�سافة فقرتني

املالحظ اأن املادة اأعاله، ويف حماولتها لإ�سفاء ال�رشعية القانونية الالزمة على اجلانب الإجرائي 
للحرمان من احلرية، �سواء على م�ستوى العتقال الحتياطي اأو على م�ستوى العتقال النهائي، 
تقرر ربط ذلك اإما ب�سند �سادر عن ال�سلطة الق�سائية، تاأمر فيه بذلك يف احلالة الأوىل، اأو ب�سند 
�سادر عن هيئة ق�سائية ياأمر بتنفيذ مقرر مكت�سب لقوة ال�سيء املق�سي به، يق�سي بعقوبة ال�سجن 
اأو احلب�س اأو العتقال اأو الإكراه البدين، وي�ستفاد من ذلك، اأن امل�رشع، ي�ستلزم، وبالإ�سافة اإىل 
املقرر الق�سائي القا�سي باحلرمان من احلرية، ا�ست�سدار الهيئات الق�سائية املذكورة ل�سند يفعل 
الإجراء اأو احلكم القا�سي باحلرمان من احلرية. وهو اأمر يبدو بكل جالء يف املادة 609، التي حتيل 

على ال�سندات املذكورة يف املادة 608. وهو نف�س موقف املادة 611.
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 واإن كان من امل�ستحب حت�سني مرحلة التنفيذ، يف اأخطر اإجراءاتها، مبزيد من احلر�س على 
الو�سوح.  من  مبزيد  امل�رشع  نطالب  مع ذلك  فاإننا  باحلرية،  امل�سا�س  اأو  العتقال  �رشعية  �سمان 
فال�سندات ال�سادرة عن ال�سلطة الق�سائية، والتي تنعتهم املادة 611 ب�سندات العتقال، وخارج 
مت�سك امل�رشع ب�رشط اجلهة املوؤهلة لإ�سدارها، مل يفرد لها تنظيما يوؤ�رش على �رشوطها ال�سكليه 
واجلوهرية. وعلى فر�س اأنها مرفقة بالأمر اأو احلكم املت�سمن للحرمان من احلرية –وهو ما يربر 
اقرتاح التن�سي�س عليه �رشاحة– يبقى الإ�سكال مطروحا، طاملا ل ين�س امل�رشع على متكني كل 
اجلنحية،  الغرفة  رئي�س  التحقيق،  الأمر -قا�سي  تدخلها يف هذا  املحتمل  الق�سائية،  ال�سلطات 
تغيري يف  اأو  للملك-، وحت�سبا لأي طارئ  العام  امللك والوكيل  العامة يف �سخ�س وكيل  النيابة 
م�سار العتقال، من اإمكانية اتخاذ كل التدابري ال�رشورية املمكن تنفيذها مبوؤ�س�سات العتقال، 

�سواء على م�ستوى التحقيق اأو على م�ستوى احلكم.

املقرتح: للمادة 608 ال�سيغة التالية:  »ل ميكن... ل بد واأن تكون ال�سندات املذكورة يف الفقرة 

الأوىل من هذه املادة مرفقة باأ�سل الأمر اأو املقرر امل�سار اإليهما اأعاله.

ميكن لكل ال�سلطات الق�سائية املتدخلة يف اإجراء العتقال من اتخاذ كل التدابري ال�رشورية 
املمكن تنفيذها باملوؤ�س�سات ال�سجنية �سواء مبنا�سبة التحقيق اأو احلكم.

ل ميكن...«. حذف الفقرة الأخرية خلروج ال�سجون عن وزارة العدل.

املادة 613:  طريقة احت�ساب مدة احلرمان من احلرية اخلارجة عن املدة املحكوم بها

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: اإعادة �سياغة الن�س

جتعلنا هذه املادة، على اأهميتها، نخل�س اإىل بع�س ال�ستنتاجات غري اخلالية من التاأويل املجانب 
لحرتام مبداأ ال�رشعية. فهي اإن كانت �سائبة يف عدم حرمان ال�سخ�س من احت�ساب املدة التي 
املدة،  احت�ساب  اإ�سكالية  معاجلة  من  تتمكن  مل  الأ�سف  فمع  النظرية،  احلرا�سة  رهن  فيها  و�سع 
بحيث جندها تتحدث عن التاريخ الفعلي حلرمان ال�سخ�س من حريته، فتقرر اإ�سافته »عند القت�ساء« 
لتاريخ الإيداع يف ال�سجن، ونحن نت�ساءل عن القيمة القانونية التي ميكن اأن يحوزها مفهوم التاريخ 
الفعلي للحرمان من احلرية، اإن مل نفهم منه ال�سماح بالعتقال خارج ال�سوابط القانونية؟ بل تقرر 
كذلك، الأخذ بعني العتبار، تاريخ القب�س على ال�سخ�س، لن�سبح اأمام عدة تواريخ، الأوىل تخلي�س 
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اإ�سكاليات اإعمالها وتداخلها. ورمبا كان من الأجدى والأجدر، عو�س التيه فيما ذكر،  الن�س من 
الن�س �رشاحة على اإ�سافة كل املدد التي يتعر�س فيها ال�سخ�س للحرمان من احلرية، بدءا باحلرا�سة 
النظرية وانتهاء بالعتقال الحتياطي، واملنطق يقت�سي، بل القانون اأي�سا التقيد بالن�سو�س الأخرى، 
وهي موجودة، وبالإمكان اأن ت�ساعد وبكيفية فعلية على احت�ساب املدد املذكورة، بحيث ل بد يف 
613 من تركيز مو�سوعها على �رشورة التن�سي�س على مبداأ احت�ساب املدد التي تعر�س فيها  املادة 

ال�سخ�س للحرمان من احلرية قبل �سدور مقرر الإدانة.

التالية: »حتت�سب مدة احلرمان من احلرية املحكوم بها ب�سم كل املدد   613 ال�سيغة  للمادة  املقرتح: 

التي تعر�س فيها املحكوم عليه للحرمان من حريته، مع �سبط تواريخ الإجراءات التي اأدت لذلك«.

املادة 614: م�سطرة الإفراج اأو رفع العتقال

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – الرباءة الأ�سلية

املقرتح:  اإعادة �سياغة الفقرة الثانية وحذف ما ي�سوبها من عيب على م�ستوى املالءمة

مرجعنا يف املادة 608، بخ�سو�س ال�سند املربر للحرمان من احلرية، اأن امل�رشع مل يكن موفقا 
يف حت�سني هذا الإجراء اخلطري؛ ونعتقد اأنه مل يكن موفقا كذلك يف املادة 614، يف معر�س حديثه 
عن م�سطرة الإفراج، فهذه املادة الأخرية، اإن كانت تلزم مدير املوؤ�س�سة ال�سجنية بالإفراج عن 
املعتقلني الحتياطيني، الذين اأمرت ال�سلطة الق�سائية املخت�سة بالإفراج عنهم، وكذا املعتقلني اأو 
اأنهوا العقوبات ال�سادرة يف حقهم، فاإنها مل تتحمل عناء حتديد الوثيقة  املكرهني بدنيا، الذين 
�سندات  عن  ال�سابقة  املواد  حتدثت  كما  وبنظرنا،  الإفراج.  هذا  بها  �سيتج�سد  التي  القانونية 
العتقال، كان لبد واأن تتحدث املادة 614 عن �سندات الإفراج، خ�سو�سا واأن الفقرة الأوىل 
من هذه املادة الأخرية تقرر الإفراج »ما مل يكن هناك اأمر ي�ستوجب ا�ستمرار العتقال«، بحيث 
تظل احلاجة اإىل تدقيق هذا الن�س ملحة، ملواجهة حالة ال�ستمرار يف العتقال، خ�سو�سا تربيره، 
الإ�سكال  ولعل  اإليه.  ال�ستجابة  يف  ت�رشع  اأو  عليه  مزايدة  اأي  من  الإفراج  اإجراء  لتح�سني  بل 
يطرح،خ�سو�سا مع الفقرة الثانية من املادة 614، التي تتحدث عن رفع العتقال عن املودع يف 
ال�سجن، حيث يتج�سد هذا الإجراء اخلطري »ببيان« ي�سمن يف ملف املعتقل ويف �سجل العتقال. 
ويثور الت�ساوؤل عن ال�سكل القانوين لهذا »البيان«، وعن اجلهة امل�سئولة عنه؟ بل ميكن اأن نطرح 
يكون  اأن  ينبغي  اإفراجا  األي�س  العتقال،  لرفع  الإجرائي  التكييف  بخ�سو�س  مكمال،  ت�ساوؤل 

م�سنودا ومربرا قانونا بنف�س قوة العتقال اإن مل نقل اأكرث؟!
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ال�سيغة املقرتحة: »... يرفع العتقال عن املودع يف ال�سجن بناء على �سند الإفراج، ت�سمن فيه الهوية 

الكاملة للمفرج عنه، وبيان عن الأمر ال�سادر عن ال�سلطة الق�سائية بذلك اأو ال�سبب املثبت لل�سماح 
ويف  املعتقل  ملف  يف  البيانات  ذات  وت�سمن  اخلروج،  و�ساعة  يوم  وكذلك  ال�سجن  من  باخلروج 

�سجل العتقال«. ولإكمال ال�سورة املقرتحة يرجع اإىل التعليق ال�سابق حتت املادة 176.

املادة 615: اإيداع املتهمني املعتقلني احتياطيا و متكينهم من الت�سال

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع – احلق يف الت�سال بالعامل اخلارجي

املقرتح: تدقيق الن�س وحذف املقت�سيات املعيبة اأو اإعادة �سياغتها

حتفظ هذه املادة للمتهمني، املعتقلني ب�سفة احتياطية، حقهم يف الإيداع باملوؤ�س�سة ال�سجنية 
الإيوائية  والقدرة  الأمن  �رشورة  بذلك  �سمحت  كلما   – املعنية  املحكمة  بدائرتها  املوجود 
للموؤ�س�سة ال�سجنية، وهذه بنظرنا معطاة جد اإيجابية، متكن املتهم املودع من اإجراء الت�سالت 
التي يرى فيها فائدة. اإل اأن الإ�سكال الذي تطرحه هذه املادة، كونها تتحدث عن ممار�سة حق 
املتهم املودع يف الدفاع، يف نطاق احلدود املقررة يف القانون املتعلق بتنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات 
ال�سجنية، واحلال اأن ن�سو�س امل�سطرة اجلنائية ال�سابقة، كافية ل�سمان هذا احلق، بحيث ت�سكل 
هذه الإ�سارة زيادة يف غري حملها، بل ميكن اعتبارها جمال قد ينزلق فيه التاأويل اإىل ما يرهن ممار�سة 

حق الدفاع باعتبارات اإدارية �رشف، قد مت�س به ب�سكل وا�سح.

اأي�سا ويف نف�س ال�سياق، ميكن اإبداء مالحظة مكملة، تهم ال�سماح للمعتقلني احتياطيا بجميع 
الت�سالت والت�سهيالت املتالئمة مع »م�ستلزمات النظام والأمن«. واإن كان يقبل من امل�رشع 
�رشورة التم�سك بهام�س من اجلدية وال�رشورة –التي ينبغي اأن تقدر حق قدرها– بفتح منافذ من 
داخل املوؤ�س�سة ال�سجنية، فاإن ربط ذلك بالتالوؤم مع م�ستلزمات �سيغت يف عبارة عامة ومطاطة، 
ملن �ساأنه اأن يجعل من املوؤ�س�سة ال�سجنية، خ�سو�سا يف املرحلة ال�سابقة على احل�سم يف الإدانة، 
تو�سح  املقارنة  الت�رشيعات  الأقل،  على  اخلارجي.  العامل  عن  املودع  للمتهم  نهائي  �سبه  عزل 
احلق يف  بتقييد  املق�سودة  لأنها  ال�سجنية،  املوؤ�س�سة  وباأمن  بالن�سباط  امل�ستلزمات،بربطها  هذه 

الت�سال، والنفتاح على غريها من امل�ستلزمات اإفراغ للحق املذكور من حمتواه.

ال�سيغة املقرتحة: » يودع املتهمون املعتقلون... ي�سمح للمعتقلني... مع م�ستلزمات الن�سباط 

والأمن داخل املوؤ�س�سة ال�سجنية. )باقي الفقرة الثانية يحذف(«.
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املادة 616: تفقد ال�سجناء والتاأكد من �رشعية العتقال

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – الف�سل بني الوظائف

املقرتح: تدقيق الن�س وت�سحيح ما انتابه من م�سكل ا�سطالحي

من  –ولي�س زيارة املوؤ�س�سة ال�سجنية–  اإجراء تفقد ال�سجناء من طرف ال�سلطة الق�سائية  يعترب 
الإجراءات الدالة، لي�س فقط على التاأكد من �رشعية العتقال –وتف�سل هذه العبارة على »�سحة 
العتقال«– ومن ح�سن م�سك �سجالته، بل على اعتبار اأن ف�ساء املوؤ�س�سة ال�سجنية، هو اأي�سا من 
م�سوؤليات الق�ساء اجلنائي، ل تنفرد به الإدارة لوحدها. ولعل الإ�سكال الذي تطرحه املادة 616، 
مبهمة  العامة  النيابة  ا�سطالع  وكاأن  العقوبات،  تطبيق  قا�سي  اإىل جانب  العامة  النيابة  تذكر  اأنها 
ال�سهر على تنفيذ الأحكام القا�سية بعقوبات �سالبة للحرية، يجعلها اجلهة الأوىل اأو امل�سئول ذو 
المتياز لتتبع هذا التنفيذ، ويف كل طور من اأطواره، واحلال اأننا هنا اأمام �سالحية خال�سة لقا�سي 
تطبيق العقوبات، لأن تفقد ال�سجناء هنا، اإمنا هو عبارة عن تفتي�س ينتهي اإىل حترير حم�رش يوجه فورا 
اإىل النيابة العامة. فقا�سي تطبيق العقوبات ل ي�سارك ل من بعيد ول من قريب يف عملية العتقال، 
ولعل حياده هذا هو الذي يعطيه النزاهة الكافية لإجراء التفقد، بل وملالحظة اأي اختالل ي�سوب 

العتقال اأو ال�سجالت اخلا�سة به.

ال�سيغة املقرتحة: »يقوم قا�سي تطبيق العقوبات بتفقد ال�سجناء على الأقل مرة كل �سهر، وذلك 

من اأجل التاأكد من �رشعية العتقال ومن ح�سن م�سك �سجالت العتقال.
 يحرر... يوجهه فورا اإىل الوكيل العام للملك«. 

  مبالحظة حذف النيابة العامة من �سالحية التفقد، تكري�سا لإجناح جتربة تبني موؤ�س�سة قا�سي 
تطبيق العقوبات، وجتنبا لال�سطدامات املحتملة بني املوؤ�س�ستني، ف�سال عن اإبراز اختالف الطبيعة 

الإجرائية بني مفهوم تفقد ال�سجناء ومفهوم زيارة املوؤ�س�سة ال�سجنية.

املادة 617: م�سك �سجل خا�س بتنفيذ العقوبات من طرف النيابة العامة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: اإ�سافة فقرة

تقرر هذه املادة على �سبيل الوجوب، م�سك ممثل النيابة العامة لدى كل حمكمة زجرية، �سجل 
بعد كل جل�سة،  بيوم  يوما  بالرتتيب  املعلومات  فيه،  ت�سمن  العقوبات،  لتنفيذ  يخ�س�س  خا�س 
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وعند القيام بكل مبادرة تتعلق بالتنفيذ. ولعل هذا الن�س، هو بالعمومية، بل وبالغمو�س حتى، 
اأن  واحلال  اجلدوى،  معدومة  �سكلية  جمرد  اأهميته،  على  ال�سجل،  م�سك  اإجراء  من  يجعل  ما 
الت�رشيعات املقارنة تدقق وتف�سل فيه، لرتباطه الوثيق باأهم ال�سالحيات التي تثري م�سئولية النيابة 

العامة مبرحلة التنفيذ اجلنائي.

ولعل اأول ما يالحظ على املادة اأعاله، حديثها فقط عن الأحكام التي تق�سي بعقوبات �سالبة 
للحرية، بينما ينبغي اأن يتعلق الأمر مبجموع الأحكام اجلنائية املنطوق بها، ولعل ت�سمية ال�سجل 

يف حد ذاتها توؤكد ذلك.

الأمر  اأن  واحلال  دون و�سف،  من  بال�سجل  املعلومات  ت�سمني  على  ين�س  امل�رشع  كذلك، 
معلومات عن  الفوري على  باحل�سول  ت�سمح  للعقوبات، معد وفق طريقة  تنفيذ  ب�سجل  يتعلق 
املعلومات  عن  اأما  التنفيذ.  دون  حتول  التي  املربرات  القت�ساء،  وعند  التنفيذ،  حمل  العقوبات 

امل�سمنة يف ال�سجل، فالت�رشيع املقارن يتحدث عن املعلومات املفيدة بعد كل جل�سة. 

ال�سيغة املقرتحة: »يجب على ممثل... تق�سي بعقوبات، اأن مي�سك �سجال...

يتم اإعداد ال�سجل املذكور وفق طريقة ت�سمح باملعرفة الفورية للعقوبات حمل التنفيذ، وعند 
كل  بعد  املفيدة  املعلومات  ال�سجل  يف  وت�سمن  التنفيذ.   دون  حتول  التي  املربرات  القت�ساء، 

جل�سة، وعند القيام بكل مبادرة تتعلق بالتنفيذ«.

املادة 618: تعريف املدان واملعتقل احتياطيا واملكره بدنيا

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س

مقرر  حقه  يف  �سدر  الذي  ال�سخ�س  اأنه  للمدان،  تعريفها  معر�س  يف  اأعاله،  املادة  تذهب 
ق�سائي اكت�سب قوة ال�سيء املق�سي به. والأوىل تدقيق هذا التعريف، باإ�سافة عبارة »بالإدانة«، 

بعد عبارة »مقرر ق�سائي«  حتى ي�ستقيم املعنى.

كاف  ال�سطالح  هذا  باعتبار  املعتقل،  لتعريف  »احتياطيا«  كلمة  لإ�سافة  معنى  ل  كذلك، 
للتمييز عن ا�سطالح »املدان«، لكن الإ�سكال احلقيقي الذي يطرحه التعريف هنا، اأنه يتحدث عن 
كل �سخ�س متت متابعته جنائيا، والأوىل اإ�سافة عبارة »وتقرر اعتقاله«، لأن لي�س كل متابع معتقال.
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من  لبد  نف�سه،  امل�رشع  عليها  ين�س  التي  للمقت�سيات  ومراعاة  بدنيا،  املكره  تعريف  يبقى 
ومراعاة  ال�رشعية،  ملبداأ  احرتاما  »تقررحب�سه«،  بعبارة  حب�سه«،  »مت  عبارة  وتدقيق  ت�سحيح 

لاللتزام مبنطق التما�سك الذي ينبغي اأن ي�سود بني مواد امل�سطرة اجلنائية.

ال�سيغة املقرتحة:  »ل يعترب مدانا... مقرر ق�سائي بالإدانة اكت�سب...

يعترب معتقال، كل �سخ�س متت متابعته جنائيا وتقرر اعتقاله، ومل ي�سدر...
يعترب مكرها بدنيا، كل �سخ�س تقرر حب�سه لتنفيذ دين غري العقوبة...«.

املادة 619: النظام املطبق على ال�سجناء يف حالة املتابعة اجلديدة

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع – حق الت�سال بالعامل اخلارجي

املقرتح: تدقيق الن�س مع اإعادة �سياغته وحذف ما يجب حذفه

يقرتح يف هذه املادة نف�س ما مت اقرتاحه بخ�سو�س املادة 615، بتاأمني حق ال�سجناء املبدئي يف 
الت�سال، وال�ستفادة من الت�سهيالت املتالئمة مع م�ستلزمات الن�سباط والأمن داخل املوؤ�س�سة 

ال�سجنية. ونحيل على نف�س املربرات املعتمدة.

يبقى، اأنه ومراعاة لإكراهات ك�سف احلقيقة من جديد بخ�سو�س املتابعة اجلديدة، ومتا�سيا 
بالغري  الت�سال  من  املتهم  منع  من  التحقيق  لقا�سي  نف�سه  اجلنائية  امل�سطرة  قانون  يقره  ما  مع 
-املادة 136-، نقرتح تقييد اإطالق هذا املنع، حتى ل ي�ستغل يف حرمان املحكوم عليـــه �سابقـــا 

وبــدون طائل.

امل�ستلزمات  مع  املتالئمة  والت�سالت  الت�سهيالت  ال�سجناء...كل  »يخ�سع  املقرتحة:  ال�سيغة 

امل�سار اإليها يف الفقرة الثانية و الأخرية من املادة 615.
ميكن، عند القت�ساء، ويف حدود �رشورة املتابعة اجلديدة، اأن يفر�س عليهم قا�سي التحقيق 

املنع من الت�سال بالغري.)باقي الفقرة يحذف(«.
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املادة 620: جلنة املراقبة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س يف اجتاه تفعيله وح�سن توظيفه

املنهجية  اإطار  تنتهي يف  املادة من مالحظات، كونها ل  يثار يف هذه  اأن  ما ميكن  اأهم  لعل 
الأ�سخا�س  كل  على  النفتاح  اإىل  املراقبة،  جلنة  ت�سكيل  ت�سور  يف  اعتمدتها  التي  النتقائية 
اأو ممثله، وكذا ممثل عن املجل�س  املعنية، حيث وقع مثال تغييب نقيب هيئة املحامني  واجلهات 

ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان وعن ديوان املظامل.

ونحن، اإن كنا ندعو اإىل اإعادة نظر جادة، �سمولية وعميقة تهم النظام العقابي املغربي، مبا يف 
ذلك اجلهات املتدخلة لل�سهر على تنفيذ العقوبات ال�سالبة للحرية، فاإننا نكتفي يف هذه الدرا�سة 

فقط بتهيئة املناخ الفكري املالئم وامل�ساعد على القتناع بتبني هذا التوجه احلديث.

املادة  املعتمدة يف  ال�سياغة  اأن  اللجنة،  لهذه  املوكولة  املهام  على  ن�سجل  ال�سياق،  نف�س  يف 
اأعاله، ل ت�سري �رشاحة اإىل اأن مراقبة اللجنة اإمنا هي مراقبة داخلية للموؤ�س�سة ال�سجنية، بل ويف 
والأوىل  ال�سحة،  و�سائل  توفري  على  ال�سهر  عن  تتحدث  املراقبة،  هذه  لنطاق  تعدادها  معر�س 
احلديث اأول عن ال�سالمة و بعد الأمن والتغذية، يتبدى دورها املراقب لتنظيم العالجات. كما 
اأننا ل نرى مانعا من اأن ميتد تدخلها لي�سمل عمل ال�سجناء، عو�س احلديث عن ظروف حياتهم 
العادية، وكذلك تعليمهم عو�س امل�ساعدة على اإعادة تربيتهم الأخالقية، خ�سو�سا واأن عبارة 

اإعادة اإدماجهم –ولي�س اإدماجهم– اجتماعيا كافية.

ال�سيغة املقرتحة: »تكلف يف كل... جلنة للمراقبة الداخلية للموؤ�س�سة ال�سجنية، يناط بها على 

اخل�سو�س ال�سهر على توفري ال�سالمة، الأمن، نظام التغذية، وكذا العالجات، بالإ�سافة اإىل مراقبة 
عمل ال�سجناء، وكذا تعليمهم وتكوينهم وكل ما ي�ساهم يف اإعادة اإدماجهم.

ويرتاأ�س هذه اللجنة الوايل اأو العامل اأو مفو�س من قبله، وت�سم رئي�س املحكمة... وقا�سي 
تطبيق العقوبات ونقيب هيئة املحاماة اأو من ميثله وممثل عن املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإن�سان 
تغيري(.  بدون  بال�سحة...)الباقي  املكلفة  العمومية  ال�سلطة  عن  وممثل  املظامل  ديوان  عن  وممثل 
ت�سم اللجنة زيادة على ذلك، اأع�ساء متطوعني يعينهم الوزير الأول من بني موؤ�س�سات املجتمع 

املدين...«.
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املادة 621: �سالحيات جلنة املراقبة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تكملة الن�س وحذف ما يعيبه من مقت�سيات

املوجودة  ال�سجنية  املوؤ�س�سات  لزيارة  اأجال  حتدد  ل  اأنها  املادة،  هذه  على  يالحظ  ما  اأول 
ي�ساهم  الت�رشيعي قد  املوقف  اأن مثل هذا  القول  الإقليم، وميكن  اأو  العمالة  اأو  الولية  يف تراب 
داخل  تقع  اأن  ميكن  التي  التجاوزات  على  للوقوف  اللجنة  بها  تقوم  �سالحية  اأهم  تعطيل  يف 
املوؤ�س�سات املذكورة. ول تعني الإ�سارة اإىل تاريخ الزيارات حتديد تاريخ معني وقار لأن من �ساأن 
هذا حرمان اللجنة من فائدة املباغتة اإذ هذه الأخرية هي ال�سبيل املنا�سب لالإطالع على حقيقة 
اللجنة للقيام  اإخ�ساع  اإل مع  النتيجة املرجوة  اإىل  الأو�ساع. لكن الرتكيز على املباغتة ل ي�سل 

بعدد حمدد من الزيارات خالل ال�سهر اأو ال�سنة.

اأي�سا، نالحظ اأن املادة اأعاله ت�سند لهذه اللجنة �سالحية ل تن�سجم مع طبيعة تدخلها، والأمر يتعلق 
بتقدمي تو�سية اإىل جلنة العفو مبن يظهر لها من املعتقلني ا�ستحقاقه العفو. ولعل مما يثري ال�ستغراب، اأن 
مثل هذه ال�سالحية هي من �سميم مهام جلنة العفو، التي ل ميكن اأن ي�ساعدها ب�سكل جدي وم�سئول 
اأو  العامل  اأو  الوايل  م�ساعدة  اإىل  اختزل دوره  الأ�سف،  مع  الذي،  العقوبات،  تطبيق  قا�سي  �سوى 
املفو�س من قبلهما. كذلك نالحظ ا�ستعمال امل�رشع ل�سطالح »انتقاد« نقال عن امل�رشع الفرن�سي، 
–التي  بالنتقادات  مرورا  بالقرتاحات،  وينتهي  املالحظات  عن  يتحدث  الأخري،  هذا  اأن  واحلال 
اإىل  بامل�رشع  ي�سل ذلك  اأن  اأو-، ومن دون  التخيري -  ا�ستعمال  من دون  اللوم–  تاأخذ هنا مفهوم 
فمثل هذه  ينبغي حتقيقها«،  التي  التح�سينات  واإىل  اإنهاوؤه  الذي يجب  ال�سطط  اأنواع  اإىل  »الإ�سارة 
العبارات غري املن�سجمة يف �سياغتها مع طبيعة تدخل اللجنة، هي التي تفتح الباب اأمام تداخل املهام، 

بل وتعطيل املراقبة يف حد ذاتها.

ال�سيغة املقرتحة: »توؤهل اللجنة... لزيارة... اأو الإقليم على الأقل اأربع  مرات يف  ال�سنة وكلما 

بلغ اإىل علمها ما ي�ستوجب الزيارة، وترفع... املالحظات ال�سلبية اأو الإيجابية.
)الفقرة الثانية حتذف(.  ل ميكن...  توؤهل...

وترفع اللجنة اإىل الوزير الأول... املالحظات ال�سلبية اأو الإيجابية امل�سار اإليها...«.
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الباب الرابع : الإفراج املقيد ب�رشوط

املادة 622: �رشوط ال�ستفادة من الإفراج املقيد

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – امل�ساواة – تنا�سب العقوبة و�رشورتها

املقرتح: تدقيق الن�س وتكملته مع حذف الفقرة الأخرية

لعل اأول واأهم ما ميكن مالحظته على هذه املادة، اأنها ل تعرف الإفراج امل�رشوط، ولو من خالل 
اأمرين،  يف  املتجلي  الهدف،  هذا  بيان  على  يحر�س  جنده  املقارن،  الت�رشيع  اإىل  وبالرجوع  هدفه. 
اإعادة اإدماج املدانني، وكذلك الوقاية من حالة العود للجرمية. ولعل هذه املنهجية الت�رشيعية،هي التي 

باإمكانها اأن تعطي لالإفراج قبل الأوان، مربراته القانونية والجتماعية والإن�سانية على اخل�سو�س.

وعلى م�ستوى �رشوط ال�ستفادة، ميكن اأن نالحظ على امل�رشع اإما عدم الدقة، كحديثه عن 
اجلناية  بني  كتمييزه  املت�سدد،  املوقف  �سلوك  اأو  ال�سلوك«،  حت�سن  على  الكفاية  فيه  مبا  »الربهنة 
الإن�سان،  حقوق  مبادئ  مع  املالءمة  باب  يف  نقرتح  لذلك  نف�سها.  اجلنح  وبني  بل  واجلنحة، 
التي تراهن على تفعيل مثل هذه املوؤ�س�سات املعرتفة باإن�سانية الإن�سان مهما كان جمرما، تو�سيح 
اأول، ال�رشط العام لال�ستفادة من الإفراج املبكر، وكذا تدقيقه، بحيث ل بد على م�ستوى الربهنة 
على حت�سن ال�سلوك، من الرتكيز على اإظهار املحكوم عليه بعقوبة �سالبة للحرية رغبته الوا�سحة 
ذلك،  موؤ�رشات  بع�س  على  التن�سي�س  من  باأ�س  ول  الإن�سانية؛  القيم  مع  الجتماعي  للتكيف 
كممار�سة ن�ساط مهني اأو فني اأو الإقبال على تعليم اأو تكوين مهني، اأو غري ذلك مما ي�ستفاد معه 

اأنه مل تعد هناك �رشورة لال�ستمرار يف تنفيذ العقوبة ال�سالبة للحرية.

وعلى م�ستوى ال�رشوط اخلا�سة، لبد من توحيدها بالن�سبة للجناية واجلنحة، يف حدود ق�ساء 
حب�س ل يقل عن ن�سف العقوبة املحكوم بها، ول�سنا بحاجة هنا لإبراز مزايا هذا التوجه، �سواء 
من حيث تكري�س مبداأ امل�ساواة بني املحكوم عليهم، خ�سو�سا يف هذا الباب الذي ل يحتمل اأي 
متييز، اأو من حيث اعتبار ق�ساء ثلثي العقوبة املحكوم بها، هو اأقرب اإىل فقدان الأمل يف ا�ستعادة 

الثقة يف القيم املجتمعية، منه اإىل اإبداء الرغبة يف اإعادة الإدماج.

يبقى اأنه، ومن اأجل مزيد من التدقيق يف �رشوط ال�ستفادة، ل بد من اإبداء نوع من الت�سدد مع 
العائدين اإىل ارتكاب اجلرمية، وهوؤلء، نقرتح اعتماد �رشط ق�ساء حب�س فعلي يعادل على الأقل 
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ثلثي العقوبة املحكوم بها؛ وبخ�سو�س النطق بعقوبة ال�سجن املوؤبد، وبحكم عدم انتباه امل�رشع 
لهذه احلالة، نقرتح ا�سرتاط ق�ساء حب�س فعلي ل يقل عن ع�رشين �سنة.

ال�سيغة املقرتحة: »الإفراج املقيد ب�رشوط يهدف اإىل اإعادة اإدماج املدانني وكذا الوقاية من حالة العود. 

ميكن للمحكوم عليهم... الذين اأظهروا رغبتهم الوا�سحة للتكيف الجتماعي مع القيم الإن�سانية 
باملجهودات املبذولة اأو الأن�سطة املمار�سة طيلة مدة احلب�س الفعلي التي ق�سوها، اأن ي�ستفيدوا...:

اإذا ق�سوا فعال على الأقل ن�سف  اأجل جنحة  اأو من  اأجل جناية  1.  املحكوم عليهم من 
العقوبة املحكوم بها.

2 .  املحكوم عليهم يف حالة العود، على اأن ل تقل عقوبة احلب�س التي مت ق�ساوؤها فعال عن 
ثلثي العقوبة املحكوم بها.

3 .  املحكوم عليهم بال�سجن املوؤبد، على اأن ل تقل عقوبة احلب�س التي مت ق�ساوؤها فعال 
عن ع�رشين  �سنة.

 )الفقرة الأخرية حتذف ان�سجاما مع ما مت اقرتاحه يف الدرا�سة ال�سابقة(«.

املادة 623: اأثر ال�سم على مدة العتقال

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – تنا�سب العقوبة

املقرتح: تدقيق الن�س

تقرر هذه املادة وجوبا �سم العقوبات املتعددة الواجب ق�ساوؤها بالتتابع، بحيث ت�ستخل�س 
مدة العتقال املفرو�سة من جمموعها، ونحن نرى يف اإقرار هذه القاعدة، اإذا اأخذت كما وردت 
اجلنائي  القانون  من   120 الف�سل  اإىل  فبالرجوع  العقاب.  �رشعية  ملبداأ  خرقا  الن�س،  �سياغة  يف 
الأ�سد،  العقوبة  تنفذ،  التي  هي  واحدة  للحرية  �سالبة  عقوبة  الأحوال،  كافة  احلايل، جند، ويف 
القانون للجرمية الأ�سد، عندما يتقرر، يف العقوبات  اأو التي ل تتجاوز احلد الأق�سى املقرر يف 

املحكوم بها، اإذا كانت من نوع واحد، كما هو حال املادة 623، ال�سم الكلي اأو اجلزئي.

املقرتح: ت�سحيح الفقرة الأوىل للمادة 623، مبا يفيد اإما ا�ستخال�س مدة العتقال مما ل يتجاوز 

احلد الأق�سى املقرر يف القانون للجرمية الأ�سد، اأو اعتبار ذلك نزاعا عار�سا وعقد الخت�سا�س 
لإحدى املحاكم امل�سدرة لالأحكام يف حال تعددها.
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املادة 624: جلنة الإفراج املقيد ب�رشوط

املبداأ املرجعي: ال�رشعية –الرباءة الأ�سلية– اأن�سنة العقاب

املقرتح: تدقيق الن�س

مما ل �سك فيه، اأن قرار منح ال�ستفادة من الإفراج املقيد ب�رشوط،يعترب حلظة حا�سمة، لي�س 
فقط بالن�سبة للم�ستفيد، الذي يرى فيه نقطة حتول دالة يف حياته، ولكن اأي�سا بالن�سبة ملرفق العدل، 
الذي كما يج�سد حق الدولة يف العقاب، ينبغي اأن ينجح يف اإعالن رغبتها الوا�سحة يف اإ�سالح 
اإدماجه اجتماعيا. وبغ�س النظر عن �رشوط ال�ستفادة من الإفراج املبكر،  �سلوك املدان واإعادة 
ومهما وقع تليينها كما حتث على ذلك املواثيق الدولية، يبقى قرار احل�سم يف ذلك هو الأهم. 
لذلك، ل ميكن اأن نرى يف جلنة الإفراج املقيد ب�رشوط، �سوى مظهر من مظاهر ا�سطالع مرفق 
العدل مب�سئوليته يف اإبراز البعد الإن�ساين حلق العقاب. اإل اأن الإ�سكال الذي تطرحه علينا املادة 
اأعاله، كونها ل ت�سمح لهذه اللجنة، على اأهميتها، �سوى باإبداء الراأي يف اقرتاحات الإفراج، 
كانت  واإن  بقرار،  الإفراج  منح  احل�سم يف  627، حق  املادة  العدل، ح�سب  لوزير  يبقى  حيث 
هذه املادة الأخرية، تبني ذلك على راأي اللجنة املذكورة. بل تقرر نف�س هذه املادة، يف فقرتها 
الأخرية،عدم منح الإفراج ب�رشوط اإذا اأبدت اللجنة راأيا برف�سه. وهنا نت�ساءل، هل قرار الرف�س 
بيد اللجنة، مع اأن اأمر رئا�ستها اإمنا هو م�سند ملدير ال�سوؤون اجلنائية والعفو –اأو من ميثله– نيابة 
عن وزير العدل، وقرار املنح هو بيد الوزير، اأم اأن املنح اأو الرف�س اإمنا هما باإيعاز من اللجنة، وما 

وزير العدل �سوى مطالب باإ�سدار قرار املنح؟

وبالرجوع اإىل املادة 625، نالحظ اأن اقرتاحات الإفراج امل�رشوط، اإمنا يقوم باإعدادها رئي�س 
املوؤ�س�سة ال�سجنية التي يق�سي بها املحكوم عليه عقوبته، اإما تلقائيا اأو بطلب من املعني بالأمر اأو 
عائلته، اأو –وهذا هو الأهم– بتعليمات من وزير العدل اأو من مدير اإدارة ال�سجون –املندوب 
تعليمات  نت�ساءل عما هو حمل  اأي�سا  العقوبات. وهنا  تطبيق  قا�سي  اأو مببادرة من  اليوم–  العام 
ال�سيد وزير العدل ومن ياأتي بعده من املنطق والقانون، واحلال اأن الأمر يتعلق، وكما �سبق الذكر، 
بحياد مرفق الدولة املوؤمتن على وظيفة العدل، الذي كما يج�سد لها وبكل م�ساواة حق العقاب، 

ينبغي اأن يلتزم بذلك اأكرث مبنا�سبة الإفراج املقيد؟!
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من  بد  ل  غايته،  حل�سول  الظروف  اأح�سن  وتوفري  املقيد  الإفراج  ملوؤ�س�سة  متكاملة  ولرتقية 
اإعادة النظر يف تكوين و�سالحيات اجلهة املخت�سة مبنح الإفراج. يف هذا الإطار، من امل�ستح�سن 
تتمتع  واأن  املراقبة.  جلن  عن  ممثال  ع�سويتها  يف  ت�سمل  واأن  العامة،  النيابة  عن  ممثل  يراأ�سها  اأن 

باخت�سا�س منح الإفراج اأو رف�سه خارج اأية و�ساية اإدارية.

ال�سيغة املقرتحة: »تكون بوزارة العدل جلنة لالإفراج املقيد ب�رشوط، تخت�س بالبت يف اقرتاحات 

منح الإفراج. 
ويتوىل رئا�سة اللجنة ممثل عن النيابة العامة، وت�سم يف ع�سويتها ممثال عن جلن املراقبة، وممثال 

عن ال�سلطة املكلفة بال�سجون، وممثال عن ق�ساء التحقيق وق�ساء تطبيق العقوبات.
يقوم مبهمة مقرر اللجنة ع�سو من الهيئة الق�سائية، ويتوىل كتابتها موظف من النيابة العامة«.

املادة 625: اقرتاحات الإفراج املقيد ب�رشوط

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح:  تدقيق الن�س وحذف ما يعيبه من مقت�سيات ملتب�سة بغاية توظيفه ب�سكل �سليم

يكفي اأن ن�سري هنا يف هذه املادة، اأخذا بعني العتبار للمالحظة ال�سابقة الواردة يف املادة 624، 
اإىل اإق�ساء كل من وزير العدل ومندوب اإدارة ال�سجون من اقرتاح الإفراج امل�رشوط، حيث بالن�سبة 
للوزير، وكما مر معنا، فهو مل يعد يف الت�سور املقرتح، مينح اأو يرف�س، والأوىل اأن ل يقرتح؛ كما اأن 
مندوب اإدارة ال�سجون، ل ميكن اأن يقبل تدخله اإىل جانب رئي�س املوؤ�س�سة ال�سجنية، بحكم الرتاتبية 

اأول، وانطالقا من اأن منطق التعليمات يتنافى كلية مع نبل واإن�سانية م�سطرة الإفراج امل�رشوط.

ال�سيغة املقرتحة: »ي�سدر رئي�س املوؤ�س�سة ال�سجنية التي يق�سي بها املحكوم عليه عقوبته اقرتاحات 

الإفراج املقيد ب�رشوط، اإما تلقائيا اأو بناء على طلب املعني بالأمر اأو عائلته، اأو مببادرة من قا�سي 
تطبيق العقوبات... 

)الباقي بدون تغيري(«.
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املادة 626: اأجل عر�س القرتاحات بالإفراج على اأنظار اللجنة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تكملة الن�س باإ�سافة فقرة ثانية

نعتقد اأنه لبد من العرتاف هنا لقا�سي تطبيق العقوبات، بحق التدخل لتهيئ م�سطرة عر�س 
القرتاحات على اأنظار اللجنة. فهو املكلف بالبطاقة اخلا�سة بال�سجناء، واملتتبع لو�سعيتهم، بل 
الوقت  الفح�س، ويف  منحه �سالحية  نقرتح  لذلك  ذاته-596-،  بالإفراج يف حد  يتقدم  وقد 
قبولهم  من  بعد  فيما  ليتمكنوا  امل�رشوط،  الإفراج  يف  رغبة  لهم  الذين  املدانني  و�سعية  املفيد، 

لال�ستفادة مبجرد حتقق ال�رشوط التي ي�ستوجبها القانون. 

ال�سيغة املقرتحة: »تعر�س...

املكلفون  الق�ساة  اإعدادها  على  ي�سهر  املذكورة،  بالقرتاحات  مرفقة  تقارير  لها  ترفع  كما 
بتطبيق العقوبات، ولهذا الغر�س، تخول لهم �سالحية فح�س و�سعية املدانني الذين لهم رغبة 
يف الإفراج املقيد ب�رشوط، لتتمكن اللجنة فيما بعد من قبولهم لال�ستفادة من ذلك مبجرد حتقق 

ال�رشوط التي ي�ستوجبها القانون«. 

املادة 627: م�سطرة منح اأو رف�س ال�ستفادة من الإفراج املقيد ب�رشوط

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: اإ�سافة فقرة وتكملة الفقرة الأخرية

ال�رشوط  لبع�س  املقيد  الإفراج  اإخ�ساع  يتقرر  عندما  خ�سو�سا  املادة،  هذه  ا�ستثمار  من  لبد 
العامة، يف الجتاه الذي يدفع اإىل ربط مفهوم اإعادة اإدماج امل�ستفيد بتكري�س قيم الت�سامح وامل�سئولية 
والأخالق واملواطنية. فمما ل�سك فيه، اأن ظروف ومالب�سات ارتكاب اجلرمية، مهما وقع تفكيكها 
وتف�سري لغزها، تبقى يف نهاية الأمر حلظة، �سجل فيها املجتمع والدولة من خالله ملرتكب اجلرمية 
قوانينه.  بتكري�سها �سمن  بها وحمايتها  الإميان  على  املجتمعي  الوعي  ا�ستقر  التي  القيم  على  متردا 
متثلها  القيم، وجعل  بهذه  اللتزام  باأهمية  عنه  املفرج  ا�ست�سعار  والأفيد  الأجدى  يكون من  لذلك، 
نذهب  اأن  بل ميكن  عليه.  الواقع  الدين  من  للمجتمع جزءا  اأدى  اأن  بعد  احلياة،  اجلديد يف  اأ�سلوبه 
ال�رشوط  اأهم  نف�سي–  اختبار  ب�سبه  –املثبت  اللتزام  هذا  ب�رشورة جعل  ذلك،  من  اأبعد  باقرتاحنا 

العامة املذكورة.
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يبقى اأنه بالن�سبة للفقرة الأخرية من املادة اأعاله، يتعني تعليل رف�س اللجنة لالإفراج امل�رشوط، 
مادام اأن هذا الرف�س ي�سحى متحكما يف عدم منح ال�ستفادة، وحتى يبقى لهذه املوؤ�س�سة، ذات 

البعد الإن�ساين، �رشوط املنح املو�سوعية واملقنعة ملن يبدي رغبة ال�ستفادة منها.

اليوم  اأ�سبحت  الثانية  الفقرة  الواردة يف  ال�رشوط  اأمثلة  باأن  التذكري  يجب  اأخرية،  من جهة 
الأخرية يف  يتجاهل رغبة هذه  امللكية  امل�سلحة  القوات  بالنخراط يف  فاللتزام  يف غري حملها. 
العمل يف موؤ�س�سة  اأو  بالتزام بالنخراط  اأح�سن واأرقى الكفاءات، بحيث يجب تعوي�سه  جتنيد 
اجتماعية اأكرث اأهلية لت�رشيع اإدماجه. وبالن�سبة للطرد من تراب اململكة بحق الأجنبي فاإنه يتجاهل 
بالتزام  فقط،  لغويا  ولو  تعوي�سه،  يجب  وبالتايل  املو�سوع،  هذا  يف  الدولية  املغرب  التزامات 
الأجنبي مبغادرة البالد اأو تقدمي خدمات جدية لها. واأخريا وتفعيال لدور ال�سحية يف ال�سيا�سة 

اجلنائية والعقابية، يكون من املفيد والإيجابي الن�س على اإمكانية احل�سول على �سماحها. 

ال�سيغة املقرتحة: »يتم منح... بقرار اللجنة املذكورة يف املادة 624 اأعاله، ويوقع القرار رئي�سها 

وقا�سي تطبيق العقوبات وممثل ال�سلطة املكلفة بال�سجون.  
ميكن مبقت�سى هذا القرار...

1. اأداء...

اأو بتقدمي خدمة وطنية   2.  اللتزام بالعمل يف موؤ�س�سة عمومية حمددة، بقطاع اجتماعي، 
معينة، مع الإدلء ب�سماح ال�سحية؛

اأو ن�ساط  اأو مبمار�سة عمل   3.  بالن�سبة لالأجانب، اللتزام مبغادرة البالد يف اأجل معقول، 
مل�سلحة اململكة؛ يجب... يتعني تعليل كل قرار برف�س الإفراج املقيد ب�رشوط«.

املادة 628: م�سطرة تبليغ قرار منح ال�ستفادة من الإفراج املقيد ب�رشوط

املبداأ املرجعي: حقوق ال�سحية

املقرتح: تكملة الن�س

بداية، لبد من اإبداء مالحظة اأولية بخ�سو�س تبليغ القرار اأعاله، حيث وقع اإق�ساء ال�سحية اأو 
ذويه. ونحن نرى من العدل والإن�ساف، بل واحرتاما ل�سعور ال�سحايا تبليغهم اأي�سا بهذا القرار، 
ول نعترب يف ذلك تقليبا للمواجع، كما �سيالحظ البع�س، بل لتاأكيد اأن قرار الإفراج املبكر، قرار 
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م�سئول، مربر، وذو دوافع نبيلة. ول باأ�س، اأن يرفق هذا التبليغ باعتذار املفرج عنه اإذا وافق على 
ذلك، ويف هذا دللة على بداية الإ�سالح، واختبار حقيقي ملدى حت�سن �سلوك امل�ستفيد من جهة، 

واإ�رشاكا لل�سحية اأو ذويه يف تقدمي املعلومات اخلا�سة ب�سرية املفرج عنه.

ال�سيغة املقرتحة: »يبلغ... توجه ن�سخة من قرار الإفراج...

 توجه كذلك... العقوبات وكذا اإىل ال�سحية اأو ذويه مع اعتذار املفرج عنه«.

 املادة 629: م�سطرة العدول عن الإفراج املقيد ب�رشوط

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – الرباءة الأ�سلية

املقرتح: تكملة الن�س واإ�سافة فقرة مع حذف اأخرى

كما ميكن اأن مينح الإفراج املقيد ب�رشوط، ميكن العدول عنه، طاملا مل تنته مدة العقوبة، والأوىل 
اإ�سافة املحكوم بها. ونحن، اإن كنا ل ن�سجل اأدنى حتفظ على هذا العدول، من حيث املبداأ، ويف 
باب املالءمة مع منظومة حقوق الإن�سان، طاملا مل يقع احرتام ال�رشوط املحددة يف قرار الإفراج 
املقيد، اأو ثبت على م�ستوى �سلوك املفرج عنه ما ينايف ويناق�س ا�ستفادته من ذلك. مع ذلك، 
ن�سجل على املادة اأعاله، اعتمادها كمعيار، لتربير العدول املتحدث عنه، عبارة عامة وملتب�سة 
628 قبلها، ت�ستعمل عبارة »�سوء �سرية املفرج  تتمثل يف »�سوء �سلوك امل�ستفيد«؛ بل جند املادة 
عنه«، وبنظرنا، كما حاولنا التدقيق على م�ستوى �رشط ال�ستفادة العام من الإفراج املقيد، نطالب 
بنف�س ذلك على م�ستوى العدول عن قرار الإفراج، با�سرتاط احلجج املادية والقرائن الكافية التي 
تربر حرمان امل�ستفيد. ونعتقد اأن اجلهة املوؤهلة لذلك –ما دام املادة �سامتة عن ذلك– هي قا�سي 
تطبيق العقوبات، ويف هذا القرتاح، ل بد من ا�ستماع القا�سي املذكور للمعني بالأمر والقتناع 

مبا يربر العدول عن قرار الإفراج.

وبغ�س النظر عن اأننا هنا، وكما �سبق ذكر ذلك، نقرتح جمرد حلول اأولية يف اأفق تبني نظام عقابي 
�سامل ومتكامل، لبد من ت�سجيل حتفظنا الكامل على الفقرة الثانية من املادة 629، التي تعطي، يف 
الأمر  هذا  اتخاذ  فاإمكانية  احتياطيا،  عنه  املفرج  باعتقال  الأمر  للعامل  اأو  للوايل  ال�ستعجال  حالة 
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من طرف من ذكر، ل يتنافى فقط مع ن�سو�س قانون امل�سطرة اجلنائية نف�سها، بل يتناق�س مع روح 
باعتبارها  التي  الق�سائية  ال�سمانات  من  بكثري  اإحاطته  بنظرنا  ينبغي  الذي  املقيد،  الإفراج  وفل�سفة 
روح وفل�سفة منظومة حقوق الإن�سان كذلك. لذلك نقرتح حذف الفقرة الثانية اأعاله، توخيا لإبراز 
م�سئولية اجلهة املوؤمتنة على وظيفة العدل، اأي الق�ساء،من جهة، وتكري�سا للم�سداقية التي ينبغي اأن 

يكون عليها هذا اجلهاز املج�سد حلق الدولــة يف العقــاب، من جهة اأخرى.

ال�سيغة املقرتحة:»ل ي�سبح الإفراج نهائيا اإل بانتهاء مدة العقوبة املحكوم بها، وميكن العدول 

عنه ما دام مل ي�سبح نهائيا اإذا ثبت نق�س امل�ستفيد للتزامه املن�سو�س عليه يف املادة 627 اأو عدم 
احرتامه... )حذف الفقرة الثانية(.

ل ي�سبح العدول عن الإفراج املقيد ب�رشوط نهائيا، اإل بعد ا�ستماع قا�سي تطبيق العقوبات 
للم�ستفيد والتاأكد من توافر ما يربر العدول املذكور«.

الباب اخلام�س: تنفيذ العقوبات املالية والإكراه البدين

بداية ل بد من ت�سحيح عنوان هذا الباب دفعا لكل لب�س حول م�سمونه، وذلك بالقت�سار 
اأن اجلمع بني هذه العبارة وعبارة »الإكراه البدين«  على عبارة »تنفيذ العقوبات املالية«. ذلك 

يوحي بتالزم الأمرين وحتمية النطق اأو العمل بالإكراه البدين ب�سكل قانوين �سليم.

املادة 635: تطبيق م�سطرة الإكراه البدين

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – الرباءة الأ�سلية – الإن�ساف

املقرتح: اإ�سافة فقرة مع حذف املقت�سى الذي يعيب الن�س

عليه  ين�س  جنائية،  طبيعة  ذي  تدبري  مبثابة  البدين  الإكراه  اعتبار  اإىل  املقارن  الق�ساء  يذهب 
ال�رشيبية، وكذا »احلقوق املرتكب  املالية، والعقوبات  تنفيذ الإدانات  اأجل �سمان  القانون من 
ب�ساأنها الغ�س«؛ وهو ي�سكل بذلك عقوبة م�ستقلة عن احلب�س، بحيث ل ميكن اأن تكون له، بهذه 
ال�سفة، اإمكانية الختالط مع العقوبة ال�سالبة للحرية، لأنه ميثل ال�سمات القانونية، لي�س للعقوبة، 

ولكن لتدبري تنفيذ جربي، الهدف منه تاأمني التح�سيل.
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كما يذهب نف�س الق�ساء اإىل اأن الإكراه البدين، ل يطبق على الإدانة بتعوي�سات مدنية. بينما 
م�سطرة  بتطبيق  امل�سمولة  الأحكام  تنفيذ  عدم  حالت  عن  حديثها  معر�س  ويف  اأعاله،  املادة 

الإكراه البدين، تن�س كذلك على عدم تنفيذ الأحكام ال�سادرة بالتعوي�سات.

وفيما يرجع للت�رشيع املقارن، جنده، وبعد اأن يعر�س لالإدانة بغرامة، اأو اأي اأداء لفائدة اخلزينة 
العامة، ي�ستثني من ذلك ب�رشيح الن�س، الأداء الذي ياأخذ طبيعة تعوي�س مدين.

وبنظرة معمقة اإىل جوهر امل�سكل يتبني اأنه من حق الدائنني، خوا�س وعموميني، التخوف 
من �سياع حقوقهم يف حالة اإلغاء كل تدبري رادع �سد من يرف�س الأداء. لكن تاأمل هذا ال�سلوك، 
اأو القرار الق�سائي يرجع اإىل فعل  خا�سة يف �سوء مالءة ذمة املدين ورف�سه عمدا تنفيذ التزامه 
جمرم بالقانون اجلنائي، قد يكون خيانة اأمانة اأو ن�سبا اأو تفال�سا اأو تنظيما لالإع�سار اأو حتقريا ملقرر 
ق�سائي. لذا وحماية للنظام املجتمعي وحلقوق الدائنني، ي�سري من املنطق والقانون البتعاد عن 
كل ح�رش لتدبري زجري يف اإطار موؤ�س�سات مدنية، ومراجعة تكييف الإكراه البدين للتخلي عنه 

وتعوي�سه بالعقوبات اجلنائية املن�سو�س عليها يف اجلرائم املطابقة ل�سلوك املدين املحكوم عليه.

يف هذا الجتاه، يبقى اأنه، وكما تن�س املادة اأعاله، �سهادة العوز الذي ل ي�سوبه غ�س اأو تدلي�س 
اأو حتايل على القانون، امل�سلمة من طرف الوايل اأو العامل اأو من ينوب عنهما، واملدعومة كذلك 
ب�سهادة عدم اخل�سوع لل�رشيبة، يحول دون تطبيق املقت�سيات اجلنائية امل�سار اإليها. وهذا اإن كان 
ين�سجم مع ما تقرره املواثيق الدولية، يف اأفق التفكري يف بدائل عن الإيداع يف ال�سجن، فاإنه قد 
اإثبات مالءة املدان وباأية و�سيلة، ونحن نرى يف مثل هذه املقت�سيات  اأمام  اإغفال فتح الباب  مت 
التي ياأخذ بها الت�رشيع املقارن، احرتاما ملبادئ العدل والإن�ساف، بل وي�ساعد على اإغالق باب 

التحايل على حقوق اخلوا�س والدولة وموؤ�س�ساتها.

امل�سار  اجلنائية  باملتابعات  القيام  ميكن  ل  النية،  ح�سن  عليه  املحكوم  ع�رش  ثبوت  وعند   
اإليها. وتلتزم الدولة باإحداث �سندوق ل�سمان ا�ستيفاء ذوي احلقوق لديونهم، مبا فيهم الدولة 

واملوؤ�س�سات العمومية التي ل تقبل التنازل عن حقوقها.
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ما  املدان...ورد  ت�رشف  لتكييف  املنا�سبة  اجلنائية  املقت�سيات  تطبيق  املقرتحة:»ميكن  ال�سيغة 

الأموال  على  احل�سول  اإىل  الرامية  الإجراءات  اأن  تبني  اإذا  والتعوي�سات،  وامل�ساريف  رده  يلزم 
املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة بقيت بدون جدوى اأو اأن نتائجها غري كافية. 

اإلغاء الفقرة الثانية.

غري اأنه ل ميكن القيام باملتابعات امل�سار اإليها يف الفقرة الأوىل، على املحكوم عليه... بدون تغيري. 

يجب اإثبات حقيقة مالءة املحكوم عليه باأية و�سيلة من و�سائل الإثبات، ورف�سه دفع ما يق�سي 
به احلكم، قبل اأية متابعة زجرية.

باملتابعات  القيام  النية، ل ميكن  عليه ح�سن  املحكوم  ثبوت ع�رش  عند  اأخرية:  فقرة  ت�ساف 
اجلنائية امل�سار اإليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة، وتدفع املبالغ املحكوم بها من طرف �سندوق 

خا�س حمدث لهذه الغاية«.

املادة 636: حدود تطبيق الإكراه البدين

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – احلق يف احلياة – اأن�سنة العقوبة

املقرتح: تدقيق الن�س

  اأول ما يثري املالحظة يف هذه املادة، ذكر امل�رشع �سمن حالت عدم احلكم بالإكراه البدين 
اأو تطبيقه، �سدور احلكم بعقوبة الإعدام، ونحن نقرتح حذف هذه احلالة، ان�سجاما مع منطق 
باإلغاء هذه العقوبة الالاإن�سانية. كما نقرتح �سمن نف�س الفقرة ا�ستبدال عبارة  اقرتاحنا القا�سي 

»احلب�س املوؤبد« بعبارة »ال�سجن املوؤبد«.

ال�سيغة املقرتحة: »يجب... رد ما يلزم رده اأو امل�ساريف... يف حالة الإغفال غري اأن...

 1. يف اجلرائم...؛   2. اإذا �سدر احلكم بال�سجن املوؤبد؛    3. اإذا كان...؛
  4. مبجرد...؛   5 .  �سد...«.

 مبالحظة اإلغاء عبارة »التعوي�سات«، ان�سجاما مع اقرتاحنا ال�سابق امل�سار اإليه يف املادة 635.
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املادة 637: بع�س حالت عدم تنفيذ الإكراه البدين

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س

الزوجية،  �سفة  البدين  الإكراه  تنفيذ  يراعي يف  كان  اإن  املادة،  هذه  امل�رشع يف  اأن  املالحظ 
ويقرر عدم تنفيذه يف اآن واحد على الزوج وزوجته،فاإنه يقرر ذلك ولو من اأجل ديون خمتلفة، 

واحلال اأن الأمر يتعلق با�ستيفاء مبالغ متعلقة باإدانات خمتلفة.

وان�سجاما مع القرتاح الرامي اإىل تعوي�س الإكراه البدين بتطبيق املقت�سيات اجلنائية املنا�سبة، 
ي�ستح�سن مراجعة �سياغة وم�سمون املادة وفقا ملا يقرره القانون اجلنائي من عدم حب�س الزوجني 

يف وقت واحد يف حالت معينة.

اإليها يف املادة 635  ال�سيغة املقرتحة: »ل ينفذ تدبري احلب�س املرتتب عن الأفعال اجلرمية امل�سار 

اأعاله... وزوجته ولو من اأجل مبالغ متعلقة باإدانات خمتلفة، ول ينفذ...«.

املادة 638: مدد الإكراه البدين

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – تنا�سب العقوبة – الإن�ساف

املقرتح: تبني جدول جديد يف اأفق اإلغاء الإكراه البدين

لتطبيق  املالية  العقوبة  ملبلغ  اأدنى معقول  ت�سع حدا  اأنها ل  املادة،  ما يالحظ على هذه  اأول 
الإكراه البدين، بحيث وح�سب �سياغة املادة، ميكن تطبيق املدة الأوىل –من �ستة اأيام اإىل ع�رشين 
املوقف  مع  ال�سدد، وتكامال  وبهذا  8000 درهم.  يتعدى  اأن ل  �رشيطة  مبلغ،  اأقل  على  يوما– 
اإطالقا،  اجلنائي  القانون  فيه  يطبق  ل  هام�س  مبلغ  حتديد  نقرتح  اأعاله،   635 املادة  يف  املقرتح 
املبالغ  مقابل  يف  البدين  الإكراه  مدد  حتديد  على  نالحظ  كذلك،  درهم.   10000 يف  وليحدد 
املحكوم بها، عدم �سلوك امل�رشع ملنهجية مقنعة جتمع بني اجلانب الزجري واملايل الذي يتميز به 
تدبري الإكراه البدين، ودائما تبعا للموقف املبني اأعاله، ي�سري من الالزم ال�ستغناء عن جدول املدد 

لكفاية مدد العقوبات املقررة يف اجلرائم التي يوؤاخذ بها املحكوم عليه.                  
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مبالحظة احرتام وترية �سبه مقنعة واأقل عيوبا للتدرج يف العقوبة، وكذا املبالغ املحكوم بها، 
مقارنة مع الو�سع احلايل. ونكرر اأننا نرى يف الإكراه البدين اأ�سلوبا متجاوزا بنظر روح وفل�سفة 
منظومة حقوق الإن�سان، وقمة تنافره مع هذه املنظومة �سعوبة النتهاء اإىل جدول مقنع وعادل 
�سواء للمكره بدنيا اأو لل�سحية. ولعل اقرتاحنا تخفي�س احلد الأق�سى للعقوبة يحمل اأمال وا�سحا 

للتخلي التدريجي عن الإكراه البدين.

الباب ال�ساد�س : تقــادم العقــوبات

املواد من 648 اإىل 653: تقادم العقوبات

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: احلذف مع الإحالة على قانون املو�سوع

هي  كما  اجلنائي  الت�رشيع  على  واإحالتها  حذفها  اقرتاح  اأعاله  للمواد  بالن�سبة  هنا،  نكتفي 
املنهجية املتبعة يف الت�رشيعات اجلنائية املقارنة، ولأن مبداأ ال�رشعية كما يقت�سي الدقة والو�سوح 

يف الن�سو�س، يقت�سي التما�سك والتنا�سق بني م�سمونها وحملها. 

مبالحظة تخفي�س املدة بالن�سبة للجنايات52.

52. مت تعديل املواد 649 و650 و651 و652 و653 واإحداث املادة 1-653 وذلك مبقت�سى القانون 35.11 ال�سادر بتاريخ 
17 اأكتوبر 2011 )اجلريدة الر�سمية عدد 5990(. وقد قل�ست هذه التعديالت من مدد التقادم وجعلته غري �سار على 

اجلرائم املن�سو�س عليها يف التفاقيات الدولية التي �سادق عليها املغرب ومت ن�رشها باجلريدة الر�سمية.   
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الباب الأول :  اأحــكام عــامة

الباب الثاين  : البطائق رقم 1 ونظائرها

املادة 658: املقررات امل�ستوجبة لإقامة البطاقة رقم 1

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تكملة الن�س

معرفة  م�ستوى  يف  الق�سائية  اجلهة  تكون  اأن  لتطبيقها،  تفرت�س  القواعد  من  جمموعة  هناك 
العود، �سم  بحالة  اخلا�سة  بالقواعد  اأ�سا�سا  املتهم. ومنثل على ذلك  اأو  لل�سنني  اجلنائي  املا�سي 
�سوى  العقوبات  بع�س  فعالية  تاأمني  ميكن  ل  اأي�سا،  التنفيذ.  اإيقاف  اإىل  بالإ�سافة  العقوبات 
اأو  ال�سقوط  التي ترجع حلالت  القواعد  بتخل�سها من اخل�سو�سية وال�رشية. وهنا نذكر خا�سة 
عدم الأهلية. لذلك، ومن اأجل ال�ستجابة حلاجة احل�سول على املعلومة، تبنت الت�رشيعات نظام 

ال�سجل العديل، اأو كما ي�سطلح عليه بع�س الفقه املقارن بـ »ذاكرة العقوبات«.

التي عرفت حتديثا غري م�سبوق يف دول  املوؤ�س�سة،  اإ�سكالية تطوير هذه  الدخول يف  ومن دون 
اأخرى متقدمة، وبغ�س النظر عن حقيقة ما اأ�سبح ي�ساهم به ال�سجل العديل يف جمال التفريد العقابي، 
�سواء عند النطق باحلكم اأو اأثناء التنفيذ، ميكن القول، اأنه، وحتى على م�ستوى الدول التي طورت 
يف  للرغبة  ال�ستجابة  �رشورة  بني  التوفيق  بخ�سو�س  املوؤ�س�سة  تطرحها  �سعوبة  هناك  النظام،  هذا 
املعلومة �سواء من طرف الق�ساء اأو من الغري، وبني تاأمني حماية امل�سالح اخلا�سة باملحكوم عليهم.

ولعل الهم الأ�سا�سي الذي يطرحه املو�سوع، عدم املجازفة بامل�ستقبل املهني للمدان. 

الق�سم الثاين

  ال�سجــل العـــديل
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اإن اأهم ما يالحظ على املادة اأعاله يف باب املالءمة، كونها تغفل عن التن�سي�س على الإدانات 
ال�سادرة عن املحاكم الأجنبية. ولعله بالرجوع اإىل املادة 716 من نف�س القانون، جند اأن امل�رشع 
املغربي، ومن اأجل اعتبار حالة العود، يبني على ما �سمن يف ال�سجل العديل من اأحكام �سادرة 

عن حماكم اأجنبية، من اأجل جناية اأو جنحة يعاقب عليها كذلك القانون املغربي. 

يتعلق  ما  دائما  بال�سجل ل تخ�س  تقييدها  الواجب  املعلومات  باأن  املالحظة  واأخريا يجب 
هزت  الأفعال  لكون  الجتماعية  بال�سمعة  مت�س  التي  القانونية  الأو�ساع  اأي  اجلنائية،  بالإدانة 
يف  التاأديبية  املقررات  لإدراج  معنى  ل  لذا  املجتمع.  فعل  رد  اإعمال  وبررت  املجتمعي  النظام 
املجال  يف  الأهلية  فقدان  اأن  ذلك  الأهلية.  فقدان  ت�سمل  كانت  ولو   1 رقم  البطائق  م�سمون 
التاأديبي ل يعني اأنواع املنع الق�سائي التي ترتب فقدان الأهلية عقابا جنائيا جم�سدا لالإدانة. بالتايل 

يتعني حذف هذا املقطع من الن�س. 

املقرتح: اإ�سافة هذا املقت�سى يف فقرة خا�سة اإىل جانب الفقرات املت�سمنة يف املادة 658 بال�سيغة 

التالية:

اأو جنحة عادية يعاقب عليها  اأجنبية من اأجل جناية  »املقررات ال�سادرة بالإدانة عن حمكمة 
كذلك القانون املغربي، يف حدود املقت�سيات املن�سو�س عليها يف الق�سم الثالث من هذا القانون 

واخلا�س بالعالقات الق�سائية مع ال�سلطات الأجنبية«.

تلغى الفقرة 5 التي تن�س على املقررات التاأديبية. )الباقي بدون تغيري(.

املادة 659: ال�ستعمالت اخلا�سة للبطائق رقم 1

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – الإن�ساف

املقرتح: تدقيق الن�س 

ال�ستعمالت  على  تن�سي�سها  معر�س  التي يف  الأخرية،  فقرتها  املادة،  هذه  يثري يف  ما  اأهم 
ولوج  من  املجرمني  منع  من  الإدارات  خمتلف  »متكني  عن  تتحدث   ،1 رقم  للبطائق  اخلا�سة 
الوظائف العمومية والنخراط يف القوات امل�سلحة امللكية«. ولعل يف تقدمينا لتعريف موؤ�س�سة 
ال�سجل العديل، مل نذكر اإطالقا اأن من �سمن اأهدافه ما ذكر، بل ميكن اأن نتفهم واإىل اأبعد احلدود، 
كما فعلت الت�رشيعات املقارنة، تزويد ال�سلطات الع�سكرية والأمنية بهذا النوع من املعلومات. اأما 
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واأن ي�سل الأمر اإىل ا�ستعمال �سيغ عامة، توحي باأن املا�سي اجلنائي، ما مل يقع حموه، فهو يطارد 
املحكوم عليه كرتكة �سلبية ثقيلة ت�سادر حقه الطبيعي يف الندم واإ�سالح ما فات، فهو �رشب يف 
العمق لروح وفل�سفة موؤ�س�سة ال�سجل العديل نف�سها. لذلك نقرتح تعوي�س العبارة اأعاله، مبا يفيد 

متكني الإدارات وكذا ال�سلطات العمومية الأمنية والع�سكرية من املعلومات املفيدة فقط.

ال�سيغة املقرتحة: »يكون كل مقرر...   تقام...

... . 3   ... . 2   ... . 1
من  والع�سكرية  الأمنية  العمومية  وال�سلطات  الإدارات  خمتلف  لتمكني  وكذا  ي�سهد... 

املعلومات املفيدة فقط«. 

املادة 660: حترير البطائق رقم 1 املت�سمنة ملقرر بطرد اأجنبي

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق مبدئي للن�س

وزارة  ت�سهر  اأن  املقررة،  العامة  القواعد  وبخالف  اأعاله،  املادة  من  الأخرية  الفقرة  تقرر 
اأن  اأجنبي. ونعتقد  1، عندما يتعلق الأمر بت�سمني مقرر بطرد  البطاقة رقم  الداخلية على حترير 
هذا ال�ستثناء اإن كان له ما يربره �سيا�سيا، حتى يف الت�رشيع املقارن الذي ي�سنده اإما لوزير الداخلية 
مع  املادة  هذه  م�سمون  تن�سيق  لكن  عندنا-.  والعمال  -الولة  املقاطعات  لروؤ�ساء  اأو  مبا�رشة، 
توجه املادة 662 الآتية بعده يفر�س توجيه طلب باملو�سوع من وزارة الداخلية اإىل الوكيل العام 

للملك لدى حمكمة ال�ستئناف املخت�سة مكانيا.

للفرق  له  العديل ل حمل  ال�سجل  التاأديبية يف م�سمون  املقررات  اإقحام  اأن  اإىل  النتباه  كما يجب 
اجلذري بني التاأديب والإدانة اجلنائية، بحيث يجب حـذف النـ�س عليها باملادة علـى غـرار املادة 658.

املقرتح: »تلغى الفقرة الأوىل.

داخل  اأجنبي  بطرد  مقررا  تت�سمن  التي   ،1 رقم  البطائق  »حترر  كالآتي  الثانية  الفقرة  تعدل 
ال�ستئناف  حمكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل  طرف  من  املقرر  �سدور  من  يوما  ع�رش  خم�سة 

املخت�سة بطلب من وزير الداخلية وتوجه...«.
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املادة 662:  اجلهات املعهود اإليها بتحرير البطائق اأو الأوراق املغرية مل�سمن البطاقة رقم 1

املبداأ املرجعي: ال�رشعية–ا�ستقالل الق�ساء

املقرتح: حت�سني الن�س

الق�ساء  ملقررات  نتيجة  لأنه  الق�سائية  الوظائف  �سمن  العديل  ال�سجل  وثائق  حترير  يدخل 
بالإدانة، ومن املنطق اأن يتم م�سكها وتعديلها من لدن ذات الهيئة، ولو كانت املعلومات التي 
هذا  يف  العليا  امل�سئولية  ترجع  اأن  يتعني  لذا  اأخرى.  جهات  من  م�ستقاة  ال�سدد  بهذا  تعاجلها 
املو�سوع اإىل ال�سلطة الق�سائية املعنية مبا�رشة باحلق العام لأنها يف نف�س الوقت موؤمتنة على حقوق 
العامة مب�ساعدة  النيابة  للقيام بهذه املهمة تبقى هي  وحريات املواطنني. واأقرب �سلطة واأن�سبها 

اجلهات املتوفرة اأو املوؤمتنة على املعطيات واملعلومات املطلوبة.

املقرتح: »يعهد اإىل الوكيل العام للملك لدى حمكمة ال�ستئناف...

وميار�س هذه املهمة بناء على املعلومات واملعطيات التي متده بها وجوبا من ياأتي ذكرهم:
الباقي بدون تغيري...«.

املادة 663: حالت �سحب البطائق رقم 1

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تكملة. تعيني اجلهة املخت�سة

تغفل هذه املادة عن حتديد ال�سلطة القانونية املخت�سة بالأمر اأو الإذن بال�سحب.

يف  ال�ستئناف  حمكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل  من  باأمر  »ت�سحب...وتتلف  املقرتح: 

احلالت...«. )الباقي بدون تغيري(.

املادة 664: اجلهات املوجه لها نظائر البطائق رقم 1

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: حذف املقت�سيات امللتب�سة

نظائر عن جميع  املقارنة، حترير  الت�رشيعات  اإليه  تذهب  ما  املادة، وعلى خالف  تقرر هذه 
البطائق رقم1، النا�سة على عقوبة �سالبة للحرية موقوفة التنفيذ –واإن كان امل�رشع ي�ستعمل عبارة  
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»تاأجيل التنفيذ«–؛ بل تذهب اإىل حد توجيه النظائر اإىل الإدارة العامة لالأمن الوطني، واحلال 
اأن الت�رشيع املقارن، واحرتاما للنظام اخلا�س بال�سجل العديل مبختلف بطائقه، يتحدث عن �سجل 
ال�رشطة العلمية املم�سوك من طرف وزير الداخلية. ولعل حرج امل�رشع املغربي يظهر من ا�ستعماله 
لعبارة »على وجه الإخبار«، التي بنظرنا ل ميكن اأن تربر تزويد الإدارة املذكورة بالنظائر، بحيث 

يبقى لها بنظرنا حق الإطالع فقط.

ال�سيغة املقرتحة: »يحرر نظري من جميع البطائق رقم 1 النا�سة على عقوبة �سالبة للحرية من اأجل 

جناية اأو جنحة.
ل يطلع على م�سمون هذا النظري �سوى ال�سلطات الق�سائية... ... )الباقي بدون تغيري(«.

الباب الثالث : البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3

املادة 666: التثبت من الهوية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س

نكتفي يف هذه املادة بالتذكري مبا �سبق التاأكيد عليه بخ�سو�س هوية الأ�سخا�س، من �رشورة 
ال�ستعانة كذلك باأية وثيقة تثبت الهوية.

يقرتح : للفقرة الأوىل من املادة 666 ال�سيغة التالية: »تتحقق... مع ال�ستعانة بالبطاقة الوطنية اإن 

وجدت اأو باأية وثيقة تثبت الهوية...  )البقية بدون تغيري(«.

الباب الرابع :  تعديل ال�سجل العديل

الباب اخلام�س: التبادل الدويل للبطائق رقم 1

الباب ال�ساد�س: اأحكام خا�سة ببطائق الأ�سخا�س املعنوية
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الباب الأول : اأحكام عامة

الباب الثاين  : رد العتبار بحكم القانون

املادتان 688 و 689: حالت رد العتبار بقوة القانون

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح :  اقرتاح اإحالة الن�سني على مقت�سيات القانون اجلنائي حتقيقا للتما�سك والن�سجام بني املواد

رد العتبار موؤ�س�سة جنائية متيل اإىل متكني الفرد املعاقب باإدانة عادلة، من ا�سرتجاع كل حقوقه 
التي فقدها نتيجة العقوبة املذكورة. فهي بذلك م�سطرة هدفها، وبعد الإدانة وتنفيذ العقاب، حمو 
اأثر الإدانات املنطوق بها �سد من بداأت تظهر عليه معامل ال�سلوك القومي. وهو يختلف عن الطعن 
باملراجعة، من حيث اإن كان هذا الأخري يواجه املقررات بالإدانة احلائزة على قوة ال�سيء املق�سي 
به، والتي تكون مو�سومة بخطاأ ق�سائي، فهو يفرت�س، على نقي�س ذلك، اإدانة عادلة، يقع فقط 

التم�سك برغبة حمو بع�س اآثارها يف امل�ستقبل.

حمو  ي�ستهدفان  الثنان  اأن  دام  ما  ال�سامل،  العفو  من  يقرتب  منطقي  وبتف�سري  العتبار،  رد 
بل  بالإدانة،  النطق  تفرت�س  لأنها  اآثاره،  حيث  من  الثاين  عن  يختلف  الأول  اأن  يبقى  الإدانة. 
والتنفيذ الفعلي للعقوبة الأ�سلية )مع بع�س ال�ستثناء(. كما يختلف اأي�سا بهدفه، الذي ل يتمثل 
يف البحث عن التهدئة الجتماعية، ولكن تف�سيل اإعادة ترتيب املدانني املت�رشفني ب�سكل جيد؛ 
وهذا يجعله ينتمي لبع�س املوؤ�س�سات التي لها نف�س الهدف كاإيقاف التنفيذ والإفراج امل�رشوط.

واإىل  العتبار، حيث  رد  ا�ستعمال  من  وب�سكل وا�سح  و�سع  قد  احلديث،  القانون  اأن  يبقى 
جانب رد العتبار اجلنائي، يوجد رد اعتبار تاأديبي واآخر جتاري.

الق�سم الثالث

رد العتبار
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  اإن نظام رد العتبار يختلف بح�سب ما اإذا كنا نوجد اأمام فر�سية رد اعتبار ق�سائي مطلوب 
اأو اأمام رد اعتبار قانوين اأوتوماتيكي.

هذا واإن كان من الالزم العرتاف باأن املقت�سيات اخلا�سة برد العتبار بحكم القانون، يجب 
اأن نقرتح اإحالة موادها على القانون اجلنائي، بحكم جتان�س طبيعة املواد املذكورة مع مقت�سيات 
هذا الأخري، وهو توجه ت�رشيعي حديث و�سليم، وتقت�سي املالءمة الأخذ به،  يبقى علينا اأن نديل 

ببع�س املالحظات التي تهم املالءمة:

■   لبد من التاأكيد على اأهمية رد العتبار القانوين بحكم م�سطرته املب�سطة مقارنة مع رد 

اأي مقرر.  اإ�سدار  اأو  اإجراء بحث،  اأو  اإجنازه بدون طلب،  الق�سائي، وبحكم  العتبار 
ومع ذلك، يبقى عيبه اأن م�سطرة تطبيقه غري وا�سحة، وكثريا ما يتم اللجوء اإىل م�سطرة 

رد العتبار الق�سائي.

رد  يجعل  الذي  املغربي،  امل�رشع  موقف  اأنه، وعلى خالف  اإىل  النتباه  اإثارة  من  بد  ■   ل 

الت�رشيعات  اأن  العقوبات حتى اجلنائية منها، نالحظ  �سامال لكل  القانون  بقوة  العتبار 
حتديد  يف  املغربي  الت�رشيع  تورط  ال�سبب  لهذا  ورمبا  ذلك،  يف  عنه  تختلف  املقارنة 
اخلا�سة  لالإدانات  بالن�سبة  القانون  بقوة  العتبار  رد  لإقرار  �سنة–  –ع�رشين  طويلة  مدة 

بالعقوبات التي ت�سمل نوع اجلرائم املذكورة.

بحيث  اجلنح،  م�ستوى  على  اأي�سا  تظهر  القانون  بقوة  العتبار  رد  مدة  ■   اإ�سكالية حتديد 
اأو على  بها،  العقوبات املحكوم  ترتيب  �سواء بخ�سو�س  قانونيا حمرتما،  ل نرى منطقا 
م�ستوى الآجال الثالثة املقررة –خم�س �سنوات، ع�رشة �سنة،خم�سة ع�رشة �سنة-، بحيث 
ميكن القول، اأن النظام العقابي يف املغرب، وبخ�سو�س اجلانبني الإجرائي واملو�سوعي، 
هو بحاجة اإىل ت�سور خا�س، وما اقرتاحنا اأعاله �سوى موؤ�رش من �سمن املوؤ�رشات التي 

توؤكد ذلك.
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الباب الثالث : رد العتبار الق�سائي

املادة 690: نطاق تطبيق رد العتبار الق�سائي

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س وحذف ما به من تناق�س

تقرر هذه املادة وعلى �سبيل الوجوب، اأن يكون طلب رد العتبار �سامال ملجموع املقررات 
القا�سية بعقوبات نافذة، واحلال اأن الأمر يتعلق مبجموع الإدانات املنطوق بها. ولعله بقليل من 
التاأمل، �سواء يف املقت�سيات اخلا�سة بال�سجل العديل، اأو برد العتبار نف�سها، يت�سح مدى �سواب 
اقرتاحنا ل�ستبدال العبارة املذكورة. بل هنا يكمن بال�سبط الختالف اجلوهري بني رد العتبار 
الق�سائي ورد العتبار بحكم القانون. اأي�سا، ن�سجل حتفظنا على اإدراج امل�رشع، يف ذات املادة، 
واإىل جانب عدم �سبقية حمو »العقوبة النافذة« عن طريق رد اعتبار �سابق، حمو العقوبة عن طريق 
العفو ال�سامل، ويكفينا هنا اأن نحيل على الفروق الأ�سا�سية بني املوؤ�س�ستني �سابقة الذكر، لنقرتح 

اإلغاء هذه العبارة الأخرية الواردة ب�سكل غريب يف هذا املوقع.

ال�سيغة املقرتحة: »يجب اأن... ملجموع الإدانات املنطوق بها يف املقررات الق�سائية ما مل... 

رد اعتبار �سابق«.

املادة 691: اجلهة املوؤهلة لرفع طلب رد العتبار الق�سائي

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س مع مراعاة ح�سن توظيفه

اإذا كان  الق�سائي �سخ�سيا،  اإىل منع املحكوم عليه من طلب رد العتبار  املادة  تذهب هذه 
حمجورا عليه، وال�سليم اأن ي�ستعمل امل�رشع ا�سطالح »املنع« عو�س »احلجر«، لأنه الأ�سمل لكل 

احلالت القانونية التي حتول دون تقدمي املحكوم عليه لطلبه اأمام الق�ساء.

يبقى اأن امل�رشع، ويف معر�س حديثه عن حالة وفاة املحكوم عليه، اإن كان م�سيبا يف �سماحه 
به مبا�رشة،  التقدم  اأو  الطلب  تتبع  املتوفى يف  املقربني، من احللول حمل  الأ�سخا�س، جد  لبع�س 
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–ثالث  ن�سبيا  اأجال طويال  القانونية لذلك. بل يقرر  ال�رشوط  التاأكيد على توافر  فهو يغفل عن 
�سنوات– للتقدم بالطلب داخله. والأوىل تقدير ال�رشورات حق تقديرها، بحيث نقرتح الكتفاء 

ب�سنة واحدة، وهذه تفي بالغر�س.

ال�سيغة املقرتحة: »ل ميكن اأن...اإذا كان ممنوعا اأو �سخ�سا...  يف حالة وفاة... داخل اأجل �سنة 

واحدة من...«.

املادة 692: مدد طلب رد العتبار الق�سائي

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: اإعادة �سياغة الن�س

يالحظ على هذه املادة، ومن باب حتكيم منطق املالءمة مع مبادئ حقوق الإن�سان،  املتم�سكة 
مببداأ ال�رشعية، مراعاة للدقة والو�سوح والتما�سك بني الن�سو�س، اأنها تعتمد، وب�سكل م�ستت،  على 
مقدار العقوبة املحكوم بها، واحلال اأن اللتزام بنوعها الثالثي املنبثق عن تق�سيم اجلرائم –جنايات، 
جنح وخمالفات– هو الأقرب اإىل حتديد مدد طلب رد العتبار ب�سكل ي�ستجيب اأكرث لتوظيف البعد 
الإن�ساين للموؤ�س�سة. ويكفي هنا اأن نوؤكد على اأن النطالق من اأجل الثالث �سنوات، لتخفي�سه اأو 
رفعه فيما بعد، وانطالقا من معايري غري مفهومة –جنحة غري عمدية-  اإمنا يف�رشه ابتعاد امل�رشع عن 
تكوين الت�سور الوا�سح لت�سغيل هذه املوؤ�س�سة املهمة بالنظر مل�ستقبل املحكوم عليهم. لذلك، نقرتح 
بعقوبات  عليه  املحكوم  حق  يف  �سنوات  خم�س  املدد:  هذه  لتحديد  وا�سح  منطقي  معيار  اعتماد 
جنائية، ثالث �سنوات للمحكوم عليه بعقوبة جنحية، و�سنة واحدة للمحكوم عليه بعقوبة خمالفات.

ال�سيغة املقرتحة: »ل ميكن طلب رد العتبار قبل ان�رشام اأحد الآجال املبينة بعده ح�سب احلالت:

مبرور اأجل خم�س �سنوات للمحكوم عليهم بعقوبة جنائية.
مبرور اأجل ثالث �سنوات بالن�سبة للمحكوم عليهم بعقوبة جنحية.

مبرور اأجل �سنة واحدة بالن�سبة للمحكوم عليهم بعقوبة خا�سة باملخالفات.
 يبتدئ �رشيان الأجل... )الباقي بدون تغيري(«.
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املادة 693: حالت رفع مدة طلب رد العتبار

املبداأ املرجعي: ال�رشعية والإن�ساف

املقرتح: تدقيق الن�س

يحاول امل�رشع يف هذه املادة اأن يت�سدد يف بع�س احلالت، برفع املدد التي ي�سمح فيها بتقدمي 
الذي  عليه  للمحكوم  �سنوات  اخلم�س  اأجل  فيقرر  العادية.  املدد  مع  مقارنة  العتبار  رد  طلب 
يوجد يف حالة العود، وكذلك للمحكوم عليه الذي �سدر يف حقه حكم بعقوبة جديدة �سالبة 
للحرية بعد رد العتبار اإليه. وحتى ل يقع ت�سارب بني هذه املدة امل�سددة، ومدة اخلم�س �سنوات، 
التي حددها امل�رشع كمدة عادية يف حق املحكوم عليه بعقوبة جنائية واملن�سو�س عليها يف املادة 
ال�سابقة -692 -، يقرر يف الفقرة الثانية من املادة اأعاله رفع فرتة الختبار اإىل ع�رش �سنوات، اإذا 
كانت العقوبة اجلديدة عقوبة جنائية. ونحن نت�ساءل ملاذا كل هذا الت�سدد يف العقوبات اجلنائية، 
خ�سو�سا، واأن رد العتبار الق�سائي، ح�سب الت�رشيعات املقارنة، يعترب املالذ الوحيد لهذا النوع 
من العقوبات، اأو عندما ت�سحي �رشوط رد العتبار بقوة القانون م�ستع�سية؟ ولعل خروج امل�رشع 
املغربي عن القواعد املتبعة بخ�سو�س امتداد نطاق رد العتبار بقوة القانون للعقوبات اجلنائية 
بقوة  ليدفعنا  �سنة،  بان�رشام ع�رشين  الطلب يف هذه احلالة  تقدمي  اأجل  الذكر، وحتديد  �سبق  كما 
بها يف  املحكوم  املدة  لطول  مراعاة  �سنوات،  ثماين  اإىل  �سنوات  الع�رش  اأجل  تقلي�س  اقرتاح  اإىل 
الإن�ساين  للبعد  واإعمال  الإفراج،  يوم  من  يبتدئ  الأجل  �رشيان  اأن  اجلنائية، وبحكم  العقوبات 

ملوؤ�س�سة رد العتبار فيما بقي من م�ستقبل للمحكوم عليه.

ال�سيغة املقرتحة: »ل يقبل... غري اأنه... رفعت فرتة الختبار اإىل ثماين �سنوات«.

املادة 694: التزامات طالب رد العتبار

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – العدالة والإن�ساف

املقرتح: اإ�سافة فقرة

اإذا  اأو  املت�رشر،  الطرف  العثور على  تعذر  اإذا  اأنه  الأخرية، على  فقرتها  املادة يف  تن�س هذه 
اأنها تغفل عن  اإل  املبلغ ل�سندوق الإيداع والتدبري.  امل�ستحق، يدفع هذا  املبلغ  امتنع من حيازة 
فر�سية اأخرى مهمة، تعر�س لها الت�رشيعات املقارنة، تتمثل يف حالة عدم تقدم الطرف املت�رشر، 
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وداخل اأجل معني –خم�س �سنوات– ل�ستيفاء املبالغ املودعة، وهنا يتقرر ال�سماح للمودع بحق 
مظاهر  من  مظهرا  فقط  ي�سفي  ل  منطقي،  اقرتاح  ولعله  طلبه،  جمرد  على  بناء  املبلغ  ا�سرتجاع 
اإ�سافية على م�سطرة رد العتبار  اإن�سانية  التوازن على قواعد امل�سطرة اجلنائية، بل يكر�س مل�سة 

الق�سائي، خ�سو�سا يف املجال املايل.

املقرتح: اإ�سافة فقرة اأخرية للمادة 694 وفق ال�سيغة التالية: »...

اإذا مل يتقدم الطرف املت�رشر ل�ستيفاء املبلغ املودع لدى ال�سندوق اأعاله داخل اأجل خم�س 
�سنوات، حق للمودع اأن ي�سرتجع املبلغ املذكور بناء على جمرد طلبه«.

املادة 695: حالة تقدمي خدمات جليلة للبالد واملخاطرة باحلياة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س

اإذا  العقوبة،  بتنفيذ  اأو  يتعلق بالأجل  اأي �رشط  اإعفاء طالب رد العتبار من  املادة  تقرر هذه 
اأدى املحكوم عليه، بعد ارتكابه اجلرمية، خدمات جليلة للبالد خماطرا بحياته. وهي اإن كانت 
اأن حق  يف جوهرها، جت�سد روح وفل�سفة املقاربة اجلنائية ملبادئ حقوق الإن�سان، انطالقا من 
الدولة يف العقاب حق ثابت ونافذ، طاملا مل يظهر ما ي�ستوجب خالف ذلك، فباعتقادنا مل تنجح 
اجلنائية  للمادة  اأن  التي تكر�س وبامللمو�س  لقيمتها احلقيقية،  املج�سدة  ال�سياغة  اإىل  يف الهتداء 
بعدا اإن�سانيا عميقا، بل هي منظومة قيم وتربية على املواطنة ال�ساحلة. ورمبا املادة اأعاله، ميكن 
ت�سنيفها من �سمن املقت�سيات التي ترفع كثريا من اللب�س على حق الدولة يف التجرمي والعقاب، 
حيث ي�سبح مفهوم تقدمي اخلدمات اجلليلة للبالد لدرجة املخاطرة باحلياة، اأكرث وزنا وتقديرا من 

فر�س �رشوط لال�ستفادة من رد العتبار، بل وحتى من تنفيذ العقوبة.

ولعل هذه املعادلة هي لب املادة اجلنائية وجوهرها، ولنا يف موؤ�س�سة العفو امللكي، واإن كان 
لهذه الأخرية تطبيقات �سامية ونبيلة كثرية ومتنوعة، ما ي�سجع على تاأكيد احلقيقة الإن�سانية التي 

تتميز بها املادة اجلنائية.
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باعتقادنا، كان الأوىل الرتكيز على ما ا�ستطاع اأن يظهره املحكوم عليه املغربي، وبو�سوح 
ل لب�س فيه، من اأن م�سلحة »الوطن« ت�ستحق منه املخاطرة باحلياة، بحيث يرتك مفهوم م�سلحة 
»البلد« للمحكوم عليه الأجنبي. بل وهذا هو الأهم، كان ل بد من حتميل اخلدمات اجلليلة، 
بالوفاء للقيم الوطنية للمملكة املغربية. وهنا، اإن كنا نربط هذا بذاك، اأي رد العتبار بالإفراج 
واأن  الإن�سان لبد  مبادئ حقوق  مع  اجلنائية  املادة  اأن روح مالءمة  نوؤكد على  ب�رشوط،  املقيد 
تنتهي اإىل اأن للمحكوم عليه، يف املادة اجلنائية، ماآل اإيجابي ت�ساهم يف حتقيقه جمموعة موؤ�س�سات 
الوطنية  للقيم  ال�سليم  متثله  عليه  املحكوم  ا�سرتجاع  واحد،  هدف  لها  وظيفتها،  يف  متكاملة 

للمملكة املغربية، وما املادة 695 �سوى تطبيق وا�سح لذلك.

قدم  اإذا  العقوبة،  بتنفيذ  اأو  بالأجل  يتعلق  �رشط  لأي  العتبار  رد  يخ�سع  »ل  املقرتحة:  ال�سيغة 

املحكوم عليه، بعد ارتكابه اجلرمية، خدمات جليلة مل�سلحة البالد اأو الوطن، بالن�سبة للمغربي، 
خماطرا بحياته، ومدفوعا باإميانه العميق بالقيم الوطنية للمملكة املغربية«.

املادة 698: الوثائق املح�سل عليها من وكيل امللك

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تكملة الن�س

لعل اأهم ما ميكن اأن يالحظ على هذه املادة، اأنها ل تذكر من �سمن ما ي�سعى وكيل امللك اإىل 
احل�سول عليه، راأي قا�سي تطبيق العقوبات بخ�سو�س �سلوك املحكوم عليه؛ ونحن، ان�سجاما 
مع  �رشورة اإعطاء هذه املوؤ�س�سة ال�سالحيات الالزمة ل�ستغالها على اأح�سن وجه، وانطالقا من 
اأن وكيل امللك هنا، اإمنا يقوم بنوع من التحقيق حول املحكوم عليه، للخلو�س اإىل تكوين راأيه 
ب�ساأن ذلك، نوؤكد اقرتاح اإ�سافة ال�سعي للح�سول على راأي قا�سي تطبيق العقوبات، اإىل جانب 

راأي املدير اأو رئي�س املوؤ�س�سة ال�سجنية حول �سلوك املحكوم عليه خالل مدة العتقال.

ال�سيغة املقرتحة: »ي�سعى...

1. ن�سخة...
العقوبات  تطبيق  قا�سي  راأي  ال�سجنية وكذا  املوؤ�س�سة  اأو رئي�س  املدير  2.  ملخ�س... وراأي 

حول...
3. البطاقة...«



درا�سة حول مالءمة قانون امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق الإن�سان

املادة 701: اأجل تقدمي طلب جديد لرد العتبار

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تكملة الن�س

املالحظ اأن هذه املادة ت�ستثني من اخل�سوع لأجل ال�سنتني، لتجديد طلب رد العتبار، حالة 
رف�س رد العتبار ب�سبب عدم ا�ستيفاء الآجال املن�سو�س عليها يف املادة 692، اإل اأنها ل تقرر 
اجلديد  طلبه  بالأمر  املعني  تقدمي  باإمكانية  الن�س،  تكملة  نقرتح  لذلك  اتخاذه،  الالزم  املقت�سى 

مبجرد انتهاء الآجال املذكورة.

تقدمي  عليه  للمحكوم  احلالة، ميكن  هذه  اأعاله. يف   692 املادة  »يف حالة...  املقرتحة:  ال�سيغة 

طلب جديد مبجرد انتهاء تلك الآجال«.

املادة 703: م�سطرة رد العتبار بالن�سبة لبع�س الق�سايا

املبداأ املرجعي: ال�رشعية – امل�ساواة

املقرتح: احلذف

من دون الدخول يف تفا�سيل هذه املادة، التي ميكن اعتبارها من �سمن مواد تكر�س نوعا 
من المتياز الق�سائي، نقرتح احلذف خلرقها مبداأ امل�ساواة اأمام الق�ساء، بل ميكن اأن نعترب م�سطرة 
امل�ساواة، خ�سو�سا واأن  اأن يكر�س فيها مبداأ  ينبغي  التي  اأهم امل�ساطر  الق�سائي من  رد العتبار 
الطلبات املقدمة ب�ساأنه قد تواجه بالرف�س اأو حتظى بالقبول، وبني هذا وذاك ل جمال اإطالقا لإقرار 

المتياز ومن اأي نوع كان. 

املقرتح:  اإلغاء ن�س املادة 703.
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املادة 704: الخت�سا�س الوطني ملحاكم اململكة املغربية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س وتكملته

اأول ما ميكن اأن يالحظ على هذه املادة، اأنها تعترب كل جرمية يتم داخل املغرب ارتكاب اأحد 
الأفعال التي ت�سكل عن�رشا من عنا�رش تكوينها، تعترب كما لو ارتكبت يف اأرا�سي اململكة. ونحن 
التمييز  اجلنائيني يف  والق�ساء  الفقه  يجتهد  عبارتني  ي�ستعمل  باأنه  واع  هنا  امل�رشع  نت�ساءل، هل 

بينهما، اأي كل من الأفعال والعنا�رش التكوينية للجرمية؟

بالرجوع اإىل الق�ساء املقارن، جنده يعترب يف بع�س الأحيان الأعمال التح�سريية –وهي غري 
معاقبة عادة– اأفعال تكوينية، كما هو احلال يف حماولة الن�سب التي تعترب كما لو ارتكبت بالبلد، 
اإذا كانت هناك اأعمال حت�سريية، ت�سكل اإحدى املكونات ال�رشورية للو�سائل الحتيالية املعتربة 

قد ارتكبت بالرتاب الوطني.

الو�سعية  –اأي  للجرمية  الأويل  ال�رشط  ت�سبيه  اإىل  الق�ساء  نف�س  يذهب  ثان،  م�ستوى  وعلى 
القانونية املو�سوعة حتت حماية القانون اجلنائي والتي يعترب وجودها ال�سابق �رشوريا لرتكاب 
اجلرمية– كواحد من الأفعال التكوينية. وبالتمييز بني ال�رشط الأويل للجرمية والعنا�رش التكوينية، 
نقرتح  لذلك،  الأوىل.  املعطاة  فقط  فيه  ارتكبت  اإذا  للبلد،  اجلنائي  القانون  تطبيق  ا�ستبعاد  يتم 

الكتاب ال�سابع

الخت�سا�س املتعلق ببع�س اجلرائم املرتكبة خارج اململكة 

والعالقات مع ال�سلطات الق�سائية الأجنبية

الق�سم الأول

 اأحكــام عــامة



درا�سة حول مالءمة قانون امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق الإن�سان

املعقدة  ال�سياغة  ت�سحيح  كثري،  ذكرنا، وغريها  التي  للم�ساكل  وتفاديا  ال�رشعية،  ملبداأ  احتكاما 
للجرمية«. خ�سو�سا واأن  التكوينية  الأفعال  بالرتكيز فقط على عبارة »اأحد  وتب�سيطها كذلك، 
هذه الفقرة، قد متت اإ�سافتها بظهري 2002 ومل تكن مذكورة يف ظ. 1959، ال�سيء الذي يربر 

واجب بذل مزيد من احلر�س على م�ستوى ال�سياغة. 

البت يف  اإىل  يرجع  فيما  املغربية  املحاكم  اخت�سا�س  امتداد  اأعاله  املادة  امل�رشع يف  يقرر  اأي�سا 
اأو الإخفاء، ولو يف حالة ارتكابها خارج اململكة ومن  امل�ساركة  اأفعال  �سائر  اإىل  الرئي�سي،  الفعل 
بالبت  املخت�سة  املحكمة  اأن  املبداأ،  من حيث  �سحيحا،  كان  اإذا  اأنه  نعترب  ونحن  اأجانب.  طرف 
لو  كانت جن�سيته، وحتى  كيفما  امل�سارك،  املخت�سة ملحاكمة  اأي�سا  تكون هي  الرئي�سي  الفعل  يف 
ارتكب فعل امل�ساركة يف اخلارج، فاإن امل�رشع يف الفقرة املذكورة، ل ين�س �رشاحة على ارتكاب 
الفعل الرئي�سي يف اأرا�سي اململكة. ونحن نت�ساءل، عن املحكمة املخت�سة يف مواجهة من ي�ساأل عن 
ارتكاب فعل امل�ساركة، داخل اأرا�سي اململكة، يف جناية اأو جنحة مرتكبة خارج اأرا�سيها؟! وقد 
يرد على الت�ساوؤل، بعدم اخت�سا�س املحاكم املغربية، اعتمادا على الفقرة الأوىل من املادة 704. اإل 

اأننا نرى اأن امل�ساألة هي اأعقد من ذلك –لحظ الف�سل 500 من ق.ج.–.

الفعل  باقرتاح و�سف  الإ�سكال، نكتفي  التب�سيط بخ�سو�س معاجلة هذا  وحتى نختار منهجية 
الرئي�سي باأنه مرتكب داخل اأرا�سي اململكة، كما كان يفعل ظهري 1959. بل ل ندري ملاذا �سقطت 

فقرة بكاملها من اعتبار ظهري 2002، ويقع الحتفاظ بالفقرة التي كانت تليها وتكملها؟!.

ال�سيغة املقرتحة: »تخت�س...

كل جرمية يتم داخل اململكة املغربية ارتكاب اأحد الأفعال التكوينية لها، تعترب كما لو ارتكبت 
يف اأرا�سي اململكة.

ميتد اخت�سا�س املحاكم املغربية فيما يرجع اإىل البت يف الفعل الرئي�سي املرتكب داخل اململكة 
طرف  ومن  اململكة  خارج  ارتكابها  حالة  يف  ولو  الإخفاء،  اأو  امل�ساركة  اأفعال  �سائر  اإىل  املغربية 

اأجانب«.
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املادة 710:  اجلناية املرتكبة من اأجنبي �سد مغربي خارج اأرا�سي اململكة املغربية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س

تقرر هذه املادة املتابعة واحلكم، ح�سب مقت�سيات القانون املغربي، اإذا ارتكب اأجنبي خارج 
اأو  م�ساهما  اأو  اأ�سليا  فاعال  ب�سفته  اإما  املغربي،  القانون  عليها  يعاقب  جناية  اململكة،  اأرا�سي 

م�ساركا، اإذا كان �سحية هذه اجلناية من جن�سية مغربية.

الوطنية  املحاكم  �سالحية  بعدم  تق�سي  اجلنائية،  القوانني  اإقليمية  اإن  املغربي،  الفقه  ح�سب 
ملحاكمة الأجنبي الذي يرتكب اجلرمية خارج املغرب، ومع ذلك، فاإن خطورة بع�س اجلرائم، 
وما حتدثه من ا�سطراب داخل املغرب، دفعت امل�رشع اإىل تخويل الخت�سا�س للق�ساء الوطني. اإل 
اأن نف�س الفقه ل يذكر، من �سمن احلالت التي جتيز ذلك، ما ن�ست عليه املادة 710. وبالرجوع 
من  الأخرية هي  هذه  اأن  مبعنى  اأعاله،  املادة  ن�س  مياثل  ملا  مقت�سيات ظهري1959 ل وجود  اإىل 
م�ستحدثات ظهري 2002. واإذا كان الفقه املقارن يتقبل، اإىل حد ما، اأن تبدي الدول اهتمامها 
برعاياها، خ�سو�سا عندما يقع العتداء عليهم، فاإنه يعترب ذلك من قبيل ال�ستثناء، الذي ينبغي 
تقييد املقت�سيات يف حدوده، على الأقل با�سرتاط توفر اجلن�سية املغربية يف ال�سحية وقت ارتكاب 

اجلناية من طرف الأجنبي.

ال�سيغة املقرتحة: »كل اأجنبي...جن�سية مغربية وقت ارتكابها.    ...  )الباقي بدون تغيري(«.

الق�سم الثاين

الخت�سا�س املتعلق ببع�س اجلرائم املرتكبة

 خارج اململكة املغربية



درا�سة حول مالءمة قانون امل�سطرة اجلنائية مع مبادئ حقوق الإن�سان

املادة 711: الخت�سا�س العيني

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: اإثارة النتباه

درجت بع�س الت�رشيعات على تخويل الخت�سا�س للق�ساء الوطني، بخ�سو�س بع�س اجلرائم، 
ملا تت�سم به من خطورة، وما حتدثه من ا�سطراب داخل الوطن. ومقت�سيات املادة 711 تدخل يف 

هذا ال�سياق. 

اإل اأن الذي يهمنا هنا، ومن اأجل اإقرار حماية فعلية للمملكة املغربية من الأخطار اخلارجية، 
وب�سكل ين�سجم مع ما حتر�س عليه كل الدول املنتبهة اإىل هذا اجلانب، اإثارة النتباه اإىل �رشورة 
توظيف عبارة دالة »امل�سا�س بامل�سالح الأ�سا�سية العليا للمملكة املغربية« اإىل جانب مفهوم اأمن 

الدولة.

املادة 712: حتديد املحكمة املخت�سة

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: ت�سحيح الإحالة واإ�سافة فقرة ثانية

املالحظ يف هذه املادة اأن امل�رشع، ومن اأجل حتديد املحكمة املخت�سة، يتحدث عن احلالت 
امل�سار اإليها يف هذا الباب، واحلال اأن الأمر يتعلق بالق�سمني الأول والثاين من الكتاب ال�سابع.

املخت�سة مكانيا،  املحكمة  لتحديد  املعتمدة  للمعايري  معر�س حتديده  امل�رشع، ويف  اأن  يبقى 
كان لبد واأن ي�سجل احتياطه، كما فعلت الت�رشيعات املقارنة، بتخويل حماكم العا�سمة، الرباط، 

الخت�سا�س يف حالة ما اإذا تعذر تطبيق املعايري املذكورة يف الفقرة الأوىل من املادة اأعاله. 

ال�سابع،  الكتاب  من  والثاين  الأول  الق�سمني  يف  اإليها  امل�سار  احلالت  »يف  املقرتحة:  ال�سيغة 

تكون... 
الأوىل  الفقرة  يف  املذكورة  املعايري  تطبيق  تعذر  حالة  يف  املخت�سة  هي  الرباط  حماكم   تكون 

اأعاله«.
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الباب الأول : اأحكـــام عــامة

الباب الثاين  : الإنــابات الق�ســائية

املادة 715: تنفيذ الإنابات الق�سائية الدولية

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س

املجالت اخلا�سة  بالأ�سا�س من  يعترب  اجلنائي  امليدان  الق�سائي يف  التعاون  ال�سابق، كان  يف 
بالعالقات بني الدول؛ اإل اأن خمتلف الهيئات ال�سيا�سية اليوم بداأت تعي باأن هذا املنظور اأ�سبح 
متجاوزا. ففعالية املكافحة �سد الإجرام الدويل، خا�سة منه الإجرام املنظم، ل ميكن اأن تتحقق 
�سوى باملرور اإىل تعاون وثيق، فعال ومبا�رش اأكرث بني خمتلف ال�سلطات. لذلك، فاملنظور اليوم 

للتعاون الق�سائي، اأ�سبح يعرتف فيه للموؤ�س�سات الق�سائية با�ستقالل مدعم.

يبقى اأن فعالية التعاون الق�سائي متر عادة عرب تنفيذ اإجراءات م�ستعجلة، فقد ت�سيع احلجج اأو 
الفوائد غري امل�رشوعة، اإذا مل يقع الأخذ بعني العتبار �رشعة ن�ساط املجرمني.

ومع ذلك، مل يتخلف املنظور الدويل يف هذا ال�ساأن، عن ال�سماح للدولة املطلوبة يف الإنابة 
الق�سائية الدولية رف�س تنفيذها، اإذا كان الطلب يهم جرائم �سيا�سية اأو �رشيبية، اأو كان من طبيعة 

الطلب امل�سا�س ب�سيادة الدولة املذكورة، اأمنها ونظامها العام اأو مب�ساحلها الأ�سا�سية الأخرى.

مع الأ�سف، الفقرة الثالثة من املادة اأعاله، مل حتتط مبا فيه الكفاية بخ�سو�س ما ذكر.

الق�سائية  ال�سلطات  اخت�سا�س  من  تكن  اإذا مل  تنفذ  الق�سائية ل  الإنابة  اأن  املقرتحة: »غري  ال�سيغة 

املغربية، اأو اإن كان من طبيعتها اأو كان تنفيذها من �ساأنه امل�سا�س...«.

الق�سم الثالث

 العالقات مع ال�سلطات الأجنبية
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من  املغربية  اململكة  حماية  اأجل  من  بالغر�س  تفيان  ل  و722،  املادتني،721  اأن  مبالحظة 
الأخطار، املحتمل اأن تكون مبطنة يف مكنون الإنابة الق�سائية الدولية، بحيث تبدو فائدة النتباه 

اإىل طبيعتها اأول، وقبل الن�سغال فقط بتنفيذها. 

الباب الثالث : العرتاف ببع�س الأحكام الزجرية الأجنبية

الباب الرابع : ت�سليــم املجــرمني

املادة 723: من �رشوط الت�سليم

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س

اأنها اأطالت يف التعبري عن ال�رشوط املراد الن�س  نالحظ فقط على الفقرة الأوىل من املادة اأعاله 
عليها، والأوىل، احرتاما ملبداأ ال�رشعية،اإعادة �سياغة الن�س مبا يدل على ال�رشوط بكل دقة وو�سوح.

متابعة  عدم  ب�رشط  اإل  الت�سليم  يقبل  »ل  التالية:  ال�سيغة   723 املادة  من  الأوىل  للفقرة  املقرتح: 

ال�سخ�س امل�سلم اأو احلكم عليه اأو اعتقاله من اأجل فعل غري الذي �سلم من اأجله.

... )الباقي بدون تغيري(«.

املادة 729: العتقال املوؤقت لالأجنبي

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: ت�سحيح  الن�س

 املالحظ اأن هذه املادة، ت�سمح لوكيل امللك اأو لأحد نوابه، يف حالة ال�ستعجال، اأن ياأمر 
باعتقال �سخ�س اأجنبي موؤقتا، مبجرد تو�سله بطلب مبا�رش من ال�سلطات الق�سائية للدولة املطالبة.

اإ�سعار من م�سالح املنظمة الدولية  اأي�سا بذلك بناء على  اأن امل�سكل الذي تطرحه، �سماحها  اإل 
اأي�سا،  نحن  نعتربه،  وما  الأجنبية،  الت�رشيعات  تذكره  مل  ما  وهو  »اأنرتبول«،  اجلنائية  لل�رشطة 
خروجا عن مبداأ �رشعية العتقال، بحيث ل حاجة لنا هنا باأن نبني باأن املنظمة املذكورة ل ميكن 
القانون  اأ�سخا�س  الدولية من  الدولة واملنظمة  اأن  املطالبة. ل �سك  الدولة  اأن تدخل يف مفهوم 
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العام الدويل، لكن ال�رشعية مبعناها الدويل والوطني تربز اأول وقبل كل اعتبار يف احرتام الن�س. 
وما دامت العالقات القائمة بني الدولة املغربية واملنظمة املذكورة ل جتعل من هذه الأخرية دولة، 
فاإن كل تعامل معها على هذا الأ�سا�س يخرق ال�رشعية. لذا ي�سعب ت�سور تعاون اململكة املغربية 

معها، على اأهميته، وفق هذا املنظور.

املقرتح: حذف العبارات اخلا�سة باعتقال الأجنبي وفق ما ذكر.

املادة 732: م�سطرة البت يف طلب الت�سليم

املبداأ املرجعي: حقوق الدفاع

املقرتح: تدقيق الن�س وتكملته

تق�سي هذه املادة باأن الغرفة اجلنائية باملجل�س الأعلى تبت يف طلب الت�سليم بقرار معلل خالل 
خم�سة اأيام من اإحالته اإليها. ونحن نعترب اأن هذا الأجل غري كاف، حتى حل�سور ال�سخ�س املعني 
بالأمر اأمامها من اأجل ال�ستماع اإليه، لذلك نقرتح حتديده باأجل �سهر لتمكني املجل�س الأعلى 
ال�ستماع  يعطى جلل�سة  متاأن ومو�سوعي، وحتى  ب�سكل  احلكومية  ال�سلطة  موقف  درا�سة  من 

اأهميتها، حر�سا على تاأمني حقوق الدفاع.

بحاجة  ول�سنا  القت�ساء.  عند  ال�ستعانة مبرتجم  لإمكانية  البتة  ت�سري  ل  اأعاله  املادة  كذلك، 
لتربير اقرتاح هذه الإ�سافة.

ال�سيغة املقرتحة:  »يوجه...

  تبت الغرفة... خالل �سهر يبتدئ من تاريخ رفع الق�سية اإليه... مبحام. وعند القت�ساء مبرتجم 
ت�ستعني به الغرفة اإذا كان املعني بالأمر يتحدث لغة اأو لهجة ل تفهمها.

 وميكن للغرفة...«53.

الباب اخلام�س: ا�ستدعاء ال�سهود

الباب ال�ساد�س: ال�سكاية الر�سمية

53.  مت تعزيز الباب ال�سابع باإ�سافة  مادتني هما 1-749  و  2-749 ، ويتعلقان بالت�سليم املراقب )قانون 13.10  ل�سنة 
2011  املتعلق مبكافحة غ�سل الأموال، جريدة ر�سمية عدد 5911(.
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املادة 750: كيفية احت�ساب الآجال

املبداأ املرجعي: ال�رشعية

املقرتح: تدقيق الن�س

الأول  اليوم  ت�سمل  ل  اأي  كاملة،  الآجال  اعتبار  قاعدة  من  ت�ستثني  املادة  هذه  اأن  املالحظ 
الأخرى  املدد  ذكر  عن  وتغفل  ال�ساعات،  بعدد  حمددة  تكون  التي  الآجال  الأخري،  اليوم  ول 
اخلا�سة بالعتقال، غري املحددة بال�ساعات، بحيث ل يخفى مدى م�سا�س مثل هذا الإغفال مببداأ 

ال�رشعية، اإن مل نقل ا�ستثنائية العتقال.

ال�سيغة املقرتحة: »جميع الآجال... ال�ساعات اأو املدد اخلا�سة بالعتقال.

... )الباقي بدون تغيري(«.

الكتاب الثامن

 اأحكام خمتلفة وختامية
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خل�ست هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة يف نهاية اأ�سغالها اإىل اإعداد تقرير ختامي �سم التو�سيات 
يتوجب  ما  ومنها  الإن�سان  حلقوق  اجل�سيمة  النتهاكات  تكرار  عدم  ب�سمانات  ال�سلة  ذات 
الوثيقة  اأن  التوقف على  2011 مت  يوليوز  لفاحت  الد�ستور اجلديد  التن�سي�س عليها د�ستوريا. ومع 
الد�ستوري من حيث  بال�سق  املتعلقة  التو�سيات  اأو �سمنا ملجمل  ا�ستجابت �رشاحة  الد�ستورية 
والت�رشيعية  املوؤ�س�ساتية  الناحية  من  التكرار  عدم  �سمانات  د�سرتة  اأو  احلقوق  حماية  تعزيز 

ومقومات احلكامة الر�سيدة مبا فيها الأمنية، وذلك وفق ما يلي: 

 
      ملحق )*(

تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة 

يف الوثيقة الد�ستورية اجلديدة

■
■

■

■

■

■

■

امل�ساواة ومبداأ املنا�سفة.
وال�سالمة  ال�سخ�سية  ال�سالمة  ويف  احلياة  يف  احلق 

البدنية اأو املعنوية.
 جترمي التعذيب وحظر املعاملة القا�سية والالاإن�سانية اأو 

احلاطة بالكرامة.
جترمي العتقال خارج نطاق القانون.

اأو  التع�سفي  والعتقال  الق�رشي  الختفاء  جترمي 
ال�رشي مع ترتيب اأق�سى العقوبات.

مبوجب  العتقال  حالة  يف  باحلقوق   الإخطار 
القانون.

)*( اأعد هذا امللحق من طرف املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان.

تعزيز احلماية الد�ستورية حلقوق الإن�سان

على  الإلزامي  الدويل  القانون  ■   �سمو 
القانون الداخلي.

■   امل�سادقة على املواثيق الدولية املرتبطة 
بحقوق الإن�سان.

حلقوق  اجل�سيمة  النتهاكات  ■   جترمي 
الإن�سان د�ستوريا.

العامة  للحريات  الد�ستوري  ■   الو�سع 
ال�رشيح  والتن�سي�س  الفردية  واحلقوق 

بفحواها.
املدنية  للحقوق  الد�ستوري  ■   الو�سع 
الرجال  بني  وامل�ساواة  وال�سيا�سية 

والن�ساء.
■   الو�سع الد�ستوري للحقوق القت�سادية 

والجتماعية والثقافية.

ويف  الوثيقة  من  يتجزاأ  ل  كجزء  الد�ستور  ت�سدير  يف  مت�سمنة 

من  )الف�سول  الأ�سا�سية  واحلقوق  باحلريات  املتعلق  الثاين  الباب 

19 اإىل 34( والتي مت التن�سي�س من خاللها على:

الوثيقة الد�ستوريةتو�سيات الهيئـــة
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■

■

■

■

■

■

■

■

حظر التحري�س على العن�رشية اأو الكراهية اأو العنف.

جترمي الإبادة واجلرائم �سد الإن�سانية وجرائم احلرب.

جترمي النتهاكات اجل�سيمة واملمنهجة حلقوق الإن�سان.
ال�سخ�سية وحظر  الت�سالت  و�رشية  امل�سكن  حرمة 

التفتي�س والإطالع خارج نطاق القانون.
حرية التنقل داخليا وخارجيا وال�ستقرار والعودة.

حرية الفكر والراأي والتعبري والإبداع والن�رش.
 احلق يف الو�سول اإىل املعلومات.

والتظاهر  والتجمهر  والجتماع  ال�سحافة   حريات 

ال�سلمي والتنظيم والإ�رشاب.
■   احلق يف امل�ساركة ال�سيا�سية.

■   احلريات الأ�سا�سية لالأجانب املقيمني باملغرب.
■     احلق يف العالج والعناية ال�سحية واحلماية الجتماعية 

والتغطية ال�سحية.
■   احلق يف التعليم والتن�سئة والتكوين املهني.

■   حلق يف ال�سكن الالئق.

■   احلق يف ال�سغل و ولوج الوظائف العمومية.
■    احلق يف املاء ويف بيئة �سليمة والتنمية امل�ستدامة.

■      �سمان احلماية احلقوقية والجتماعية والقت�سادية 
لالأ�رشة والطفل.

من  والفئات  الأ�سخا�س  وحريات  حقوق  ■      �سمان 
ذوي الحتياجات اخلا�سة. 

الرباءة  وقرينة  العادلة  املحاكمة  يف  احلق  �سمان 
وحقوق املعتقل وظروف العتقال.

■
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■

■
■
■

■

■

مت�سمنة يف الأبواب التالية:

ومن خالل  العامة  بالأحكام  املتعلق  الأول  الباب  ت�سمن 
ال�سيا�سية  اجلوانب  التن�سي�س على   18 اإىل   7 من  الف�سول 

التالية:
املهنية  والغرف  والنقابات  الأحزاب   دور 
واملنظمات املهنية وعلى حقوقها وم�سوؤولياتها.

�سمان حقوق املعار�سة الربملانية.
حرية و�سفافية ونزاهة النتخابات.

وحقوقها  احلكومية  غري  املنظمات   دور 
وم�سوؤولياتها.

امل�ساركة  يف  باخلارج  املقيمني  املغاربة   حقوق 
والتمثيل ال�سيا�سي واملوؤ�س�ساتي.

 حق تقدمي العرائ�س من قبل املواطنني واملواطنات 
واجلمعيات.

خالل  من  الت�رشيعية  ال�سلطة  دور  الرابع  الباب  ت�سمن 
جمال  يف  الربملان  بها  ي�سطلع  التي  املو�سعة  ال�سالحيات 

الت�رشيع واملراقبة وتق�سي احلقائق.

اجل�سيمة  النتهاكات  تكرار  عدم  �سمانات 

حلقوق الإن�سان:

■    الإ�سالحات ال�سيا�سية واملوؤ�س�ساتية.
للموؤ�س�سات  الد�ستوري  ■    الو�سع 
حماية  على  ال�ساهرة  الوطنية 

حقوق الإن�سان.
■     حماية حقوق الإن�سان عن طريق 

مراقبة د�ستورية القوانني.
■    ا�ستقالل الق�ساء والنظام الأ�سا�سي 

للق�ساة.
حماية  جمال  يف  الربملان  ■    �سلطات 
وامل�سوؤولية  الإن�سان  حقوق 

احلكومية.
املحلية  لل�سوؤون  الذاتية  ■    الإدارة 

واجلهوية.
■  تر�سيد احلكامة الأمنية.

ال�سلطة  على  ال�سابع  الباب  خالل  من  التن�سي�س  مت 
الق�سائية وا�ستقالليتها من خالل:

منع التدخل يف الق�سايا املعرو�سة عليه.
املجل�س  على  الإحالة  حق  القا�سي   تخويل 
تهديد  اأمر  الق�سائية  لل�سلطة  الأعلى 

ا�ستقالليته.
على  التاأثري  حماولت  على  القانونية   املعاقبة 

الق�ساة.
 �سمان حقوق الق�ساة يف حرية الراأي والتعبري 

والنخراط يف اجلمعيات.
اأع�ساء خارج  لت�سمل  املجل�س  تركيبة   تو�سيع 
اإ�سدار  �سالحية  وتخويله  الق�سائي  اجل�سم 
تقارير حول و�سعية الق�ساة ومنظومة العدالة.
 �سمان حق التقا�سي وحقوق الدفاع وعلنية 

اجلل�سات.

■
■

■

■

■

■
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العامة  النيابة  ل�سلطة  الق�سائية  ال�رشطة   اإخ�ساع 
وق�ساة التحقيق.

يف  القانون  د�ستورية  بال  بالدفع   التن�سي�س 
كاخت�سا�س  واحلقوق  باحلريات  امل�س  حالة 

للمحكمة الد�ستورية.
مت التن�سي�س يف الباب التا�سع على التنظيم الرتابي للمملكة 
من خالل اجلهات واجلماعات الرتابية الأخرى مع الرتكيز 
م�ساركة  وتاأمني  والت�سامن  والتعاون  احلر  التدبري  على 
ال�سكان يف تدبري �سوؤونهم والرفع من م�ساهمتهم والتاأكيد 
اإمكانية تقدمي  على القواعد العامة للحكامة اجليدة وفتح 
واإخ�ساع  واجلمعيات  الأ�سخا�س  قبل  من  العرائ�س 

ت�سيريها للقيم الدميقراطية املقررة د�ستوريا.
الداخلي  الأمن  ا�سرتاتيجيات  بخ�سو�س  التن�سي�س  مت 
ال�ساأن  بهذا  مكلفة  ت�ساورية  هيئة  بخلق  واخلارجي 
على  وال�سهر  الأزمات  حالت  تدبري  اإليها  وموكول 

ماأ�س�سة �سوابط احلكامة الأمنية اجليدة.
الوطنية  للموؤ�س�سات  الد�ستوري  الو�سع  بخ�سو�س  اأما 
ال�ساهرة على حماية احلقوق واحلريات وتر�سيد احلكامة، 
فقد متت د�سرتة 13 جمل�س وهيئة �سواء عرب الرتقاء بو�سع 
الإن�سان  حلقوق  الوطنية  كاملجل�س  موجودة  موؤ�س�سات 
جديدة  موؤ�س�سات  خلق  اأو  الف�ساد  ومكافحة  والو�سيط 
وجمل�س  التمييز  وحماربة  واملنا�سفة  بالأمن  املتعلقة  كتلك 

ال�سباب والعمل اجلمعوي.

■

■

■    ملحوظة ختامية ل بد منها: جتدر الإ�سارة اإىل اأنه وحتى يف حالة اإعالن حالة ال�ستثناء، 

تبقى احلقوق واحلريات الأ�سا�سية املن�سو�س عليها م�سمونة.
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