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 :افتتاحية لمةك
 

 

 حممد القامسيذ.                                                                                

يف طريقنا حىت  ونغدوهلل الكريم، وبه نستعني، وبفضله منضي ابسم 
نبلغ مقام اليقني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نهر اهلدى وحبر 

حلل ااشرح يل صدري ويسر يل أمري و الندى وعلى آله وصحبه أمجعني، رب
 ....عقدة من لساني يفقهوا قويل.

 بعد:أما 
يف جمال النشر العلمي خلت  سنواتتتمة للمسار الذي بدأناه مند 

مال جديد من أعمالنا، والبحث األكادميي، فإنه ملن دواعي الفخر أن نفتتح ع
ويتعلق األمر بسلسلة الباحث للمصطلحات واملفاهيم القانونية والقضائية، 
هذه األخرية تسعى لتجميع جل املصطلحات واملفاهيم والتعاريف الواردة يف 
جل النصوص القانونية كل منها على حدا وتبيان الفصل أو املادة املؤطرة 

لدارس وكذا املمارس الرجوع هلا قصد هلا، وذلك حىت يسهل على الباحث وا
 االستفادة من فحواها.

لمصطلحات من هذه السلسلة ارتأينا ختصيصه ل ثانيفالعدد ال
، وسيخصص اجلزء جبميع كتبها ةاجلنائياملسطرة قانون واملفاهيم الواردة يف 

 عينية.لا قوقحلا ةنودمن نفس السلسلة مل لثالثا
أصبحت واقعا ملموسا، ويف فالشكر اجلزيل لكل من دعم الفكرة حىت 

 ، تفضلوا بقبول أزكى عبارات التقدير واالحرتام والسالم.لثانتظار اجلزء الثا
 

 

 ململكة املغربية الشريفةا – الرباطب حرر                            
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   بني املشرع املغربي نطاق قرينة الرباءة يف
كل متهم أو مشتبه فيه مستهل قانون املسطرة اجلنائية بقوله أن 

بارتكاب جرمية يعترب بريئا إىل أن تثبت إدانته قانونًا مبقرر مكتسب لقوة 
حماكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات الشيء املقضي به، بناء على 

، وأضاف تأكيدا لنفس القرينة ضمانة أخرى وهي أن الشك يفسر القانونية
 (.1لصاحل املتهم )املادة 

  أقر املشرع املغربي مجلة من
األسباب مبوجبها تسقط الدعوى العمومية وحددها حصرا ال مثاال ومنها: 

نسخ املقتضيات اجلنائية  ،العفو الشامل، املتابع، التقادم موت الشخص
يقضي  الشيء املقضي به قوة صدور مقرر اكتسب التي جترم الفعل،

القانون  ينص بالصلح عندما ، وأوقف املشرع سقوطها كذلكبسقوطها
، كما أوقف نفس األثر بالتنازل عن الشكاية إذا كان قيام ذلك على صراحة

 (.4الدعوى العمومية يتوقف على شكاية املشتكي )املادة 

   ينقطع أمد
العمومية بكل إجراء من إجراءات املتابعة أو التحقيق أو  تقادم الدعوى

تأمر به، وبكل إجراء يعتربه القانون  طة القضائية أواحملاكمة تقوم به السل
 .(6)املادة  قاطعا للتقادم

  تقوم به النيابة العامة كل إجراء  هي
م )املادة هيئة التحقيق أو هيئة احلك ىليرتتب عنه رفع الدعوى العمومية إ

 من قانون املسطرة اجلنائية(. 6
   كل إجراء صادر عن قاضي يقصد به

اإلعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا  التحقيق خالل مرحلة التحقيق
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 من قانون املسطرة اجلنائيةالقسم الثالث من الكتاب األول  ملقتضيات
 (.6)املادة 
  املعروض خذه احملكمة تت هي كل إجراء

ة وجتهيز امللف دراس اهلدف منهاجلنحية أو اجلنائية  قضيةعلى أنظارها ال
أو التصريح قصد اختاذ املتعني بصدده، سواء احلكم على املتهم أو تربئته 

 (.6)املادة أو سقوط الدعوى العمومية  بعدم االختصاص
  كلخول املشرع املغربي ل 

 اجلرمية فيه تسببت معنوي أو مادي أو جسماني شخصيًا لضرر تعرض من

أن ينصب نفسه طرفا مدنيا بواسطة الدعوى املدنية التابعة وذلك  مباشرة
كما بقصد احلصول على التعويض املناسب الذي جيرب الضرر احلاصل، 

ذات املنفعة التي 1لجمعيات لكذلك كقاعدة عامة عطى املشرع نفسه أ
احلق يف التنصب قبل اقرتاف الفعل اجلرمي تأسست مند أربع سنوات 

إذا كانت اجلرمية تنصب يف  طرفا مدنيا رغم أن الضرر مل يلحقها شخصيا
دولة واجلماعات احمللية نفس احلق ، كما خول كذلك للجمال اهتماماتها

 (.7)املادة 
   تتألف من وكيل

امللك والوكيل العام للملك ونوابهما وقضاة التحقيق بوصفهم ضباط 
ضباط الشرطة القضائية، للشرطة القضائية، كما تتألف كذلك من  سامون

، وأعوان الشرطة القضائية، واملوظفني باألحداث باط الشرطة املكلفنيضو
لقانون بعض مهام الشرطة القضائية، وتوضع واألعوان الذين ينيط بهم ا

يل العام ومراقبة الغرفة اجلنحية الشرطة القضائية حتث سلطة الوك
 (.19و  17ني )املادت
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   ألزم املشرع املغربي ضباط
الشرطة القضائية جبملة من املهام ومنها التثبت من وقوع اجلرائم ومجع 

 الشكايات ومن مهامهم كذلك تلقي ،وهلا والبحث عن مرتكبيهااألدلة ح

تنفيذ أوامر وإنابات وكذا  ،بصددها التمهيدية األحباث اجراءووالوشايات 
 (.21و  18املادتني ) قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة

   هو تلك الوثيقة
وهو بصدد القيام مبهامه يضمنها التي حيررها ضابط الشرطة القضائية 

تلقاه من تصرحيات التي ميليها املتهم أو الضحية  ما عاينه من جرائم وما
يتضمن ووبكل ما قام به من عمليات تدخل ضمن اختصاصاته،  أو الشهود

احملضر خاصة اسم حمرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إىل 
ا كانت ختالف ساعة إجناز تاريخ وساعة إجناز اإلجراء وساعة حترير احملضر إذ

حمضر االنتقال وحمضر احلجز  :عدة أنواع من احملاضر ومنها ، وهناكاإلجراء
 (.24)املادة  وحمضر املعاينة وحمضر التفتيش وحمضر االستماع...اخل

   هي جهاز من أجهزة الدولة، تعىن باألساس
ا بتنفيذ السياسة اجلنائية، وذلك بإقامة الدعوى العمومية وممارسته

، كما تعمل على تنفيذ املقررات ومراقبتها واملطالبة بتطبيق القانون
الزجرية الصادرة عن قضاة احلكم، وتتألف النيابة العامة من الوكيل العام 
للملك لدى حمكمة النقض بصفته رئيس للنيابة العامة واحملامي العام 

االستئناف األول واحملامون العامون وكذا الوكيل العام للملك لدى حمكمة 
 ونوابه ووكيل امللك لدى احملكمة االبتدائية ونوابه.

   أوضح املشرع
يف قانون املسطرة اجلنائية مجلة من املهام التي يقوم بها ممثلو املغربي 

ذ بشأنها أحد اختاوالوشايات و النيابة العامة وهي تلقي الشكايات واحملاضر
 إمتام البحث، احلفظ، عدم االختصاص،القرارات التالية وهي: فتح البحث، 
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هيئة احلكم مباشرة بعد متابعة اإلحالة إىل قضاء التحقيق، اإلحالة إىل 
 (.48و  41املتهم...اخل )املادتني 

  باجلرمية: التلبس ةحال قتتحق 
ما إذا ضبط الفاعل وهو بصدد أو على إثر ارتكابها، أو يف احلالة التي يكون إ

يتم فيها الفاعل يف حالة فرار وهو متابع بصياح العامية، أو يف احلالة التي 
 حامالاإلجرامي  الفعل ارتكاب على وقت قصري مرور الفاعل بعد القبض على

 أثر أو عليه وجد أو إلجرامي،ا الفعل يف شارك أنه معها يستدل أشياء أو سلحةأل

، كما تتحقق حالة التلبس كذلك يف احلالة التي هذه املشاركة تثبت عالمات
من الشرطة القضائية معاينة اجلرمية الواقعة فيه  املساكن يلتمس صاحب

 (.56)املادة 
   يقصد بها احلالة التي يقوم فيها

يف مكان احلجز أو  ضابط الشرطة القضائية بعقل حرية الشخص املشتبه فيه
وقد حدد املشرع بدقة مدد الوضع حتت يف غرفة األمان ليكون رهن إشارته، 

ساعة  24ساعة قابلة للتمديد  48تدابري احلراسة النظرية كقاعدة عامة يف 
 96دة ، وحددها يف حاالت استثنائية يف مةبإذن كتابي من النيابة العام

دة إذا تعلق األمر جبرمية متس يد مرة واحدة ولنفس امللتمدساعة قابلة ل
ساعة قابلة للتمديد مرتني  96ي، أو يف جأمن الدولة الداخلي أو اخلار

 (.80و  66ق األمر جبرمية إرهابية ) املادتني ولنفس املدة إذا تعل
   مكن املشرع

املغربي للمشتبه به املوضوع رهن تدابري احلراسة النظرية مجلة من 
ي اعتقاله وحبقوقه، ومن بينها حقه يف التزام دواعاخباره ب احلقوق أهمها:

إمكانية االتصال  معمساعدة قانونية، وكذا من حقه احلصول على  ،الصمت
يف تعيني حمام وكذا احلق يف طلب تعيينه يف  كذلك وله احلق، بأحد أقربائه
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احلق يف رفض التوقيع أو االبصام على حمضر له ، إطار املساعدة القضائية
 (.66املادة ) اخل...أقواله

  وهي 

إىل النيابة  تقدميه سراحه أو إطالق وساعة ويوم ،وتوقيفه ضبطه وساعة يوم
الذي قام  هويته الكاملة، أقواله املصرح بها لضابط الشرطةالعامة، 

احملروس نظريا ويف حالة  أو ابصام عباالستماع إليه، توقيع الضابط وتوقي
 (.67املادة سباب الكامنة وراء ذلك )الرفض تبيان األ

   حدد
املشرع بعض احلاالت التي ميكن خالهلا ملمثل النيابة العامة أن يودع 

األفعال  ة: حالة التلبس باجلرمية، خطوراملتهم رهن تدابري االعتقال وهي
 (.74)املادة  االجرامية املرتكبة، انعدام ضمانات احلضور

   وتعني
ذلك املبلغ املايل الذي يدفعه املتهم خلزينة الدولة بصندوق احملكمة نظري 

هذه احلالة، وحيدد مبلغ الكفالة استنادا حماكمته يف اطالق سراحه و
وجسامة األفعال  ةللسلطة التقديرية ملمثل النيابة العامة بالنظر خلطور

االجرامية املقرتفة واألضرار املتسبب فيها وكذا بالنظر لتوفر ضمانات 
 (.74) املادة  احلضور من عدمها

   األصل أن
ضباط الشرطة القضائية هم من جيرون األحباث التمهيدية يف اجلرائم، 

وقاضي  وممثل النيابة العامةلكن، قد حيدث أن حيضر ضابط الشرطة 
الضابط ففي هذه احلالة يتخلى  التحقيق ملسرح اجلرمية املتلبس بها،

، عن البحث لقاضي التحقيق بقوة القانون ينوممثل النيابة العامة احلاضر
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ولوكيل امللك أو الوكيل العام احلاضر أن يلتمس من قاضي التحقيق 
 (.75احلاضر أن جيري حتقيقا يف النازلة )املادة 

   أعطى املشرع
كن حرمة ال ميكن االستهتار بها، ولكن ومع ذلك، فقد الدستوري للمس

يكون املنزل أو ما يوجد يف حكمه مأوى ومالذ لبعض اجلناة ومسرحا أيضا 
للجرمية يأوي بني جدرانه معاملها وأدلة إثباتها، فكان البد من متكني 
املكلفني بالبحث أو التحقيق من الوصول إىل تسجيل تلك املعامل واالطالع 

األدلة وضبطها، ونفس املشرع فرض على ضباط الشرطة  على هذه
القضائية عند القيام بالتفتيش عدة شروط وشكليات إذا مل تراعى كان 

 اجلزاء هو بطالن إجراءات التفتيش واحملضر املنجز بشأنها.

  السماح بعبور شحنة غري  ويعني
مشروعة أو يشتبه يف كونها كذلك إىل داخل املغرب أو عربه أو إىل خارجه، 

ضبطها، أو بعد سحبها أو استبداهلا كليا أو جزئيا، حتت مراقبة  دون
السلطات املختصة، بقصد التعرف على الوجهة النهائية هلذه الشحنة 

رمية والكشف عن هوية مرتكبيها واألشخاص املتورطني اجلوالتحري عن 
 (.1-82)املادة  فيها وإيقافهم
   يراد

شروعة، األشياء أو األموال التي تعد حيازتها جرمية، أو املغري الشحنة الب
)املادة  ة يف ارتكابها أو معدة الرتكابهاتكون متحصلة من جرمية أو كانت أدا

82-1.) 
   خول املشرع للضحية يف

انات اهلدف منها توفري احلماية له وألسرته جرمية معينة مجلة من الضم
من أي تهديد أو ضرر قد حيصل له من جراء تقدميه لشكايته أو تنصبه 
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محاية جسدية له أو ألفراد  ومن هذه الضمانات توفري كطرف يف االدعاء،
تغيري أماكن اإلقامة وعدم  ، أومن طرف القوة العمومية أسرته أو ألقاربه

، أو أي تدبري آخر فعال يضمن احلماية هلذا إفشاء املعلومات املتعلقة باهلوية
، وميكن تطبيق نفس املقتضيات على الضحية سواء كان شاهدا أو مبلغا

 (.5-82)املادة  ود واخلرباء واملبلغنيالشه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 12 الصفحة إعداد وتقديم ذ. حممد القامسي          اجلزء الثاني

 

مصطلحات ومفاهيم يف ضوء قانون املسطرة اجلنائية 
 املغربية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 13 الصفحة إعداد وتقديم ذ. حممد القامسي          اجلزء الثاني

 

مصطلحات ومفاهيم يف ضوء قانون املسطرة اجلنائية 
 املغربية

  

   يكون التحقيق يف
اجلنايات املعاقب عليها باإلعدام أو السجن املؤبد أو التي  لزامي يفاجلرائم إ

كما يكون إلزاميا كذلك  يصل احلد األقصى للعقوبة املقررة هلا ثالثني سنة؛
ويكون يف اجلنح بنص خاص،  اجلنايات املرتكبة من طرف األحداث؛ يف

 (.83)املادة  فيكون اختياريمن باقي اجلرائم وغريها 
   يقصد

لك اإلجراء الذي مينع ذيف اجلرائم املاسة بامللكية العقارية بعقل العقارات 
التصرف فيه بأي نوع من التصرفات القانونية كالتفويت أو البيع أو 

العامة  ة..اخل، وقد خول املشرع املغربي هذا احلق إما ملمثل النياب.الكراء
، كما خول نفس احلق لقاضي التحقيق لبحث التمهيديا مرحلة أثناء

ذا كان امللف معروض احلكم إخالل مرحلة التحقيق االعدادي، وكذا هليئة 
 يها.عل

   أعطى املشرع املغربي للمتهم أو
 لدى به حمتفظ شيء على حقوقا له أن يدعي آخر شخص ولكل املدني للطرف

أو اسرتداد مثنه إذا كان  يقدم طلبًا لقاضي التحقيق السرتداده العدالة أن
، قاضي التحقيق قد قرر بيعه خشية فساده أو تلفه أو لتعذر االحتفاظ به

لعامة النيابة ا سوميكنه أن يأمر برد األشياء تلقائيا أو بناء على ملتم
 (.106)املادة 
   لقد منع املشرع

ملا يف ذلك  واحملادثاتعلى املكاملات ت نصاملغربي كقاعدة عامة التقاط والت
لقاضي ، فقد خول من القاعدة وكاستثناءاألفراد، لكنه،  من مساس حبرية

التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط املكاملات 
اهلاتفية وكافة االتصاالت املنجزة بواسطة وسائل االتصال عن بعد وتسجيلها 
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، وخول كذلك للوكيل العام للملك نفس احلق، وأخذ نسخ منها أو حجزها
من الفصل  حددتها الفقرة الثانية حصر يف زمرة من اجلرائم فقط لكنه
ول بذلك، حيث يقرر هذا األخري املوافقة أو مع اشعار الرئيس األ 108

على احملادثات  تنص، وحتدد مدة التقاط املكاملات أو التتعديل أو الغاء األمر
 (.109و  108)املادة  أربعة أشهر قابلة للتمديد ملرة واحدة ولنفس املدةيف 

   أعطى املشرع املغربي
لقاضي التحقيق إمكانية االستماع لكل شخص كشاهد بعد استدعائه 

يف  قواله أنيوأدائه لليمني القانونية، وتضمنونا بالطرق املعمول بها قا
حمضر بدون حضور املتهم، وقد خول املشرع للضحية أن ينتصب كشاهد 
أثناء التحقيق، لكن هذه الوضعية متنعه من أن ينتصب طرفا مدنيا يف 

ناء االستماع إىل ثالنازلة، وميكن لقاضي التحقيق أن يستعني برتمجان أ
 اإلشارة.التواصل باللغة أو الشاهد الذي ال يتقن 

   حددها
 أقول وأن خوف، وال حقد بدون أشهد أن على العظيم أقسم باهلل :"املشرع يف

     (.123املادة ")باحلق إال أشهد ال وأن احلق كل احلق
   أعطى قانون املسطرة

اجلنائية لقاضي التحقيق وهو بصدد البحث عن األدلة التي تفيد يف ظهور 
وبني شهود آخرين أو املتهمني الشاهد ة اجراء مواجهة بني احلقيقة إمكاني

حبضور دفاعهم ما مل يتنازلوا عن ذلك صراحة، وأن يقوم بإشراكهم يف كل 
 .(125)املادة  تشخيص للجرمية ويف كل العمليات املفيدة إلظهار احلقيقة

  السيد قاضي التحقيقويعني اجبار 
لشاهد الذي امتنع عن احلضور جللسة ل بناء على ملتمس النيابة العامة

يف ذلك رغم استدعائه بالطرق املتعارف  واملتعنتالتي جيريها االستنطاق 
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القوة العمومية استقدامه إىل هذه اجللسة بواسطة وذلك ب عليها قانونا،
 12.000 و 1.200بأداء غرامة ترتاوح بني  أمراً  كذلك وأن يصدر يف حقه

يربر ختلفه  مربراأو ، وميكن اعفاؤه من الغرامة إذا حضر وقدم اعتذار درهم
 (.128)املادة  عن احلضور
  خول املشرع املغربي

قاضي التحقيق إمكانية إصدار مجلة من األوامر ألجل الوصول للحقيق ل
باإليداع  مر، األاإلحضارب مراأل ،باحلضور مراألاملنشودة ومن هذه األوامر: 

ميكنه لضرورة البحث األمر بإغالق احلدود و بإلقاء القبض. مراأل ،يف السجن
وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار املتهم طيلة فرتة البحث. كما حيق 

، وميكنه إضافة إىل له حتديد كفالة مالية أو شخصية لضمان حضور املتهم
 ن يأمر باعتقال املتهم أو وضعه حتت تدابري املراقبة القضائية.أذلك 

 إنذار املتهم باحلضور أمام  ويعني
يخ يف التار التحقيق جللسة االستنطاق االبتدائية أو التفصيلية قاضي

إما بواسطة أحد ، ويبلغ للمتهم هذا األمر األمروالساعة املبينني يف نص 
األعوان القضائيني أو بواسطة عنصر من عناصر الشرطة القضائية مع 

 (.144تسليمه نسخة من األمر )املادة 
 التحقيق قاضي يعطيه الذي األمر هوو 

، أي اقتياده بالقوة للمحكمة احلال يف أمامه املتهم لتقديم العمومية للقوة
تهم الذي قاضي التحقيق، وغالبا ما يتخذ هذا األمر ضد املكي ميثل أمام 

، وينفذ هذا األمر أحد مت استدعاؤه وتوصل ورفض احلضور وتعنت يف ذلك
 رجال الشرطة القضائية أو مدير املؤسسة السجنية إذا كان املتهم معتقل

 (.146)املادة 
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 وامر التييعد هذا األمر من األ 

 املتهم يتسلم كي السجنية املؤسسة رئيس إىل التحقيق قاضيا رهيصد

، ويكون هذا األمر يف اجلرائم املعاقب عليها ويعتقله اعتقاالً احتياطيا
 قاضي يبلغ بعقوبة سالبة للحرية، ويتم بعد استنطاق املتهم متهيديا،

 حمضر يف التبليغ هذا إىل ويشري السجن، يف باإليداع األمر املتهم إىل التحقيق

الذي يوجد يف حالة املتهم  عن بالبحث أيضا األمر هذا يسمح، كما االستنطاق
 .(152)املادة  إىل املؤسسة السجنية نقلهفرار والقاء القبض عليه و

 ر من قاضي الصاد األمرذاك  هو
 السجنية املؤسسة إىل ونقله املتهم عن بالبحث العمومية للقوة التحقيق

أخذ  بعد األمر هذا يصدر، وفيها واعتقاله تسلمه يتم حيث األمر يف املبينة
 اململكة، أراضي خارج مقيما فرار أو حالة يف املتهم كان إذا العامة رأي النيابة

 بعقوبة عليها يعاقب جنحة أو جناية بأنها توصف اجلرمية األفعال وكانت

 (.154)املادة  للحرية سالبة
 التدابري التي من  يه

، للحرية سالبة بعقوبة عليها املعاقب اجلنح أو يف اجلنايات يف ابه يعمل
ألطوار  ضورهحل اضمانوتعني فرض رقابة قضائية على املتهم يف حتركاته 

، وميكن ، تتكلف الشرطة القضائية بتنفيذ مضمون هذه املراقبةاالستنطاق
د املراقبة دحدد املشرع م، وقد أية مرحلة من مراحل التحقيقإصداره يف 
 (.160)املادة  مرات مخس للتجديد قابلة شهرين القضائية يف
  منح املشرع

لقاضي التحقيق إمكانية تضمني األمر بالوضع حتت املراقبة القضائية واحد 
عدم مغادرة احلدود الرتابية احملددة من  أو أكثر من التدابري التالية وهي:

املنزل أو السكن احملدد من طرف  عدم التغيب عن طرف قاضي التحقيق؛
 قاضي التحقيق إال وفق الشروط واألسباب التي حيددها القاضي املذكور؛
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إشعار قاضي  عدم الرتدد على بعض األمكنة التي حيددها قاضي التحقيق؛
التقدم بصفة دورية أمام املصاحل  التحقيق بأي تنقل خارج احلدود املعينة؛

االستجابة لالستدعاءات  ي التحقيق؛والسلطات املعينة من طرف قاض
املوجهة إىل اخلاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل معني من 

اخلضوع لتدابري املراقبة املتعلقة بالنشاط املهني أو حول  طرف القاضي؛
تقديم الوثائق املتعلقة بهويته  إغالق احلدود؛ مثابرته على تعليم معني؛

ابة الضبط، أو ملصلحة الشرطة أو الدرك امللكي إما لكت السيما جواز السفر
مقابل وصل؛ املنع من سياقة مجيع الناقالت أو بعضها، أو تسليم رخصة 
السياقة لكتابة الضبط مقابل وصل وميكن لقاضي التحقيق أن يأذن له 
باستعمال رخصة السياقة ملزاولة نشاطه املهني؛ املنع من االتصال ببعض 

اخلضوع  وجه اخلصوص من طرف قاضي التحقيق؛ األشخاص احملددين على
لتدابري الفحص والعالج أو لنظام االستشفاء سيما من أجل إزالة التسمم؛ 
إيداع كفالة مالية حيدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها، مع األخذ 
بعني االعتبار احلالة املادية للمعني باألمر؛ عدم مزاولة بعض األنشطة ذات 

، و اجتماعية أو جتارية ماعدا املهام االنتخابية أو النقابيةطبيعة مهنية أ
عدم حيازة األسلحة وتسليمها إىل املصاحل األمنية  عدم إصدار الشيكات؛
تقديم ضمانات شخصية أو عينية حيددها قاضي  املختصة مقابل وصل؛

إثبات مساهمة املتهم يف  التحقيق تستهدف ضمان حقوق الضحية؛
)املادتني  بانتظام النفقة احملكوم بها عليهأو أنه يؤدي  التحمالت العائلية

 (.161و  160
   هو األمر الذي يصدره السيد

ذا إ عليهض القب إلقاء السجن، أو يف املتهم إيداعاهلدف منه قاضي التحقيق 
، وقدد حدد املشرع مدد االعتقال والتي ختتلف حسب فرار حالة يف كان

احلاالت، حيث حدد مدة االعتقال يف القضايا اجلنحية والتي ال ميكن أن 



 
 

 

  

 18 الصفحة إعداد وتقديم ذ. حممد القامسي          اجلزء الثاني

 

مصطلحات ومفاهيم يف ضوء قانون املسطرة اجلنائية 
 املغربية

  

ميكن متديدها بأمر معلل ملرتني  تتجاوز يف مجيع األحوال شهرا واحدا
ولنفس املدة، أما يف القضايا اجلنائية فقد حدد املشرع مدة االعتقال يف 

بأمر معلل خلمس مرات ولنفس املدة، ويطلق سراح شهرين قابلة للتمديد 
بانتهاء جراء يقضي إ يذا انتهت املدة احملدد إذا مل يتخذ يف حقه أإاملتهم 

 (.177إىل  175من )املواد  احملكمةته على إحالالتحقيق و
  قيام  يه

 القضائية الشرطة ضباط من ضابط أي قاض أو أيقاضي التحقيق بتكليف 

 من الزما يراه ما بإجراء لقيامل ،أو خارجها حمكمته دائرة نفس يف املوجودة

 يف يشار وجيب أن ،واحد منهم كل لنفوذ اخلاضعة األماكن يف التحقيق أعمال
 الصادرة القاضي ويؤرخها املتابعة، موضوع اجلرمية نوع إىل القضائية اإلنابة

 (.189)املادة  عليها طابعه ويضع يوقعها ثم عنه،
 ذاك اإلجراء الذي  اويقصد به

يقوم به املختصون يف األمور التقنية بهدف الوصول إىل احلقيقة اجلنائية، 
ويتخذ قاضي التحقيق األمر بإجراء هذه اخلربة إمام تلقائيا أو بناء على 

وكمثال على ذلك أمر قاض لتمس النيابة العامة أو أطراف الدعوى، م
التحقيق بإجراء خربة طبية على الضحية للتثبت من وجود عاهة 

يف يعني ومستدمية من عدمه، وينتدب للقيام بها خبري يف اجملال الطبي، 
إلجناز اخلربة خبري مسجل جبدول اخلرباء القضائيني ما عدا مجيع احلوال 

 (.195و  194)املادتني  ر ذلكإذا تعذ
 حاالت البطالن إن

القانوني ميكن تصورها يف ثالثة أساسية وهي: احلالة األوىل: البطالن الناتج 
رة اجلنائية. من قانون املسط 135و  134عن خمالفة مقتضيات املادتني 

من قانون املسطرة اجلنائية  139احلالة الثانية: خمالفة مقتضيات املادة 
املتعلقة حبضور احملامي جللسة االستماع للمتهم أو الطرف املدني أو عند 
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مواجهتهم حبضور دفاعهم إال إذا تنازال عن ذلك، أو مل حيضر احملامي رغم 
د جلسة االستنطاق أو استدعائه بيومني كاملني على األقل قبل عق

الدفاع بيوم واحد على  إشارةاملواجهة، أو مل يتم وضع ملف النازلة رهن 
األقل قبل إجراء االستنطاق أو املواجهة. احلالة الثالثة: خمالفة املقتضيات 

التي يأمر السيد  للتفتيشات املنظمة 101و 62و 60و 59 الواردة يف املواد
تلك املتعلقة باحرتام الوقت القانوني ، خصوصا بإجرائهاقاضي التحقيق 

للتفتيش، وإجراءات حجز أدلة اإلقناع باختالفها...اخل.
  يتخذ

يف معرض انتهاء التحقيق وهي  قراراتقاضي التحقيق جمموعة من ال
تهم على هيئة احلكم بعد ملتمس بإحالة امل قرارالحمصورة يف ما يلي: 

حيث يقوم قاضي التحقيق مبتابعة وتوجيه  ،النيابة العامة النهائي
لقرارات كذلك التصريح بعدم االختصاص كما احلالة التي ، ومن اهاالتهام ل

يكون قاضي التحقيق لدى احملكمة االبتدائية أمام جناية فيقرر التصريح 
ميكن أن يتخذها قاضي التحقيق ومن القرارات التي  بعدم اختصاصه،

يف احلالة التي يتبني أن األفعال ال يطبق  كذلك جند قرار بعدم املتابعة
 .ضع له أو أنه ليست هناك أدلة كافيةمل تعد خت وأ عليها القانون اجلنائي

  الشهود شهادة تعد أدلة جديدة 

 التحقيق قاضي على عرضها اإلمكان يف يكن مل واحملاضر التي واملستندات

 ضعيفة، جد أنها تبني التي األدلة تعزز أن طبيعتها إما من والتي تها،لدراس

 (.229)املادة  إلظهار احلقيقة مفيدة تطورات لألفعال تعطي أن وإما
  تتكون الغرفة اجلنحية من

باإلضافة إىل  ومستشاريناألول حملكمة االستئناف أو من ينوب عنه رئيس ال
ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، وتنظر يف قضايا خمتلفة وهي طلبات 



 
 

 

  

 20 الصفحة إعداد وتقديم ذ. حممد القامسي          اجلزء الثاني

 

مصطلحات ومفاهيم يف ضوء قانون املسطرة اجلنائية 
 املغربية

  

كدا البطالن املرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق والسراح املؤقت وطلبات 
نظرها يف االخالالت االستئنافات املرفوعة ضد نفس األوامر، باإلضافة إىل 

املنسوبة لضباط الشرطة القضائية مبناسبة قيامهم مبهامهم )املادة 
232.) 

   الغرفة رئيسيقوم 

 التابعة التحقيق مكاتب سري حسن تحقق منبال اجلنحية أو من ينوب عنه

 املؤسسات السجنية التابعة بزيارة يقومكما  االستئناف، حمكمة لنفوذ

 حالة من ويتحقق األقل، على أشهر ثالثة كل مرة االستئناف حمكمة لنفوذ

يضع تقريرًا سنويًا عن سري و احتياطي. اعتقال حالة يف املوجودين املتهمني
نسخة منه أعمال غرف التحقيق التابعة لنفوذ حمكمة االستئناف ويوجه 

 (.250إىل  248)املواد  للوكيل العام للملك
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 خاصة للتجزئة غري قابلة اجلرائم تعترب 

 وجود بدون يتصور ال بعضها وجود أن لدرجة وثيقا اتصاال متصلة كانت إذا

 الدافع نفس عن وناشئة السبب نفس عن مرتتبة تكون عندما وأ اآلخر، البعض

، ويتحقق االرتباط إذا حتققت الشروط املكان نفس ويف الزمن نفس يف وارتكبت
 واحد وقت يف ارتكبت إذا أ( اآلتية: األحوال يف مرتبطة اجلرائم تكونالتالية: 

 خمتلفني أشخاص طرف من ارتكبت إذا ب( جمتمعني؛ أشخاص عدة طرف من

 ج( قبل؛ من بينهم مت اتفاق إثر على خمتلفة أماكن ويف متباينة أوقات يف ولو

جرائم  ارتكاب من متكنهم وسائل على للحصول جرائم اجلناة ارتكب إذا
 العقوبة من اإلفالت من متكنهم أو تنفيذها إمتام على تساعدهم أخرى، أو

 (.257و  256املادتني )
 متت  إذا -ما يلي: ميكن حتديدها في

 أخرى، وحماكم استئناف حماكم أمام واحد آن يف املتابعة من أجل نفس الفعل
 اختصاصها عدم عن حماكم عدة أعلنت إذا - ؛للتحقيق قضاة أو أمام عدة

 عدم عن احلكم هيئة أعلنت إذا - نهائي؛ مبقرر الفعل نفس يفبالنظر 

 قاضي من بأمر القضية إليها أحيلت أن مبقرر نهائي بعد اختصاصها

 (.261)املادة  أو من الغرفة اجلنحية التحقيق
   يعقد هلا

الفعل منسوبًا إىل فيها  يف احلاالت التي يكوناالختصاص بهذه الصفة 
مستشار جلاللة امللك أو عضو من أعضاء احلكومة أو كاتب دولة أو نائب 

أو قاض  كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور
مبحكمة النقض أو اجمللس األعلى للحسابات أو عضو يف اجمللس الدستوري 

استئناف عادية أو متخصصة أو أو إىل وايل أو عامل أو رئيس أول حملكمة 
   (.265)املادة  وكيل عام للملك لديها
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  تشكيك أحد أطراف االدعاء  يقصد به
طلب اإلحالة فالعمومي من حياد ومصداقية أحد املتدخلني يف الدعوى، 

من أجل التشكك املشروع ليس منازعة يف احلق يف مواجهة الطرف املطلوب 
مبحكمة  اجلنائية للغرفة فقد خول املشرع، اإلحالة بسببه على حمكمة أخرى

 للتحقيق هيئة أي من مشروع تشكك أجل من الدعوى سحبإمكانية  النقض

 (.270)املادة  الدرجة نفس من قضائية هيئة إىل وحتيلها للحكم، هيئة أو
   ويقصد به سحب قضية

االختصاص قانونا للنظر فيها إىل حمكمة أخرى  هلا معينة من حمكمة يعود
االجتماعي، كون أن بت احملكمة املختصة يف النازلة من ألجل استتباب األ

طي املثال عندما مت عقد يؤدي إىل انفالت أمني وانتكاسة اجتماعية، ون
سحب اختصاص البت يف قضايا ما مسي حبراك الريف من استئنافية 

قد خص املشرع الوكيل العام احلسيمة واسناده الستئنافية الدار البيضاء، ف
 مة النقض وحده، بتقديم ملتمس إىل الغرفة اجلنائيةللملك لدى حمك

 .(272)املادة  قصد األمر باإلحالة من أجل األمن العمومي بنفس احملكمة
  :إذا-حددها املشرع يف ما يلي 

 يف احلكم يف مباشرة غري أو مباشرة شخصية مصلحة لزوجه أو له كانت
 فيها مبا األطراف أحد مع مصاهرة أو قرابة لزوجه أو له كانت إذا - الدعوى؛

 أو زوجه أو والقاضي األطراف أحد بني كان إذا - واألخوال؛ األعمام أبناء درجة

 إذا - سنتني؛ من أقل منذ انتهت أو جارية تزال ال دعوى فروعهما أو أصوهلما

 قدم أن له سبق قد كان إذا - مدينا ألحد األطراف؛ أو دائنا القاضي كان

 أدىل أو حكما بصفته فيها أو نظر قضية يف القضاء أمام مثل أو رافع أو استشارة

 بصفته تصرف قد كان إذا - بشهادة أو بت فيها يف طورها االبتدائي؛ فيها

 زوجه أو القاضي بني تبعية عالقة هناك كانت إذا - األطراف؛ ألحد قانونيا ممثال
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 عداوة أو صداقة األطراف وأحد القاضي بني كانت إذا - زوجه؛ األطراف أو وأحد

 .(273)املادة  املشتكي هو القاضي كان إذا - معروفة؛

  أقر املشرع املغربي مبدأ
وهو )حرية اإلثبات( حيث ورد يف قانون عام حيكم اإلثبات يف اجملال اجلنائي 

 اإلثبات، وسائل من وسيلة بأية اجلرائم إثبات ميكناملسطرة اجلنائية ما يلي: 

 (.286...)املادة ذلك خبالف فيها القانون يقضي التي األحواليف عدا  ما
  أعطى القانون حملاضر

الشرطة القضائية حجية منقطعة النظري خصوصا يف احلالة التي نكون فيها 
أمام خمالفات وجنح، يف حني جعلها جمرد معلومات يف احلالة التي يتعلق 

 ضباط حيررها التي والتقارير احملاضر أنه: ىحيث نص علاألمر جبنايات، 

 إىل مبضمنها يوثق واملخالفات، من اجلنح يف شأن التثبت القضائية الشرطة

 من ذلك عدا ما يعترب ال، لعكس بأي وسيلة من وسائل اإلثباتا يثبت أن

 (.291و  290)املادتني  معلومات جمرد أو التقارير إال احملاضر
  األصل أن جلسات

احملكمة تكون علنية بصريح الدستور املغربي وقانون املسطرة اجلنائية 
 عدا ما علنية جلسة يف البحث واملناقشات إجراءات تتمالذي نص على أنه: 

سنة  18يقل عمره عن بعض احلاالت كمثال تعلق القضية حبدث      يف
إىل  30واألمن )املادة  أو كانت القضية املعروضة ماسة باألخالقمشسية 

301.) 
  بني

 كل يف الرئيس يتحقق-1املشرع هذه اإلجراءات بنوع من الرتتيب وهي: 

الطرف  حضور من ويتأكد الشهود، وينادي على املتهم، هوية من قضية
-2 .عند االقتضاء والرتمجان احلقوق املدنية واخلرباء عن واملسؤول املدني
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البحث ب دراسة الدعوى يف آنذاك يشرع-3واخلرباء  الشهود بانسحاب يأمر
 واالستماع حاضرا كان إن املتهم استنطاق، ويشمل حبث القضية واملناقشات

و  304)املادتني  عند االقتضاء االقتناع أدوات وتقديم واخلرباء الشهود إىل
305.) 

  بني املشرع لكاتب
 يلخصر التي يتعني عليه أن يضمنها يف حمضر اجللسة بقوله: والضبط األم

 باختصار فيه ويذكر الشهود، وتصرحيات املتهمني أجوبة يف جاء ما أهم فيه

 املطالب إىل فيه ويشري املناقشات، أثناء نشأت تكون قد التي العارضة املسائل

تسجيلها واملرافعات ووسائل الدفاع املثارة من قبل األطراف أو  امللتمس
منطوق املقررات الصادرة عن املطالب ويضمنه  تلك إليه آلت دفاعهم وما

  (.305املادة )اجللسة  رئيسعه وتوقيع توقيضر بئة، ويذيل احملاهلي
 بعد انتهاء  رافعاتجتري امل

قصد بسط  وجد إن أو دفاعه املدني لطرفل ، حيث تقدم الكلمة أوالالبحث
 لنيابةالكلمة بعدها ل نحمت مت الضرر؛ عن التعويضإىل  لراميةاته اطلب

 يعرضوتعطى الكلمة بعده للمتهم أو دفاعه ل ملتمساتها؛لتقديم  العامة

الكلمة  نحمت مت عند االقتضاء؛ املدنية احلقوق عن املسؤول وكذا دفاعه أوجه
 عن بعد ذلك الرئيس يعلن، فيتكلم من آخر يكون األخرية للمتهم حيث

جز القضية للتأمل أو املداولة حسب األحوال )املادة حيو املناقشات انتهاء
306). 

  تكون كذلك يف
 تكونو تكون إلزامية يف اجلنايات أمام غرفة اجلنايات.احلاالت التالية: 

 يقل حدثا املتهم كان إذا - احلاالت اآلتية: يف اجلنحية القضايا يف أيضا إلزامية

 من أخرى عاهة بأية مصابا أو أبكما أو أعمى أو عشر عاما مثانية عن عمره

املتهم  فيها يكون التي األحوال يف - نفسه؛ عن الدفاع يف حبقه اإلخالل شأنها
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املتهم يف وضعية التي يكون فيها يف احلالة  -. باإلبعاد معرضًا للحكم عليه
صحية يتعذر عليه فيها حضور اجللسة، ووجدت أسباب خطرية ال ميكن 
معها تأجيل احلكم يف القضية، فإن احملكمة تكلف مبقتضى مقرر خاص 
ومعلل أحد أعضائها مبساعدة كاتب الضبط، الستنطاق املتهم يف املكان 

 .(312 و 314)املادتني  الذي يوجد به
  األصل يف أداء الشهادة

نية املنصوص عليها يف أمام القضاء الزجري أن تتم بعد أداء اليمني القانو
من ق م ج، لكن، وكاستثناء فقد أعفى املشرع بعض الفئات من  123املادة 

 من واحملرومني جنائية بعقوبة عليهم احملكوم، األحداثأداء اليمني وهم: 

  (.332)املادة  وزوجه وفروعه املتهم أصول، العدالة أمام بالشهادة اإلدالء
 »باهلل أقسم 

 »والضمري الشرف يقتضيه ما وفق للعدالة مساعدتي أقدم أن على العظيم
 .(345)املادة 
  قد يظهر هليئة احلكم أن القضية التي

ميكن للمحكمة أن تأمر بإجراء حتقيق فيها غري جاهزة بعد، حينها  رتنظ
تكميلي، ويف هذه احلالة تعني أحد أعضائها للقيام بالتحقيق وفقًا 

الذي ينظم  من الكتاب األول من هذا القانون ثالثملقتضيات القسم ال
 (.362التحقيق اإلعدادي الذي جيريه السيد قاضي التحقيق )املادة 

  يقصد مبصطلح مقرر يف مفهوم
 أن جيبو  صادر عن هيئة قضائية. هذا القانون كل حكم أو قرار أو أمر

 جاللة باسم - املغربية اململكة" اآلتية: بالصيغة قرار أو أمر أو حكم كل يستهل

 القضائية اهليئة بيان -1 يأتي: ما على حيتوي أن وجيب "امللك وطبقا للقانون

 مع فيها احملكوم الدعوى أطراف بيان -3 صدوره؛ تاريخ -2 ؛أصدرته التي
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والدته  وحمل وتاريخ للمتهم والشخصي العائلي االسم تعيني
تعريفه  بطاقة ورقم القضائية وسوابقه إقامته وحمل ومهنته وفخذته وقبيلته

 5احلال؛ اقتضى إن لألطراف املوجه االستدعاء وتاريخ كيفية -4 عند االقتضاء؛

حضور األطراف أو  -6اقرتافها؛ ومكان وتارخيها املتابعة موضوع الوقائع بيان-
غيابهم وكذا متثيلهم إن اقتضى احلال والصفة التي حضروا بها ومؤازرة 

 األسباب -8حضور الشهود واخلرباء والرتامجة عند االقتضاء؛ -7احملامي؛

 حالة يف القرار أو األمر ولو أو احلكم عليها ينبني التي والقانونية الواقعية

 مطالبة حالة يف عنها التعويض قبل الضرر التي أنواع خمتلف بيان -9الرباءة؛

 احلكم منطوق -10اجلرمية؛ بسبب الضرر احلاصل عن بالتعويض مدني طرف

 إن البدني اإلكراه مدة حتديد مع املصاريف تصفية -11القرار أو األمر؛ أو

أو  القرار أو احلكم أصدروا الذين اسم القاضي أو القضاة -12احلال؛ اقتضى
 تال الذي الرئيس توقيع -13الضبط؛ وكاتبالعامة  النيابة ممثل واسم األمر

 اجللسة. حضر الذي الضبط وتوقيع كاتب أو القرار أو األمر احلكم
  أورد املشرع املغربي

مجلة من األسباب تؤدي يف حالة حتقق أحدها إىل بطالن املقرر القضائي 
بسم جاللة امللك وطبقا  –"اململكة املغربية  صيغة حتمل تكن مل إذا -وهي: 

إذا صدر  أو هلا، املنظم القانون طبق مشكلة احلكم هيئة تكن مل إذا - للقانون"
 إذا -الدعوى؛ فيها درست التي مجيع اجللسات يف احلكم عن قضاة مل حيضروا

 منطوق أغفل إذا - متناقضة؛ تعليالت على حتتوي كانت إذا أو معللة تكن مل

هل هو  من قبيل  البيانات على حيتوي يكن مل إذا أو القرار أو األمر أو احلكم
 مل إذا -؛حكم ابتدائي أم نهائي، حضوري أم مبثابة حضوري أم غيابي

أو القرار أو األمر  باحلكم النطق تاريخ حتمل تكن مل إذا - علنية؛ جلسة يف تصدر
 371، مع مراعاة مقتضيات املادة 365تتطلبها املادة  التي التوقيعاتو

 بعده.
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 العامة، للنيابة أعطى املشرع املغربي 
 بغرامة القانون عليها يعاقب خمالفة فيها ترتكب التي األحوال سائر يف

 متضرر فيها يظهر وال تقرير أو حمضر يف مثبتاً  ارتكابها ويكون فقط مالية
 غرامة أداء للتنفيذ قابل سند مبقتضى املخالف على تقرتح أن ضحية، أو

)املادة  قانوناً  عليها املنصوص للغرامة األقصى احلد نصف تبلغ جزافية
375). 

  ميكن للقاضي يف اجلنح التي
درهم  5.000يعاقب عليها القانون بغرامة فقط ال يتجاوز حدها األقصى 

ويكون ارتكابها مثبتًا يف حمضر أو تقرير وال يظهر أن فيها متضررًا، أن 
يصدر استنادا على ملتمس كتابي من النيابة العامة أمرًا يتضمن 
املعاقبة بغرامة ال تتجاوز نصف احلد األقصى املقرر قانونًا، وذلك بصرف 

 .(383ملادة )ا النظر عن العقوبات اإلضافية واملصاريف ورد ما يلزم رده
  عدد

 -1عرض الدعوى العمومية على أنظار احملكمة يف ما يلي: املشرع طرق 
 -2 ؛383بتعرض املتهم على األمر القضائي يف اجلنح طبقا للمادة 

 عند للمتهم أو املدني أو الطرف امللك وكيل يسلمه الذي املباشر باالستدعاء

 أعوان أحد يسلمه باستدعاء -3 املدنية؛ احلقوق عن االقتضاء للمسؤولني

هلذه اإلدارة هناك نص خاص يسمح  كان إذا قانونا، بذلك له املأذون اإلدارة
باإلحالة الصادرة عن قاضي التحقيق أو  -4 بتحريك الدعوى العمومية؛

بالتقديم الفوري للجلسة يف احلالة املنصوص عليها يف املادة  -5 هيئة احلكم؛
ى تصريح مرتكب املخالفة أو املسؤول عل بناء امللك وكيل من بإحالة –6 ؛74

 .(384)املادة  377عن احلقوق املدنية املشار إليه يف الفقرة األخرية من املادة 
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  حدد املشرع
بقرار اإلحالة الصادر عن قاضي التحقيق؛  -1 ما يلي:فياملغربي طرق اإلحالة 

 من هذا القانون؛ 73و  49بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتني  -2
 بإحالة من الغرفة اجلنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم املتابعة -3

 .(419)املادة 
 " القبض تعذر إذانص املشرع على أنه 

 حالة يف كان إذا أو عليه القبض بعد بالفرار الذ إذا أو اإلحالة بعد املتهم على

 االستدعاء إىل يستجب ومل القضائية، املراقبة حتت الوضع أو املؤقت اإلفراج

 طرفه من املنتدب املستشار أو اجلنايات غرفة رئيس فإن إليه، املسلم باملثول

 .(443)املادة  الغيابية املسطرة بإجراء أمرا يصدر
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  يقصد باألهلية اجلنائية
صالحية الشخص للمساءلة عن األفعال اإلجرامية التي اقرتفها ومن مت 

إىل منعدم األهلية وتتدرج حسب السن  توقيع اجلزاء املناسب يف حقه،
سنة، وتكون ناقصة  12اجلنائية يف احلالة التي يقل فيها عمر الشخص عن 

سنة، ويصبح الشخص كامل  18سنة و  12يرتاوح بني إىل كان سن الشخص 
، ويعتد من غري عارض مشسية فما فوق 18األهلية يف حالة امتامه ل 

 (.458السن اجلنائي بيوم ارتكاب اجلرمية )املادة لتحديد 
  ميز املشرع خبصوص هذه

اهليئات بني تلك التي توجد باحملكمة االبتدائية وتلك املوجودة حبكمة 
محكمة االبتدائية: قاضي األحداث؛ بالنسبة لل -1االستئناف فيما يلي: 

بالنسبة حملكمة  -2 قاضي التحقيق لألحداث؛ غرفة االستئنافات لألحداث.
املستشار املكلف باألحداث؛ الغرفة اجلنحية لألحداث؛ غرفة  االستئناف:

غرفة اجلنايات  غرفة اجلنايات لألحداث؛ اجلنح االستئنافية لألحداث؛
 .(462)املادة  االستئنافية لألحداث

 1- تسليم 

 أو لشخص أو لكافله أو حلاضنه للوصي عليه أو للمقدم عليه أو ألبويه احلدث

 لنظام إخضاعه -2 جدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص املكلف برعايته؛

 أو للرتبية خاصة أو عمومية مؤسسة أو معهد يف إيداعه -3 احملروسة؛ احلرية

مؤسسة  رعاية مصلحة أو إيداعه حتت -4 الغاية؛ هلذه ومعدة املهني التكوين
 أحداث جاحنني إليواء صاحل داخلي بقسم إيداعه -5 باملساعدة؛ عمومية مكلفة

 الصحية؛ للرتبية أو للعالج معدة مبؤسسة إيداعه -6 الدراسة؛ سن يف يزالون ال
 للرتبية أو احملروسة للرتبية معدة عمومية مبصلحة أو مؤسسة إيداعه -7

 .(481)املادة  اإلصالحية
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 اإلشراف والتتبع الرتبويوتعني 
 ملادية واملعنوية التي يعيش فيهاوالعمل على مراقبة الظروف ا ثللحد

وحالته الصحية وظروف تربيته وعمله وعالقاته وحسن استغالل أوقات 
فراغه وذلك لتجنيبه كل عود إىل اجلرمية واقرتاح كل تدبري مالئم 

ة احملروسة مندوب لوزارة ي، ويقوم مبهام احلروإعادة تربيته لتوجيهه
 .يسمى مندوب احلرية احملروسة الشبيبة والرياضة

   ممن يلتزمون بكلمتهم على يعد
صد محاية ق االعتماد عليه للمحكمة ميكن حيثمدى فرتة زمنية طويلة، 

حىت ال يعود  وتقويم سلوكهالشخصية واملالية  احلدث ورعاية مصاحله
 القرتاف اجلرمية، والثقة معيار نسبي خيتلف من شخص آلخر.

  أوضح املشرع
( 16يعترب احلدث البالغ من العمر أقل من ست عشرة) هذه احلاالت بقوله"

سنة يف وضعية صعبة، إذا كانت سالمته البدنية أو الذهنية أو النفسية 
أو األخالقية أو تربيته معرضة للخطر من جراء اختالطه بأشخاص منحرفني 

سريتهم أو من ذوي السوابق يف أو معرضني لالحنراف أو معروفني بسوء 
اإلجرام، أو إذا مترد على سلطة أبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو املقدم 
عليه أو كافله أو الشخص أو املؤسسة املكلفة برعايته، أو لكونه اعتاد اهلروب 
من املؤسسة التي يتابع بها دراسته أو تكوينه، أو هجر مقر إقامته، أو 

 (.513)املادة  "صاحل يستقر فيهره على مكان لعدم توف
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 املشرع املغربي حملكمة  خول
حمكمة  تتوىل همها:النقض مجلة من االختصاصات والصالحيات لعل أ

 احملاكم عن الصادرة األحكام ضد املقدمة بالنقض الطعون يف النقض النظر

 توحيد على وتعمل للقانون، الصحيح التطبيق على وتسهر الزجرية،

 القانوني التكييف حمكمة النقض إىل مراقبة متتدو .القضائي االجتهاد

 التي املادية الوقائع إىل متتد ال لكنها اجلنائية، املتابعة عليها املبنية للوقائع

 ما بها أخذوا التي احلجج قيمة إىل وال الزجرية، احملاكم قضاة يشهد بثبوتها

 (.518)املادة  املراقبة هذه القانون فيها جييز التي احملددة احلاالت يف عدا

  حدد املشرع بشكل حصري
-1مجلة من الوسائل التي ميكن تأسيس طلب النقض عليها فيما يلي: 

 عدم -3السلطة؛ استعمال يف الشطط -2للمسطرة؛ اجلوهرية اإلجراءات خرق

 أو القانوني األساس انعدام -5للقانون؛ اخلرق اجلوهري -4االختصاص؛

 .(534)املادة  التعليل انعدام

 حمكمة  قرارات تصدر
 التي النصوص تشري إىل وأن معللة تكون أن وجيب امللك، جاللة النقض باسم

 العائلية األطراف أمساء -1 التالية: البيانات تتضمن وأن مقتضياتها طبقت

 املذكرات -2 حماميهم؛ وأمساء وموطنهم وحرفتهم وصفتهم والشخصية

 القضاة أمساء -3 األطراف؛ ومستنتجات بها املستدل الوسائل ونص بها املدىل

 النيابة ممثل اسم -4؛املقرر املستشار اسم بيان مع القرار أصدروا الذين

إىل  واالستماع املستشار املقرر تقرير تالوة -6اسم كاتب الضبط؛ -5العامة؛
 يشار ،األطراف إن وجد حمامي إىل االستماع -7العامة؛ مستنتجات النيابة
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 يوقعو علنية. جلسة إىل تاريخ النطق بها وإىل أنها صدرت يف القرارات يف

 حالة ويف الضبط، وكاتب املقرر واملستشار الرئيس من القرار كل أصل على

 الرابعة الفقرات يف عليها املنصوص اإلجراءات تتخذ مانع ألحدهم حدوث

 .(548)املادة  أعاله 371 املادة من والسادسة واخلامسة

  يقدم الطعن بإعادة النظر ضد
 القرارات ضد أواًل:القرارات التي تصدها حمكمة النقض يف األحوال التالية: 

 تصحيح أجل ثانيًا: من بزوريتها. اعرتف أو صرح وثائق إىل استنادا الصادرة

 عناصر خالل من تصحيحه ميكن واضح مادي خطأ حلقها التي القرارات

ثالثا: إذا أغفل البت يف أحد الطلبات املعروضة . نفسها القرارات من مأخوذة
رابعًا: ضد  مبقتضى وسائل استدل بها، أو يف حالة عدم تعليل القرار.

أو بالسقوط ألسباب ناشئة عن بيانات ذات القرارات الصادرة بعدم القبول 
صبغة رمسية تبني عدم صحتها عن طريق وثائق رمسية جديدة وقع 

 .(563)املادة  االستدالل بها فيما بعد

  ال يفتحأقر املشرع على أنه 

 أجل من عليه حكم شخص منه تضرر الوقائع يف خطأ لتدارك إال املراجعة باب

 طرق من أخرى طريقة أية انعدام عند إال املراجعة تقبل الو جنحة. أو جناية

، أما خبصوص يلي فيما ستذكر التي الشروط وضمن احلاالت ويف الطعن
 -1حاالت تقديم الطعن باملراجعة فهي حمددة على سبيل احلصر وهي: 

 ثبت حجج أو مبستندات ذلك بعد وأديل القتل، دعوى يف عقوبة صدرت إذا

 -2قتله؛ املزعوم عليه اجملىن وجود على تدل كافية عالمات أو قرائن قيام منها
 آخر متهما يعاقب مقرر ثان ذلك بعد وصدر متهم، على عقوبة صدرت إذا
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 تناقض من بينهما ملا املقررين بني التوفيق ميكن ومل الفعل نفس أجل من

 صدور بعد جرت إذا -3عليهما؛احملكوم  أحد براءة على الدليل منه يستخلص

 أجل شهادة من عليه وحكم إليه االستماع سبق شاهد متابعة باإلدانة احلكم

املتهم، وال ميكن أثناء املناقشات اجلديدة االستماع إىل الشاهد  ضد الزور
 أو مت باإلدانة احلكم صدور بعد واقعة ت طرأ إذا -4احملكوم عليه بهذه الصفة؛

 ومن املناقشات أثناء جمهولة كانت تقديم مستندات مت إذا أو عنها الكشف

 .(566و  565)املادتني  عليه احملكوم براءة تثبت أن شأنها

 1-  املسطرة اخلاصة بدعوى
إعادة ما تلف أو فقد من وثائق مسطرة  -2. الوثائق املنصب على تزويرال

املساطر  -4. التحقق من اهلويةمسطرة  -3. اإلجراءات أو املقررات القضائية
 .بتمويل اإلرهاب اخلاصة

 

 
 
 
 
. 
 
 
 



 
 

 

  

 37 الصفحة إعداد وتقديم ذ. حممد القامسي          اجلزء الثاني

 

مصطلحات ومفاهيم يف ضوء قانون املسطرة اجلنائية 
 املغربية

  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

  

 38 الصفحة إعداد وتقديم ذ. حممد القامسي          اجلزء الثاني

 

مصطلحات ومفاهيم يف ضوء قانون املسطرة اجلنائية 
 املغربية

  

   أقر املشرع
املغربي على أن املكلف بتنفيذ العقوبات الزجرية هو قاضي تطبيق 

قضاة احملكمة من قبل اجمللس األعلى للسلطة القضائية من يعني العقوبات و
بنفس  من مهامه ىملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، ويعفاالبتدائية 

بزيارة املؤسسات ، أما خبصوص االختصاصات املخولة له فهي: الكيفية
السجنية التابعة لدائرة احملكمة االبتدائية التي ينتمي إليها مرة كل 
شهر على األقل؛ يتتبع مدى تطبيق القانون املتعلق بتنظيم وتسيري 
املؤسسات السجنية يف شأن قانونية االعتقال وحقوق السجناء ومراقبة 

يطلع على سجالت االعتقال ويعد تقريرًا عن كل  ات التأديب؛سالمة إجراء
يل نسخة منه إىل زيارة يضمنه مالحظاته يوجهه إىل وزير العدل، وحي

ميكنه مسك بطاقات خاصة بالسجناء الذين يتتبع  النيابة العامة؛
وضعيتهم تتضمن بيانات حول هويتهم ورقم اعتقاهلم واملقررات 

ميكنه تقديم  درة يف شأنهم ومالحظات القاضي.القضائية والتأديبية الصا
 .(596)املادة  مقرتحات حول العفو واإلفراج املقيد بشروط

  احلرية من أمسى احلقوق املخولة
لألشخاص، حيث سعت خمتلف التشريعات الوطنية ومنها الدستور 
املغربي وقانون املسطرة اجلنائية حلمايتها وال ميكن النيل منها إال يف 

 يأمر باعتقاله القضائية السلطة عن صادر سند وجودحاالت حمددة وهي: 

مقرر مكتسب لقوة الشيء املقضي  على سند يأمر بتنفيذ بناء أو احتياطياً 
أو احلبس أو االعتقال أو  السجن بعقوبة عليه يقضي قضائية هيئة صادر عن به
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 بالوضع املتعلقتني 80و 66 املادتني مقتضيات مراعاة مع اإلكراه البدني،

 .(608)املادة  احلراسة النظرية حتت

  فالشخص املدان
قوة الشيء املقضي به.  اكتسب مقرر قضائي صدر يف حقه الذي الشخصهو 

 ومل جنائيا متابعته متت شخص كلأما الشخص املعتقل احتياطيا فهو 

أما الشخص املكره  حكم اكتسب قوة الشيء املقضي به. حقه يف بعد يصدر
)املادة  دين من بذمته ما أداء عدم بسبب حبسه مت شخص كلبدنيا فهو 

618.) 

  ويقصد به اطالق سراح
 برهنوا جنحة، الذين جناية أو أجل من للحرية سالبة بعقوبة عليهم للمحكوم

، إمتام العقوبات الصادرة يف حقهم قبل سلوكهم حتسن على الكفاية فيه مبا
 عليهم احملكوم-1 :يف احلاالت التالية بشروط اإلفراج املقيد من يستفيدوا و

 احملكوم العقوبة نصف األقل على يعادل فعليا حبسا قضوا الذين جنحة أجل من

 وصفت وقائع أجل من جنحية بعقوبة أو جنائية بعقوبة عليهم احملكوم -2بها؛

 للعقوبة املقررة هلا مخس األقصى احلد يتجاوز جنحة أجل من أوجناية،  بأنها

 احملكوم العقوبة ثلثي األقل على يعادل فعليا حبسا إذا قضوا حبسا سنوات

 مدة تكون أن ميكن فال عليهم باإلقصاء، مبحكوم األمر تعلق إذاأما  بها.

 فيه أصبح الذي اليوم من حتسب سنوات ثالث من أقل الفعلي اعتقاهلم

 املفعول. ساري اإلقصاء تدبري
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  حدد
 – 2اجلرائم السياسية؛ يف -1املشرع هذه احلاالت بشكل حمصور فيما يلي: 

 احملكوم عليه عمر كان إذا -3املؤبد؛ بالسجن أو اإلعدام بعقوبة احلكم حالةيف 

 60 عليه احملكوم سن يبلغ ما مبجرد -4للجرمية؛ ارتكابه يوم سنة 18 عن يقل

أو أخواته أو عمه أو  إخوته أو فروعه أو أصوله أو زوجه لفائدة مدين ضد -5عاما؛
 من أو أخته ابنة أو أخيه ابنة أو أخته ابن أو أخيه ابن أو خالته أو عمته أو خاله

 آن يف ؛ وال يطبق االكراه البدني كذلك الدرجة نفس من مصاهرة به تربطه

خمتلفة، وال ينفذ على امرأة  ديون أجل من ولو وزوجته الزوج على واحد
، وينتهي حامل وال على امرأة مرضع يف حدود سنتني من تاريخ الوالدة

مفعول االكراه البدني إما بأداء الدين حمل االكراه أو تنازل الدائن عن 
 .(637و  636)املادتني  حقوقه لفائدة املدين احملكوم عليه باالكراه

- عشرين إىل (6) أيام ستة من 
( إذا كان مبلغ الغرامة أو ما عداها من العقوبات املالية يقل عن 20يومًا )

( إىل واحد وعشرين 15مخسة عشر يومًا ) من -(؛8.000مثانية آالف درهم )
( ويقل 8.000( إذا كان املبلغ يعادل أو يفوق مثانية آالف درهم )21يومًا )

( إذا 2( إىل شهرين )1من شهر واحد )- (؛20.000عن عشرين ألف درهم )

( ويقل عن مخسني 20.000كان املبلغ يعادل أو يفوق عشرين ألف درهم )

( إذا كان 5( إىل مخسة أشهر )3ثالثة أشهر ) من-(؛ 50.000ألف درهم )

( ويقل عن مائتي ألف 50.000يعادل أو يفوق مخسني ألف درهم ) املبلغ

( إذا كان املبلغ 9إىل تسعة أشهر ) (6)ستة أشهر  من- (؛200.000درهم )
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-(؛ 1.000.000يعادل أو يفوق مائتي ألف درهم ويقل عن مليون درهم )

( إذا كان املبلغ يعادل أو 15سة عشر شهرًا )( إىل مخ10من عشرة أشهر )
 (.638)املادة  (1.000.000يفوق مليون درهم )

 1- توجيه إنذار من طرف

 حقه يف البدني اإلكراه تطبيق املطلوب الشخص طالب اإلكراه إىل

 التوصل تاريخ من شهر واحد من أكثر مرور بعد نتيجة دون يبقى

 إىل يرمي البدني باإلكراه املطالب من كتابي طلب تقديم -2به؛

 على التنفيذ إمكانية عدم اإلدالء مبا يثبت-3السجن؛ يف اإليداع

موافقة قاضي تطبيق -5تقديم الطلب لوكيل امللك. -4 املدين. أموال

 639)املادتني  العقوبة على الطلب بعد إحالة وكيل امللك امللف عليه

 .(640و 

   حدد املشرع مدد تتقادم

 ادرة يف حق احملكوم عليهم، وختتلف باختالفمبرورها العقوبات الص

نوع اجلرمية أهي جناية أو جنحة أو خمالفة، وهذه املدد حمددة يف 

مخس عشرة سنة  مبضي اجلنائية العقوبات تتقادم-1ما يلي:

 احلكم فيه يصبح الذي التاريخ من ابتداء حتسب كاملة، ميالدية

 تتقادم-2به.مكتسبًا لقوة الشيء املقضي  بالعقوبة الصادر
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 من كاملة، ابتداء أربع سنوات ميالدية مبضي اجلنحية العقوبات

بالعقوبة مكتسبًا لقوة الشيء  الصادر احلكم فيه يصبح الذي التاريخ

ميالدية  سنة مبضي املخالفات عن العقوبات تتقادم-3املقضي به.

 الصادر احلكم فيه يصبح الذي التاريخ من حتسب ابتداء كاملة،

  .(651إىل  649)املواد من  مكتسبًا لقوة الشيء املقضي به بالعقوبة

  هناك بطاقة للسجل العديل

ختص الشخص الطبيعي وتنقسم إىل ثالث أقسام وهي البطاقة رقم 

وجه إىل اإلدارة العامة لألمن الوطني على منها نظري يوجه  1

اإلخبار، وال يطلع على مضمون هذا النظري إال السلطات القضائية 

التي تسلم  2والبطاقة رقم  ومصاحل الشرطة والدرك امللكي.

للسلطات القضائية باختالفها واملديرية العامة لألمن الوطني 

واإلدارات  باحلرية احملروسة املصلحة املكلفةو والسلطات العسكرية

فتسلم للمعني باألمر شخصيا أو  3البطاقة رقم العامة...اخل، أما 

مت هناك بطاقة السجل العديل اخلاصة  ،ملن يوكله عنه بتوكيل خاص

 بالشخص املعنوي.
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  هو ذاك اإلجراء الذي يعمل

بالنسبة  وحاالت فقدان األهلية على حمو آثار العقوبة احملكوم بها

 احملاكم إحدى من حكم عليه صدر شخص لكل، فيحق للمستقبل

، االعتبار رد احلصول على جنحة، أو جناية أجل من باململكة الزجرية

االعتبار القانوني ويكون يف احدى وهناك نوعني منه هما، رد 

من قانون املسطرة اجلنائية، وهناك  688احلاالت الواردة يف املادة 

ال ميكن طلب يقدم للسلطات القضائية املختصة  رد االعتبار القضائي

غري أن هذا األجل  قبل انصرام أجل ثالث سنواتهذا رد االعتبار 

خيفض إىل سنتني إذا كانت العقوبة صادرة من أجل جنحة غري 

يرفع هذا و عمدية، وإىل سنة واحدة إذا كانت العقوبة غرامة فقط.

 األجل إىل مخس سنوات يف حق احملكوم عليه بعقوبة جنائية.

األجل، من يوم اإلفراج بالنسبة للمحكوم عليه يبتدئ سريان و

 .بعقوبة سالبة للحرية ومن يوم األداء يف حق احملكوم عليه بغرامة

 

 

 

 مت حبمد اهلل وقوته
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