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 سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا"
 "إنك أنت العليم احلكيم   

 صدق اهلل العظيم     
  من سورة البقرة 32اآلية          
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 نونية جامعية معمقةسلسلة أحباث قا

 مقدمة من اإلدارة العلمية جمللة الباحث للدراسات واألحباث القانونية والقضائية
 

            

          

 الكلمة االفتتاحية للعدد:               

  يقدمها املدير املسؤول:           

 يـقامسـمد الـذ. مــح    
 

ه نغدو يف طريقنا حىت نبلغ مقام اليقني، والصالة بسم اهلل الكريم، وبه نستعني، وبفضل
 والسالم على خري اهلدى وشفيع الورى واألنام وعلى أصحابه أمجعني:

 أما بعد:

إن من أهم مظاهر الـــــزكاة يف العلم أن يتم نشره وتبليغه للعباد، فإميانا منا بأهمية 
م حتميله مشاق البحث والسفر قصد تقريب املعلومة القانونية والقضائية للقارئ الكريم وعد

احلصوص عليها، تتشرف اإلدارة العلمية جمللة الباحث للدراسات واألحباث القانونية والقضائية 
بأن تضع بني يدي الفقيه والباحث واملمارس والطالب وكل مهتم بالشأن القانوني هذا العدد 

لباحثني األفذاذ، وإنه مل من السلسلة الذي هو عبارة عن حبث معمق جادت به جعبة أحد ا
 دواعي السرور أن نرى أعماال كهاذه تنشر ويعرف بها لعموم املهتمني.

فالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف إعداد هذه الدراسة والتنسيق بني أحضانها، والشكر 
تقبلوا أمسى عبارات التقدير واالحرتام  33 على نشرها، ويف انتظار العدد منياجلزيل للقائ

 .والسالم
  

  14/05/2020 ململكة املغربية الشريفة بتاريخحرر با
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 شروط النشر يف السلسلة:

  األطاريح والرسائل و كـــالكتبأن يكون البحث املراد نشره حبثا معمق 

  األخطاء النحوية واملنهجية التي تـعثريهأن يتم تنقيح البحث من كل 
  معينة فوجب اإلدالء به لذن جهة منإذا كان املراد نشره يستوجب إذن 

  يتحمل كاتب كل حبث معمق منشور بالسلسلة سواء كان كتاب أو
أطروحة أو رسالة املسؤولية الكاملة عن كل ما يشوبه من سرقات أدبية 

 مـع حفظ حق طاقم السلسلة يف املتابعة الــقانونية. –ومغالطات علمية 
 بعده فيه دد خاص ينشرــمينح لكل حبث معمق وارد على السلسلة ع 
 يف آجال خمتلفة ال تتعدى يف جمملها شهردوري  لتنشر السلسلة بشك 
 لربيد السلسلة وورد ــــراد نشره بصيغة الـــإرسال البحث امل

  Majalatlbahit@gmail.comاإللكرتوني................. 
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 أصل هذا العمل هو:  

 لقانون اخلاصرسالة لنيل دبلوم املاسرت يف ا

 احلكامة االمنية وختصص ماسرت املنظومة اجلنائية 

 يانيأشرف عليها الدكتور إدريس احل 

 أكادير - جامعة ابن زهر –كلية احلقوق 
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 إهداء                    

 إلى من علمني النجاح والصبر                      

 إلى من علمني العطاء بدون إنتظار                  

 أبي العزيز                  

 إلى من علمتني وعانت الصعاب ألصل إلى ما أنا فيه                  

 ن كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى م                 

 أمي الحبيبة                  

 إلى جميع أفراد أسرتي العزيزة والكبيرة كل بإسمه أينما وجدوا                  

 إلى أصدقاء رفقاء دربي من داخل الجامعة وخارجها                  

 ناروا دروبنا بالعلم والمعرفة .إلى أساتذتي الكرام الذين أ                 

 إلى كل من يقتنع بفكرة فيدعو إليها ويعمل على تحقيقها .                 

                 

  إليكم أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع                           
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 استجابة لقول    ألصحابه،أرى لزاما علي تسجيل الشكر و إعالمه ونسبة الفضل           

 .»هللا لم يشكر الناس لم يشكر  من «وسملصىل هللا عليه النبي           

 قيل:وكما           

 عالمة شكر المرء إعالن حمده      فمن كتم المعروف منهم فما شكر         

 وجل على أن هداني لسلوك طريق البحث والتشبه بأهل العلم فالشكر أوال هلل عز         

 مفاوز.وإن كان بيني وبينهم           

 أتقدم بفائق التقدير واالحترام وجزيل الشكر ألستاذي الفاضل الدكتور          

 سلك الماستر. وتكويننا فيأحمد قيلش على ما بدله من جهد بغية تأطيرنا         

 كما أخص بالشكر أستاذي الكريم الفاضل المشرف على هذا البحث          

 الدكتور إدريس الحياني فقد كان حريصا على قراءة كل ما أكتب ثم يوجهني         

 فله مني وافر الثناء وخالص الدعاء وألطف إشارةإلى ما يرى بأرق عبارة        

 الزمالء وكل من قدم العلمية وكلكما أشكر السادة األساتذة اعضاء اللجنة          

 أسال هللا أن يجازيهم عني خيرا وأن يجعل  مرجعأعانني بلي فائدة أو          

 عملهم في ميزان حسناتهم.         
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 الئحة المختصرات  

 . باللغة العربية : أوال

 . قانون المسطرة الجنائية : ج.م.ق

 . قانون المسطرة المدنية : م .م.ق

 مرجع سابق  : س .م 

 صفحة  : ص   

 :    طبعة  ط

 :     المادة  م

 

 باللغة الفرنسية  : ياثان

N  : Numéro 

P   : page 

éd : édition  

ART : Article  

T   : Tome 

Op.cit : ouvrage précité 

C.PR.Pen : code de procédure pénal.  
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 مقدمة:
 يقوم النظام الجنائي المغربي على مؤسسات قانونية محددة تهدف إلى تحقيق

مغربي في ا أغلب الشعوب، ويساير النظام الجنائي الالعدالة الجنائية التي تسعى إليه

ها عضو حيث تهدف المؤسسات القانونية التي يتكون من واالتفاقيات،ذلك جل المواثيق 

ل جهاز كمن خالل ما يقوم به  العادلة،النظام الجنائي المغربي إلى تحقيق المحاكمة 

 العمومية.من أدوار طالئعية ومهمة في الدعوى 

انون أحد الركائز األساسية لدولة الحق والق العادلة،في المحاكمة ويعد الحق 

مكانة لذلك حضي هذا الحق ب واالعتداء،وحماية اإلنسان من التعسف والشطط والتميز 

نسان كرستها الصكوك الدولية في مجال حقوق اإلنسان من اإلعالن العالمي لحقوق اإل

 يب.التعذواتفاقية مناهضة  سياسية،والإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

ند موفي ظل الدينامية السياسية والتشريعية والمؤسساتية التي عرفها المغرب 

عديالت فقد جاء قانون المسطرة الجنائية والت العشرين،بداية التسعينيات من القرن 

وذلك من أجل توفير ظروف مثلى للمحاكمة  هامة،المدخلة عليه بعدة مستجدات 

ضحايا  وحماية حقوق األفراد متهمين كانوا أم اإلنسان،ة وتدعيم مبادئ حقوق العادل

جريمة وكذا إعطاء نظام العدالة الجنائية والوسائل الضرورية لمكافحة ال شهود،أم 

 اإلنسان.وفقا لمبادئ حقوق 

وقد خص المشرع المغربي كل جهاز بدور محدد في مسار الدعوى العمومية، 

، بحيث تكون الشرطة القضائية أول جهة تضع يدها على النازلة  انطالقا من بدايتها

الذي يعتبر محوريا  في جل مراحل الدعوى  1، ليأتي بعدها دور النيابة العامة 

، بحيث تملك الحق في تحريك الدعوى العمومية من عدمها و إحالتها على 2العمومية 

ة المعروضة عليها أو إحالتها هيئة الحكم ، إن هي ارتأت بأن األدلة كافية في القضي

على قاضي التحقيق ، إذا كانت مقتضيات القانون تلزم النيابة العامة بإحالتها عليه ، 

أو إذا تبين لها أن النازلة ال زالت تحتاج إلى تجميع وتمحيص األدلة وتوضيح 

 .الغموض واللبس الذي يكتنفها 

ـيق اإلعـدادي ويقـرر متابـعة وبعد أن يـستـنفذ قـضاء التحـقـيق إجراءات التـحق

المـتهـم ، يحيل ما توصل إليه على هيئة الحكم التي يعود لها الحق في الفصل النهائي 

                                                           
سطة نوابه النيابة العامة في من قانون المسطرة الجنائية " يمثل وكيل الملك شخصيا أو بوا 1/39 نصت المادة  - 1

 "…دائرة نفوذ المحكمة االبتدائية المعين بها 
ي تكبلدعوى العمومية :هي دعوى قضائية يرفعها المجتمع ممثال في النيابة العامة بهدف إنزال العقاب على مرا- 2

 الجرائم التي تتسبب في اضطراب امن المجتمع و ألحقت أضرار بالفرد.
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في الدعوى العمومية ، لتصل إلى دور قاضي تطبيق العقوبات الذي يتدخل لإلشراف 

 .على تنفيذ العقوبة

ية ، بل هي حجر أحد الركائز األساسية والجوهر 3هذا وتعتبر النيابة العامة

الزاوية نظرا لتواجدها في جل أطوار الدعوى العمومية ، فهي كما يقال الخصم 

 .الشريف ، تمثل المجتمع وتدافع عنه وبالتالي تهدف إلى حمايته 

ومادامت النيابة العامة تتصف بالخصم الشريف في الدعوى العمومية ، على 

تها تهدف إلى إدانة المتهمين فإنها إذا أساس أنه إذا كانت العادة قد جرت على أن طلبا

تفطنت إلى أن اإلدانة تتعارض مع العدالة بسبب وجود أدلة على براءة المتهم ، فإنها 

تغير ملتمسها السابق الرامي إلى إدانة المتهم ، وتدافع عن األصل الذي هو براءة 

يق مصالح اإلنسان ، مادامت طرفا استثنائيا في الدعوى العمومية يهدف إلى تحق

 .4المجتمع ، لكن ليس على حساب األبرياء 

 ويتوجب على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بمجرد علمها بارتكاب

ير غحتى لو كانت أدلة اإلدانة غير كافية أو  إليه،الجريمة ضد الشخص المنسوبة 

ضد  انطالقا من كون النيابة العامة وجدت للدفاع عن مصالح المجتمع موجودة،

حريك توال يفرض عليها  المتوفرة،الظاهرة اإلجرامية وليس للحكم على قيمة األدلة 

 .الدعوى العمومية للحكم على قيمة األدلة المتوفرة 

ن مهذا ونشير إلى أن التحقيق محاكمة عادلة تضمن حقوق وحرية المتهم تحتاج 

ري ومرحلة المشرع المغربي إيجاد جهاز يكون وسطا بين مرحلة البحث والتح

 الجرائم.المحاكمة تناط به مهمة التحقيق في 

لذلك نجد أن أغلب التشريعات قد اعتنقت مبدأ الفصل بين سلطة المتابعة وسلطة 

 .وعلى منوالها سار المشرع المغربي الذي أنشأ مؤسسة قضاء التحقيق  5التحقيق

القانون ويتمحور دور هذه المؤسسة في التحقيق في الجرائم المحددة بنصوص 

، أو في تـلك الـتي تـحـيلها عـليها الـنيابة العامة بمقـتـضي الملـتـمسات الـتي خـولها 

إياها القانـون ، فقاضي التحقيق جهة محايدة ومستقلة في الدعوى الجنائية ، فهو مستقل 

                                                           
س النيابة مثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملك ويساعده عدد من المحامين العامون ، وهو رئيي - 3

 . 33.17العامة بوجه عام طبقا للقانون 
، مطبعة النجاح  3علق بالمسطرة الجنائية ، الجزء الثاني ،ط جديد المتعبد الواحد العلمي ، شروح في القانون ال - 4

  32.، ص   2012، الدارالبيضاء  سنة 
 . كالتشريع الجزائري والتونسي - 5
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عن جهات قضاء الحكم والنيابة العامة التي ال تقيده ملتمساتها ، كما أنه مستقل عن 

 .6راف األخرى األط

فقاضي التحقيق تتركز أهدافه في البحث عن الدليل الذي يثبت التهمة على المتهم 

 .7أو ينفيها عنه ، وليس البحث ، وليس البحث عن ما يدين المتهم فقط 

أن فصل سلطة االتهام عن سلطة التحقيق ، ضمانة  8ويعتبر جل فقهاء القانون

قوية لحقوق الدفاع ، كما أن المشرع المغربي قد مهمة للمحاكمة العادلة ، وترسيخا وت

أحسن صنعا عندما غل يد النيابة العامة في التحقيق وأناط تلك المهمة بقاضي التحقيق 

، ومن هنا اعتبر أن هذا المبدأ أهم ضمانات التحقيق اإلعدادي ، فالحياد التام ال يتحقق 

 .إال إذا استقلت سلطة التحقيق عن سلطة االتهام 

نظر  ير إلى أن حدود العالقة التي تجمع النيابة العامة وقاضي التحقيق فيونش

ادة كل المشرع المغربي ، أنتجت عالقة تعاون وتبادل لألفكار تتحقق في إطارها استف

 طرف من اآلخر وذلك للوصول إلى نتائج مرضية بشأن القضايا المعروضة للتحقيق

 .لة والحفاظ على النظام العام ، مع مراعاة احترام القانون وتكريس العدا

والظاهر أن المشرع المغربي يبحث عن تحقيق نوع من التوازن بين النيابة 

 .العامة وقاضي التحقيق ، كما يسعى إلى تأسيس نوع من الرقابة بينهما 

 أهمية الموضوع  :أوال

 كبرى إن موضوع " حدود العالقة بين النيابة العامة وقاضي التحقيق " ذو أهمية

حيث تقوم وذلك راجع إلى مجموعة من المقتضيات القانونية التي تنظم العالقة بينهما ب

ط مستمر النيابة العامة بدور مهم خالل مرحلة التحقيق اإلعدادي حيث تبقى على ارتبا

ل سير بقاضي التحقيق الذي يقوم بدوره بإشعارها بمختلف القرارات التي يتخذها خال

ا حسن وهي من ناحيتها تبدي جميع الملتمسات التي من شأنه أعمال التحقيق اإلعدادي

حل سير التحقيق كما أن القانون خول لها االطالع على ملف التحقيق في جميع مرا

المتهم على  التحقيق إلى غاية انتهائه باتخاذ قاضي التحقيق القرار النهائي إما بإحالة

 . المحكمة المختصة أو بإصدار أمر بعدم المتابعة

                                                           
 .ق المدني األطراف األخرى هي المتهم والمطالب بالح - 6
ى ما إذا كان قاضي التحقيق ، يحقق بي ذلك في قانون المسطرة الجنائية ، ولم يشر إللم يوضح المشرع المغر - 7

 .من أجل المتابعة أو عدم المتابعة على غرار نظيره الفرنسي الذي وضح ذلك 
لدعوى العمومية ، رسالة لنيل دبلوم الماستر صالحيات سلطتي النيابة العامة وقاضي التحقيق في ا : هاجر لحكيم - 8

تماعية ، جامعة ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالج في القانون الخاص تخصص المهن القانونية والقضائية

 6.، ص  2016/2015عبد المالك السعدي ، طنجة ، لسنة 
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قد أحسن المشرع المغربي صنعا بفصل سلطة االتهام عن سلطة التحقيق إال و

ة أنه أعطى لألولى ) سلطة االتهام ( صالحيات واسعة تواكب بها النيابة العام

ددهم إجراءات التحقيق اإلعدادي ، فهي من يعمل على تعيين قاضي التحقيق ، عند تع

خالل  فيها ، وتواصل العمل معه من بالمحكمة الواحدة ، في القضية المراد التحقيق

ي الملتمسات المخولة لها بنصوص القانون ، إال أن المشرع في المقابل منح قاض

هم التحقيق صالحيات واسعة ، وسلطات خطيرة ، يمكن له من خالل تطبيقها ضد المت

م ، المس بحريته قصد إخضاعه إلجراءات التحقيق اإلعدادي ، حتى ال يؤثر المته

 لى التحقيق أو يحول دون إنجاز بعض اإلجراءات الضرورية للبحث والكشفسلبا ع

له في  عن األدلة ، كما أعطاه الحق في البث في ملتمسات النيابة العامة بحيث يعود

فقها في غالب األحيان ، تقرير مصير ملتمسات النيابة العامة وطلباتها ، فله أن يوا

العامة فيما  قراراته عند مخالفته لطلبات النيابةتصوراتها أو يخالفها في ذلك مع تعليل 

 .يخص إجراءات التحقيق 

ات كما خول المشرع للنيابة دورا آخرا يتمثل في حقها في استئناف جل القرار

القة ، والتي تتدخل بدورها في العاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحيةالصادرة عن ق

  .ن النيابة العامة و قاضي التحقيقالقائمة بي

وبناء على ما تقدم ، فللموضوع أهمية خاصة ، فإسناد مهام تحريك الدعوى 

قيق العمومية لجهاز النيابة العامة ، وحضورها المميز والقوي في جل أطوار التح

ين وهو والمحاكمة لكونها تمثل المجتمع وتدافع عنه ، تجعل هذه المؤسسة تقوم بمهتم

 الوقت  النيابة العامة ، خصما وحكما في نفسماال يجوز ، إذ ال يعقل أن يكون جهاز 

ناد ومما ال شك فيه أن هذا الموضوع سيؤثر على المحاكمة العادلة لذلك تم إس

في  مهمة التحقيق اإلعدادي إلى قاضي التحقيق نظرا لضمانات وحياد قضاء التحقيق

 .أداء مهمته 

 دوافع اختيار الموضوع  : ثانيا

ي إلى اختيار هذا الموضوع هو اعتباره من المواضيع من أبرز الدوافع التي دفعتن

التي تتمتع بقدر كبير من األهمية في المجالين النظري و التطبيقي ، كما أن أهمية 

الموضوع كانت كذلك دافعا لنا للخوض في دراسته ، فمن جهة أولى تعد مرحلة 

البحث التحقيق اإلعدادي مرتعا خصبا لحقوق الدفاع ، وهذا على عكس مرحلة 

التمهيدي ، كما أنها تعد بوابة للعدالة الجنائية من جهة ثانية ، بحيث توفر هذه المرحلة 

الضمانات الكافية للمتهم عن نفسه ، وتعطي لقاضي التحقيق الوقت الالزم للقيام 

باإلجراءات الضرورية للكشف عن األدلة ، وللنيابة العامة الحق في الدفاع عن 
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غايتنا من هذا البحث هو تسليط الضوء على أنظمة العالقة  مصلحة المجتمع ، وكون

  . بين سلطتي االتهام والتحقيق ، وذلك لكفالة الحياد بين وظائف االتهام والتحقيق

  إشكالية الموضوع : ثالثا

دة ، المهيمن للنيابة العامة على الدعوى العمومية العتبارات متعد إن الحضور

ي ال تحقيق في الجرائم إلى مؤسسة قضاء التحقيق التواكبه المشرع بإسناد مهمة ال

 تقل أهمية عن المؤسسة األولى ، وبهذا خلق المشرع عالقة وطيدة بين مؤسستين

جهة   عدفالنيابة العامة تعد محامي المجتمع والمدافع عن مصالحه ، وقاضي التحقيق ي

دود حطرح إشكالية محايدة ومستقلة للحكم بين النيابة العامة و المتهم ، وهو ما ي

تقوم على  العالقة التي تربط النيابة العامة بقاضي التحقيق ، فإذا كانت هذه العالقة

ة من التعاون وتكامل األدوار ، فإنه ليس هناك ما يمنع دون بلوغ األهداف المرجو

عامة وقاضي عالقة هاتين المؤسستين ، لكن في حالة تنافر وتوثر العالقة بين النيابة ال

لجنائي حقيق ، فإن الحديث يثار عن مدى وجود أزمة عالقة بينهما في ظل النظام االت

  .المغربي 

ق)قاضي كما أن دراسة العالقة بين سلطة االتهام )النيابة العامة( وسلطة التحقي

رضي التحقيق( فيها مشاكل كثيرة نظرا لالختالف في الرأي حولها بين مؤيدين ومعا

 هذه العالقة.

ارب اإلشكالية في الجدل الفقهي واختالف المعالجة التشريعية وتض وتتجسد هذه

 األحكام القضائية ، إذ ثار الجدل حول الفصل أو الجمع بين السلطتين . 

 : يةلتبسيط اإلشكال الرئيسي لهذا الموضوع تتفرع عنه األسئلة الفرعية التال

 دادي ؟داخل النيابة العامة في إجراءات التحقيق اإلعماهي حدود ت -

 ا مدى صحة تدخل النيابة العامة في أعمال التحقيق و إشرافها عليه ؟م -

ل فعال تباشر النيابة العامة بعض اختصاصات قاضي التحقيق ، وهل هي     ه -

 سلطة رقابية عليه ، أم أن قاضي التحقيق يتمتع باالستقالل في أداء مهامه ؟

سلطة التحقيق في تحقيق المحاكمة طة االتهام عن ما مدى مساهمة مبدأ فصل سل -

 العادلة؟

ل نجح المشرع في تحقيق نوع من توازن عالقة النيابة العامة بقاضي التحقيق ه -

 العادلة؟ضمانا للمحاكمة 
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  والتحقيق؟بين سلطتي االتهام  والفصلع كيف تناولت التشريعات مسألة الجم -

 في سلطة االتهام؟ تمارس مهامها ن إلى أي حد يمكن للنيابة العامة أ -

 المنهجية المعتمدة لدراسة الموضوع  :رابعا

امة إن تحليل اإلشكالية التي يطرحها موضوع " حدود العالقة بين النيابة الع

ببيان  وقاضي التحقيق " يتطلب منا اعتماد منهجية نلتزم من خاللها بالمنهج الوصفي

هج قانونية ، و أيضا المنالنصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع  و األفكار ال

ء الفقهية التحليلي بتحليل النصوص القانونية واألحكام و القرارات القضائية ، واآلرا

قة التي تطرقـت للموضوع لتوضيح موقـف كل جهة على حدة ، ألن النظرة إلى العال

يابة بين النيابة العامة وقاضي التحقيق ، تختلف باختالف صاحبها فموقف ممثل الن

 ه مة ، ليس هو موقف قاضي التحقيق وموقف هذان األخيران ليس هو موقف الفقالعا

 ضرورة لكل بحث علمي خصوصا عندما يتعلق األمر المقارن،واعتمادا المنهج 

لنيابة الذلك سنعمل على تبيان حدود العالقة بين  القانونية،بالمواضيع ذات الصبغة 

ون اصة في القانون الفرنسي والقانالعامة وقاضي التحقيق في القانون المقارن خ

 .المصري

 خطة البحث  خامسا:

نظرا لكون دراسة أي موضوع يقتضي دراسته دراسة علمية تتطلب تصميم 

حث إلى فقد ارتأينا تقسيم الب الموضوع،متماسك يسمح بالمعالجة الشاملة اإلشكالية 

  أساسيين:فصلين 

 إلعدادي ماهية سلطتي االتهام والتحقيق ا األول:الفصل 

 بين الجمع أو الفصل  سلطتي االتهام والتحقيق ما الثاني:الفصل 
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 األول:الفصل 

لطتي االتهام والتحقيق سماهية 

 اإلعدادي
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تكريسا لمبدأ فصل االتهام عن سلطة التحقيق فقد جعل المشرع المغربي زمام      

كل سلطة من السلطتين بأيدي جهات مستقلة بعضها عن البعض األخر إحداهما تمتلك 

ام باإلجراءات المسطرية التي تندرج ضمن  وظائفها كسلطة اتهام و صالحية القي

األخرى تمتلك صالحية القيام باإلجراءات المسطرية التي تندرج ضمن اختصاصاتها 

كسلطة تحقيق، حيث تعتبر سلطة االتهام تلك السلطة المختصة بإسناد واقعة إجرامية 

 . 9إلى شخص معين يزعم أنه مرتكب الفعل اإلجرامي

ومن المتفق عليه عالميا ، قانونيا ، فقهيا وقضائيا أن وظيفة االتهام من اختصاص 

النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع في طلب عقاب المجرمين ، ويفترض هذا 

 .10الوضع أن سلطة االتهام تتمتع باستقالل تام في شأن وظيفة االتهام

دعوى العمومية نظرا لما يترتب يعتبر التحقيق اإلعدادي احد أهم مراحل الكما 

عنه من أثار تمس بشكل مباشر حقوق وحريات األفراد ، الذين تثبت بحقهم اإلدانة 

 .11ةبارتكاب جريمة معينة بناءا على ما يتم التوصل إليه خالل هذه المرحل

لذلك تعد هذه المرحلة ممهدة لمرحلة المحاكمة، فمن خاللها يتم جمع األدلة 

م تحديد مصير المتهم إما بحفظ الدعوى من طرف النيابة العامة وتمحيصها، ومن ث

طرف  وإسدال الستار عليها إذا تبين انه ال وجه إلقامتها أو السير فيها ، وإما بإحالتها 

 .12إلى المحكمة المختصة إذا قويت ضده أدلة االتهام وترجحت إدانته

ات اختصاص مختلف ، إذ فالتحقيق اإلعدادي يفترض وجود سلطة اتهام إلى جانبه ذ 

باته ـك الدعوى وعرض طلـدوره في تحريـهام ، يقوم بـالبد وان يسبق التحقيق ات

وإزاء هذا االختالف في الطبيعة فالبد من وجود اختالف في المضمون  ،هاـوتدعيم

من ناحية ، وفي الشخص اإلجرائي القائم بكل منهما من ناحية أخرى ، وهذا بدوره 

  . 13القواعد التي تحكم كال منهما يؤدي إلى اختالف

                                                           
 .11هاجر لحكيم : مرجع سابق ،ص  - 9

بلوم دنس مهدي : عالقة النيابة العامة بقاضي التحقيق في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي ، رسالة لنيل ا - 10

ية واالجتماعية ، القانون الخاص تخصص المهن القانونية والقضائية ، كلية العلوم القانونية واالقتصاد الماستر في

 .  14، ص  2015/2016طنجة ، السنة الجامعية 
 والتشريعات الفقهية دئالمبا ضوء في والتحقيق دراسة االتهام سلطتي بين العالقة بوهنتالة : طبيعة ياسين -11

 . 2016ونيو ي -التاسع العدد  -األكاديمية للدراسات لباحثا المقارنة ، مجلة
 

ئي وسى مسعود ارحومة : استقالل سلطة التحقيق عن االتهام كضمانة للمحاكمة العادلة ، مجلة الملحق القضام - 12

 .51، ص  2007يناير   40، العدد 
ار النهضة د -ة دراسة مقارن -ق سن : مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيحاشرف رمضان عبد الحميد - 13

 .81، ص 2002العربية ، القاهرة ،
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فنظرا ألهمية التحقيق اإلعدادي وما تتسم به إجراءاته من صفات القسر والحد من 

حرية األفراد وما قد يترتب عليه من نتائج تفيد في ثبوت االتهام ، فقد اقتضى ذلك أن 

 إذا يتوافر في الشخص القائم به صفة الحيدة المطلقة ، وال تتحقق هذه الصفة إال

توافرت في هذا الشخص بعض السمات الخاصة ، هذا وقد أضفت وظيفة االتهام على 

القائم بها بعض الخصائص التي تتالءم مع طبيعتها والتي تختلف في مضمونها عن 

 تلك التي تتطلب في القائم بالتحقيق . 

 ولإلحاطة بكل هذه الموضوعات يتعين علينا معالجة كل وظيفة على حدة. 

 :يلي سنعمل على تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين اثنين نعرض من خاللهما لمالذلك 

 ماهية سلطة االتهام  األول:المبحث    

 ماهية التحقيق اإلعدادي  الثاني:المبحث    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

املسؤول: ذ حممد القامسياملدير  –سلسلة علمية تعنى بنشر األحباث املعمقة   P 18 

 

فاطمة اقدميإعداد  -من سلسلة األحباث بعنوان حدود العالقة بني النيابة العامة وقاضي التحقيق  32العدد   

 االتهامماهية سلطة  األول:المبحث 

مقتضى تعتبر سلطة االتهام شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية حيث تملك ب

القانون سلطات واسعة ، كما أنها جهاز قانوني يمثل المجتمع وذلك من خالل السلطات 

التي منحها لها المشرع ، فإذا كان هدف الطرف المدني المتضرر أو المدعي هو 

الحصول على التعويض بصفة أساسية ، فإن هدف سلطة االتهام هو تمثيل المجتمع 

كله يجعل سلطة االتهام ذات أهمية وقيمة كبرى  ،  فهذا14من خالل سلطتها العقابية

 .في األجهزة القانونية 

حث لمفهوم ونظرا لسلطات الواسعة التي تتمتع بها سلطة االتهام ، سنتناول في هذا المب

 االتهام )المطلب األول( والجهة القائمة عليه )المطلب الثاني(.

  مفهوم االتهام األول:المطلب 
مع اقتضت إنشاء هيئة االتهام لتتولى إقامة الدعوى الجنائية ، إن حماية مصالح المجت

نظرا ألهمية هذا الجهاز )االتهام ( واعترافا باألعمال الجليلة و المجهودات القيمة 

والمتمثلة في حماية النظام القانوني وأمن سالمة  15التي يقوم بها للصالح العام 

 .المجتمع

وظيفة ل)الفقرة األولى( والطبيعة القانونية  لذلك سنتطرق لتعريف االتهام ووظيفته

 .االتهام )الفقرة الثانية(

  التعريف باالتهام ووظيفة :الفقرة األولى 

مه بكذا : االتهام في اللغة معناه إدخال التهمة والشك أو الظن بمرتكبها ، فيقال اته

إتهم همه فادخل عليه التهمة وظنها به ، واتهمه في قوله : شك في صدقه . ويقال ات

 هو أيـضا : أدخل عليه التهمة فدخلت عليه . 

وال يختلف معناه في القانون عن ذلك ، فهو إسناد واقعة إجرامية إلى شخص معين 
تزعم النيابة العامة بصفتها ممثلة للدولة صاحبة الحق في العقاب أنه مرتكبها أو  16
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  13h 20.على الساعة   2019/05/12
ئية  ودورها من خالل مسطرتي االمتياز اإلستثنا لعادية واالنيابة العامة أمام المحاكم  : رياضي عبد الغاني - 15

 4.، ص  2002لسنة   1القضائي والحصانة القضائية ، مطبعة دار السالم ، الرباط ط 
عامة ، األصل في المتهم البراءة ، وال يكفي لدحض هذا األصل أدلة اإلتباث الواقعية المقدمة من النيابة الف - 16

ذا األصل قائما هجابي في إثبات الحقيقة بل يظل يلجنائي بحكم دوره اإلوبواسطة اإلجراءات التي يباشرها القاضي ا

 رغم األدلة المتوافرة والمقدمة من أجل دحضه ، حتى يصدر حكم قضائي بات يفيد إدانة المتهم .

 فالقانون يعتبر الحكم القضائي البات عنوان حقيقة ال تقبل المجادلة .
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ورفعها و مباشرتها أمام على األقل مساهم فيها ، من خالل تحريك الدعوى الجنائية 

 القضاء . 

ما فيتضح من ذلك أن وظيفة اإلتهام تنحصر في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية ، 

 مدلول كل منهما ؟ 

 أوال : تحريك الدعوى العمومية 

ت فيها ، يقصد بتحريك الدعوى العمومية بيان اللحظة التي يبدأ منها افتتاحها أو الب

 في تحديد هذه اللحظة .بيد أن الفقه قد إختلف 

إلى أن افتتاح الدعوى العمومية أو تحريكها يبدأ من اللحظة التي  17فقد ذهب رأي

تدخل فيها حوزة القضاء ) قاضي الحكم ( ، ويتم ذلك عن طريق اإلدعاء الجنائي 

الذي يعتبر الوسيلة القانونية لنقل حق الدولة في العقاب من خارج مجلس القضاء إلى 

ي المختص ، فهو وسيلة لتحريك القضاء ورفع هذا الحق أمامه ، ومطالبته حوزة القاض

بمباشرة سلطته في الفصل في قيامه أو عدم قيامه . أما قبل اإلدعاء فلم تكن الدعوى 

. ومن ثم فإن األعمال  18قد برزت بعد ، بل لم تكن الحاجة إليها قد الحت بعد 

مرحلة جمع اإلستدالالت أو بوصفها سلطة  اإلجرائية التي تصدر من النيابة العامة في

ال تتحرك بها الدعوى العمومية )  –وكذلك الصادرة من قاضي التحقيق  –تحقيق 

 ، ألنها تتخذ خارج مجلس القضاء . 19مرحلة المداعاة ( 

وتأسيسا على ذلك يتم تحريك الدعوى العمومية إما بصدور أمر بإحالة المتهم من 

ة الجنايات بتقرير االتهام في مواد الجنايات ، أو بتكليف المتهم النيابة العامة إلى محكم

بالحضور إلى المحكمة المختصة في مواد الجنح والمخالفات ، ويقتصر بذلك مفهوم 

                                                           
 . 84ص اشرف رمضان عبد الحميد حسن : م.س ، - 17
حاول صاحب هذا الرأي التقريب بين الدعوى في فقه المرافعات وبين الدعوى الجنائية بقصرها فقط على ي - 18

 اإلجراء الذي تفتتح به الخصومة الجنائية.

قانونية عن طريق فالدعوى بصفة عامة هي ادعاء لدى القضاء ، أو هي الوسيلة القانونية التي تكفل طاعة القاعدة ال

راءات القضائية اشر أو غير مباشر ، أو هي ادعاء من حيث يعتد به القانون اإلجرائي ويجعل منه محال لإلججزاء مب

يابة عن الجماعة ، أي محال ابتدائيا للعمل القضائي . والدعوى الجنائية هي سلطة قضائية يمارسها النائب العام ن

ته . لذلك دولة في معاقبة مرتكب جريمة معين بذاأمام المرجع القضائي المختص بغية الوصول إلى تقرير حق ال

ايتخذ ينبغي وضع حد فاصل بين ما يتخذ خارج مجلس القضاء من إجراءات تصدر عن النيابة العامة ، وبين م

احب هذا صخارج هذا المجلس من إجراءات بأنه تحريك للدعوى الجنائية أو مباشرة له . ومن هذا المنطلق ذهب 

ي : مرحلة المداعاة إجراءات اقتضاء الدولة لحقها في العقاب إلى ثالث مراحل  متميزة ومتعاقبة هاإلتجاه إلى تقسيم 

عاء ، ومرحلة وتشمل اإلجراءات التي تتخذ خارج مجلس القضاء ) اإلستدالالت والتحقيق اإلبتدائي ( ومرحلة اإلد

 الخصومة الجنائية .
ت الجنائية السابقة على اإلدعاء ، فهي ال تقف لدى إجراءات ءاالمداعاة مرحلة إجرائية تستوعب كافة اإلجرا - 19

 التحقيق اإلبتدائي وحدها ، وإنما تمتد إلى ما يسبقها من إجراءات جمع اإلستدالالت .
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االتهام عند هذا الرأي على تحريك أو رفع الدعوى إلى القضاء ، أو باألحرى االدعاء 

. 

ى ظة الحاسمة واألساسية في الدعويتضح من ذلك أن الرأي السابق يركز على اللح

أن هذا  العمومية والمتمثلة  في اإلجراء الذي يتصل به القاضي بموضوع النزاع ، بيد

عوى ال ينفي وجود الكثير من األنشطة اإلجرائية األخرى التي تدخل في مضمون الد

 . ومثال 

تنفيذ ذلك مرحلة التحقيق السابقة على عرض الخصومة على القضاء ، ومرحلة ال

الالحقة على صدور حكم القاضي ، ومن هنا كان هذا اإلتجاه قاصرا على إعطاء 

المفهوم الدقيق لتحريك الدعوى ، وإن أبرز اللحظة الهامة في الدعوى والتي يمكن 

 .  20أن نطلق عليها االتهام بالمعنى الدقيق 

و تحريكها يبدأ إلى أن افتتاح الدعوى العمومية أ 21أمام ذلك ذهب جانب آخر من الفقه

من اللحظة التي يتم فيها التدخل القضائي ، وبناءا على ذلك فإن األعمال اإلجرائية 

التي تصدر  من النيابة العامة في مرحلة جمع اإلستدالالت أو بوصفها سلطة تحقيق 

، وتتحرك الدعوى  22ال تتحرك بها الدعوى الجنائية لعدم تدخل العنصر القضائي

إنتداب قاض للتحقيق أو بصدور أمر بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات  الجنائية إما بطلب

، أو بتكليف المتهم بالحضور إلى المحكمة المختصة في مواد الجنح والمخالفات ، و 

يتواءهم هذا اإلتجاه مع األنظمة اإلجرائية اآلخذة بقضاء التحقيق ، ولكنه ال يتالءم 

لى النيابة العامة جميع سلطات قاضي مع النظام اإلجرائي المصري الذي يضفي ع

 التحقيق .

إلى أنه إذا كان إشتراط التدخل القضائي للقول  –بحق  – 23لذلك يذهب غالبية الفقه

بتحريك الدعوى العمومية يهدف إلى ضرورة أن يكون اإلجراء الذي تتحرك به 

                                                           
يقصد به ذلك اإلجراء الذي عن طريقه يتصل القاضي بالدعوى ليصدر حكمه أو قراره ، فال يدخل في نطاقه و - 20

دة  يقصد باالتهام هنا تلفة التي تباشر أثناء مرحلة التحريك أو التحقيق اإلبتدائي ، وبعبارة واحنشاطات اإلتهام المخ

 رفع الدعوى إلى القضاء .
 . 87ص  مرجع سابق ، : اشرف رمضان عبد الحميد حسن - 21
لي فإن ية ، وبالتانطلق أنصار هذا اإلتجاه من فكرة مؤداها أن النيابة العامة جهاز من أجهزة السلطة التنفيذي - 22

طاق الدعوى ناألنشطة التي تباشرها بعيدا عن التدخل القضائي هي أنشطة إدارية وليست قضائية ومن ثم نخرج عن 

مطالبة الجنائية التي تتكون من مجموعة إجراءات تتصف بتدخل العنصر القضائي ، وال تقتصر الدعوى على ال

نظرها والحكم فيها وإلجرائية المتمثلة في اإلعداد والتحريك والمباشرة القضائية وإنما يندرج تحتها جميع األنشطة ا

ألنشطة التي ا، والدعوى بهذا الوصف ال يندرج تحتها جميع األنشطة التي تمارسها النيابة العامة ، وإنما فقط 

لطة سفه سواء بوص –تمارسها وتقتضي تدخل العنصر القضائي . أما تلك األنشطة السابقة على تدخل القاضي 

مة من إجراءات فال تدخل في نطاق الدعوى الجنائية ويستوي في ذلك ما تباشره النيابة العا –تحقيق أم سلطة حكم 

 بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة إستدالل .

 .87مزيد من التفصيل في هذا اإلتجاه ، راجع أشرف رمضان عبد الحميد حسن : مرجع سابق ، ص لل -
 . 87: مرجع سابق ، ص  حميد حسناشرف رمضان عبد ال - 23



 

   

املسؤول: ذ حممد القامسياملدير  –سلسلة علمية تعنى بنشر األحباث املعمقة   P 21 

 

فاطمة اقدميإعداد  -من سلسلة األحباث بعنوان حدود العالقة بني النيابة العامة وقاضي التحقيق  32العدد   

يابة العامة الـدعوى ذا " طبيعة قضائية " ، فإن األعمال اإلجرائية التي تصدر من الن

بوصفها سلطة تحقيق ينبغي أن تترتب عليها ذات النتيجة ، و إال فما معنى أن يضفي 

قانون اإلجراءات الجنائية المصري على النيابة العامة جميع سلطات قاضي التحقيق 

؟ لذا يجب التفرقة بين األعمال اإلجرائية التي تصدر عن النيابة العامة بوصفها سلطة 

ال اإلستدالل" وبين تلك التي تصدر عنها بوصفها سلطة تحقيق " أعمال استدالل " أعم

 .  24التحقيق " وتحظى بالتالي بالطبيعة القضائية 

وعلى هذا األساس فإن الدعوى العمومية ال تتحرك بأي عمل من أعمال اإلستدالل 
أو ، وإنما تتحرك بأول إجراء من إجراءات التحقيق الذي تباشره النيابة العامة  25

بطلبها ندب قاضي التحقيق ، أو بأول إجراء من إجراءات المحاكمة ، كتكليف النيابة 

العامة المتهم بناء على االستدالالت وحدها بالحضور مباشرة أمام محكمة الجنح 

والمخالفات ، وفي هذه الحالة يكون رفع الدعوى هو أول إجراء من إجراءات 

 ورفعها في إجراء واحد. الخصومة ، ويندمج بذلك تحريك الدعوى 

تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن " الخصومة ال تنعقد وال تتحرك 

فها سلطة الدعوى الجنائية إال بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها ، بوص

أو  التحقيق، سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي ،

لطات  سأمام جهات الحكم ، وال تعتبر قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به  برفع الدعوى

 اإلستدالل ولو في حالة التلبس .

، لكن تبدو أهميته في  26وعلى هذا يكون تحريك الدعوى أقل شموال من تعبير االتهام

أنه يدفع بالدعوى إلى القضاء فيتاح له الفصل فيها ، فينقلها بذلك من حالة السكون 

بتحريك الدعوى  –في األصل  –الة الحركة ، والنيابة العامة هي المختصة إلى ح

الجنائية ، واستثناءا من هذا األصل أجاز المشرع للقضاء ) حالة التصدي وجرائم 

 . 27الجلسات (  وللمضرور من الجريمة ) اإلدعاء المباشر ( حق تحريك الدعوى 

                                                           
ادرة من قاضي التحقيق في حالة صسواء أكانت  -هذا يكاد ينعقد إجماع الفقه على إدخال إجراءات التحقيق ل - 24

 ضمن مفهوم الدعوى  الجنائية . –الندب أم كانت صادرة من النيابة العامة 
، وليست أعمال اإلستدالل من إجراءات الدعوى اءا داخال في نطاقها فتحريك الدعوى الجنائية يفترض إجر - 25

 الجنائية ، وإنما هي إجراءات أولية سابقة عليها .

سلطة التحقيق  لذلك تعرف الدعوى الجنائية بأنها : مجموعة اإلجراءات التي تتخذ من قبل النيابة العامة بوصفها

 .منذ لحظة إخطارها بنبأ الجريمة حتى صدور حكم بات فاصل في الموضوع 
 يقصد باالتهام هنا نشاطات االتهام المختلفة التي تباشر أثناء مرحلة التحقيق اإلبتدائي والمحاكمة .و - 26
 . 90أشرف رمضان عبد الحميد حسن : م.س ،ص  - 27
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 ثانيا : مباشرة الدعوى العمومية 

ى أو إستعمالها يقصد به مجموعة األعمال المترتبة على تحريك الدعوى مباشرة الدعو

والتي تهدف إلى توجيه الخصومة نحو الحكم البات ، أو باألحرى مجموعة اإلجراءات 

التي تنقلها من مرحلة إلى أخرى في طريق تطورها الذي رسمه القانون لها والذي 

جراء يحركها وانتهاء بآخر إجراء فيها ينتهي بالحكم البات فيها ، وذلك بدءا من أول إ

 . 28وهو الحكم البات ، ويعني ذلك أن مباشرة الدعوى تتسع كذلك لتحريكها 

لة الندب ( ، فقيام النيابة العامة بالتحقيق وإبداء الطلبات أمام قاضي التحقيق ) في حا

ي ف) والطعن في األوامر التي تصدر منه أو تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة 

 الجنح 

الذي  والمخالفات ( والمرافعة في الدعوى ، وطلب الحكم بالعقوبة والطعن في الحكم

ال يصدر بطريق اإلستئناف أو النقض ، هذه األعمال كلها من قبيل إجراءات إستعم

ى فال أو مباشرة الدعوى الجنائية ، وتنفرد النيابة العامة باختصاص مباشرة الدعو

هو  –في كلمة موجزة  –و شخص ما ، فاستعمال الدعوى تشاركها سلطة أخرى أ

ضي به مباشرة النيابة العامة إلجراءات االتهام والسير فيها إلى أن يصدر حكم تنق

 الدعوى .

تهم موعلى ذلك فإن االتهام بمفهومه الواسع يعني تحريك الدعوى ومباشرتها ، قبل 

ي جهة وجه إليه االتهام من أ بارتكاب جريمة . لذلك قضى بان المتهم هو : ' كل من

 بارتكاب الجريمة '. 

وإذا كان قانون اإلجراءات الجنائية المصري يتضمن هذا المفهوم الواسع لتعبير 

اإلتهام ، فإن القانون الفرنسي على العكس من ذلك قد أعطى تعبير االتهام 

L’inculpation شخص معنى آخر ضيقا ومحددا ، إذ يعني به : اإلتهام الرسمي ل

، لذلك يطلق على  29مشتبه في ارتكابه أفعاال إجرامية تكون محال لإلجراءات التحقيق

، ويطلق على المتهم الذي  incupleالمتهم الذي يجرى بشأنه تحقيق قضائي إسم 

' ظنين   prevenuرفعت عليه الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح والمخالفات إسم 

 accuseق على المتهم المحال إلى محكمة الجنايات إسم ' أو ' مشتبه فيه ' ، بينما يطل
30. 

                                                           
28- Garraud (R.) : Op .Cit ; T.1, No .90 , p .191.,Stefani )G) , Levasseur (G) et Bouloc (B) ; 
procédure pénal ,16 éd , Dalloz , paris , 1996, No . 97 , p .96. 
29- Merle(R.) et Vitu(A.) : Traité de droit criminel, 3 éme . éd, paris 1979, T.2, No. 1175, 
p.437.   
30 - Bouloc(B) : L’acte d’instruction, these ,paris,1965.p .481. 
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وأيا كان المفهوم الذي يعطي التهام سواء أن كان واسعا أم ضيقا ، فإن االتهام يمر 

: األولى مرحلة شكلية وهي التي يسبق فيها اإلتهام مرحلة التحقيق  31عادة بمرحلتين

براءة المتهم ، وهو ما يمكن اإلبتدائي ، وفيها تقتصر األدلة على مجرد الشك في 

تسميته باالتهام المبدئي ، فقاضي التحقيق في فرنسا ال يمكنه مباشرة وظيفته إال بناءا 

 réquisitoire »على طلب تتقدم به النيابة العامة إليه يسمى بالطلب الفاتح للتحقيق 

introductif » ء التحقيق وحتى في الحالة التي يتقدم فيها المدعى المدني بطلب إجرا

، يكون على قاضي التحقيق أن يحيل هذا الطلب إلى ممثل النيابة العامة كي يتخذ هذا 

األخير طلباته بشأنه  بتعزيزه وإصدار طلب فتح التحقيق بناءا على رغبة المضرور 

 من الجريمة .

ن من ويصدر قرار النيابة الفاتح للتحقيق في أعقاب تحري مبدأ أو حالة تلبس يتبي

 أن التحقيق واجب ، أو أنه ضروري في سبيل ظهور الحقيقية وتتحرك بذلك أيهما

 الدعوى الجنائية . 

وهو ما  أما الثاني فهي مرحلة موضوعية إذ تصل فيها األدلة إلى حد ترجيح اإلدانة ،

ام المحكـمة يمكن تسميته باالتهام النهائي ، ويمتد فيها االتهام إلى حد رفع الدعوى أم

 لنيابة لها في تلك المرحلة .، ومباشرة ا

في حين يتم التحقيق ) في فرنسا ( يتعين على قاضي التحقيق أن يحيل ملف الدعوى 

لممثل النيابة ليعيده إليه هذا األخير في ظرف ثالث أيام ، مبديا في طلب 

، ما يعين له من الطلبات بشأن إصدار قرار   »  « réquisitoire définitifنهائي

إلقامة الدعوى أو في شأن إصدار قرار بإحالة المتهم إلى المحاكمة ، وفي بأن ال وجه 

يجوز  –أعقاب ذلك يصدر قاضي التحقيق قراره ، إما أمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى 

وإما أمر بإحالة المتهم لمحكمة الجنح  –للنيابة أن تطعن فيه أمام غرفة االتهام 

 32ت لنائب العام توطئة إلحالتها لغرفة االتهاموالمخالفات ، أو قرار بتحويل المستندا

. 

أما بالنسبة للمغرب فلم يعرف لنا القانون المغربي مفهوم االتهام ، وإنما جعل سلطة 

توجيه االتهام في يد النيابة العامة التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية ومتابعتها في 

سي في الدعوى مع كل مراحل الخصومة الجنائية باعتبارها طرف رئيسي وأسا

                                                           
الفرنسي ، وذلك بأخذه بمبدأ الفصل بين وظيفتي  القانون تظهر هاتان المرحلتان على وجه الخصوص في - 31

ال تظهر مرحلة واالتهام والتحقيق ، على عكس القانون المصري الذي جمع بين الوظيفتين في  يد النيابة العامة ، 

 االتهام فيه إال إذا ندب قاض يتولى مهمة التحقيق . 
 .   39 - 92ص اشرف رمضان عبد الحميد حسن : مرجع سابق ، - 32
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، وبالتالي يطلق على النيابة  33مراعاة خصوصيته كطرف عمومي يمثل المجتمع

 العامة سلطة االتهام. 

ند هذا ععمل مستمر باستمرار الدعوى الجنائية فال ينتهي  –كقاعدة عامة  –واالتهام 

ء بتقديم عاالحد، فإذا ما أحيلت الدعوى إلى القضاء يستمر االتهام في صورة تمثيل اإلد

 الطلبات والطعن على الحكم والسعي إلى تنفيذه .

م خالصة القول أن مدلول وظيفة االتهام ينصرف إلى تحريك الدعوى الجنائية ، ث

ى اإلدعاء تجميع األدلة التي تساند االتهام ، حتى تحال الدعوى إلى القضاء ، ثم يتول

لت كمه . وحتى ما إذا وصأمام هذا األخير بتقديم الطلبات ، إلى يصدر القضاء ح

تخطى ذلك يالدعوى الجنائية إلى هذه المرحلة فال يقف دور االتهام عند هذا الحد ، بل 

عمل  إما بالطعن على الحكم أو السعي إلى تنفيذه ، لذلك كان من الطبيعي أن يكون

ن وإذا كا االتهام مستمرا باستمرار الدعوى الجنائية وحتى ما بعد مرحلة الحكم فيها ،

 .فقرة المواليةوهذا ما سنعالجه في الذلك كذلك فما هي الطبيعة القانونية لهذه الوظيفة ؟ 

   الطبيعة القانونية لوظيفة االتهام : الفقرة الثانية

لقد تعددت الخالفات بين التشريعات الدول حول تحديد الطبيعة القانونية لوظيفة االتهام 

يذية أو السلطة القضائية أو إلى االثنين معا ، أو وما إذا كانت تنتمي إلى السلطة التنف

ال تنتمي إلى هذه وال تلك إلى جانب هذا فقد أثار تكييف الطبيعة القانونية لوظيفة 

االتهام وتحديد وضعها من السلطة التنفيذية أو القضائية والفصل في انتمائها إلى أي 

ه الفقه المصري ، وقد ساعد منهما ،   الكثير من الجدل في الفقه الفرنسي ومن ورائ

على ذلك موقف المشرع الفرنسي نفسه بما نص عليه من تبعية وظيفة االتهام للسلطة 

التنفيذية لذلك لم يكن رأي الفقه الفرنسي إال مجرد تحليل وشرح للقانون الوضعي 

الفرنسي ، ولم يكن يهدف إلى بحث الوضع األمثل الذي يجب أن تكون عليه وظيفة 

 : ، ويمكن رد هذا الخالف إلى أربع اتجاهات تتحصل فيما يلي 34االتهام

  فيذيةتبعية وظيفة االتهام للسلطة التن : االتجاه األول

لقد سار الفـقه الفرنسي على أن وظيـفة االتـهام جزء من السلطة التنفيـذية وتابـعة 

لطة لدى لـها، وأن أعضاءها ) أعضاء سلطة االتهام ( ليسوا سوى وكالء لـهذه الس

المـحاكم، وتبريرا لهذا الرأي استند أنصاره إلى أن رفع الدعوى الجنائية على الجرائم 

يعتبر إحدى وظائف السلطة التنفيذية ، فهذه األخيرة باعتبارها ممثلة للشعب في القيام 
                                                           

لوطنية طيفة الداودي : دراسة في قانون المسطرة الجنائية المغربية وفق آخر التعديالت ، المطبعة والوراقة ال - 33

 . 176، ص  2018، لسنة  7، مراكش ، ط 
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على شؤونه ورعاية مصالحه وتطبيق القوانين وضمان حسن تنفيذها وعدم الخروج 

حق في الدعوى الجنائية من أجل توقيع العقوبة على كل مخالف عليها ، أعطيت ال

للقانون ، ضمانا للمجتمع وصيانة لحقوق األفراد ، وتعد مباشرة هذا الحق من 

مستلزمات عمل السلطة التنفيذية و السالح الذي أعطاه المشرع إياها لتسعين به في 

 . أداء مهمتها

كما اتجهت إليه محكمة النقض المصرية  وقد أخد بهذا الرأي جانب من الفقه المصري

في حكم قديم لها ، حيث قررت أن وظيفة االتهام هي من النظم المهمة في الدولة 

المصرية، أشار الدستور إليها في كالمه عن السلطة القضائية وهي بحسب القوانين 

التفصيلية المعمول بها ، شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية اختصت بمباشرة 

الدعوى العمومية نيابة عن تلك السلطة وجعل لها وحدها التصرف فيها ، وهي بحكم 

 .35وظيفتها مستقلة استقالال تاما عن السلطة القضائية 

يذية في إطار أما بالنسبة للمغرب فقد كانت وظيفة االتهام في السابق تابعة للسلطة التنف

كن بعد يدة بتطبيق القانون ، لالتسلسل الرئاسي فهي ليست مطلقة بل إنها محددة ومق

 صدور 

أصبحت وظيفة االتهام ) النيابة العامة ( مستقلة عن  33.1736قانون تنظيمي رقم 

السلطة التنفيذية استقالال تاما وإسناد اإلشراف على هذه المؤسسة تحت مسؤولية 

 الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض  باعتباره رئيسا للنيابة العامة .

  الطبيعة المزدوجة لوظيفة اإلتهام الثاني:ه اإلتجا

ة ، فمن لم ينجو الرأي السابق من النقد إذ وجه الفقه إليه انتقادات من نواحي كثير

ظيفة هذه وناحية أولى ال يمكن تبرير تبعية وظيفة االتهام للسلطة التنفيذية بحجة أن 

المهمة  ء الحكومة بهذهاألخيرة هي تطبيق القوانين وأن أعضاء سلطة االتهام هم وكال

يضا أ، فإذا كان دور الحكومة هو تطبيق القوانين فإن هذه مهمة السلطة القضائية 

تنفيذية لذلك ذهب رأي في الفقه الدستوري إلى أنه ال توجد بالدولة سوى وظيفتين )ال

 هذه الحجة و التشريعية( والسلطة التنفيذية تشمل السلطة القضائية فيمكن االستناد إلى

 .للقول بتبعية سلطة االتهام للسلطة القضائية 
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ة التنفيذية ومن ناحية ثانية فإنه من غير المنطقي أن يقال بتبعية وظيفة اإلتهام للسلط

يعني عدم  ثم يسمح لها بإبداء رأيها في حرية تامة أمام المحاكم فالقول بهذه التبعية

جنائية إنما تمارس الدعوى ال استقالل وظيفة االتهام حتى بالنسبة إلى جهات القضاء

ومن  –لرأي وفقا لهذا ا -، وهذه الممارسة تعتبر نوعا من وظائف السلطة التنفيذية 

 ثم فإنه ال يمكن

ا تتمتع أن تتمتع وظيفة االتهام بحرية مطلقة في شأنها وال يحول دون هذه النتيجة م

ن يؤثر ها كافة دون أبه من مكانة احترام إذ أن اعتبارها جزءا من السلطة في أعمال

 .ذلك على مكانتها أو احترامها 

لذلك ذهب غالبية الفقه الفرنسي إلى اعتبار أعضاء وظيفة االتهام أصحاب وظيفة 

و قضاة في نفس الوقت ، وبذلك  -موظفين  -مزدوجة ، أعضاء في السلطة التنفيذية 

االتهام كأداة قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يجب التمييز بين صفتين لوظيفة 

لحماية المجتمع من الجريمة و الثانية كأداة لحماية القانون في طلبات توقيع العقوبة 

 .37على المتهمين 

 لسلطة االتهام  القضائية الطبيعة الثالث:االتجاه 

هذا االتجاه اعتبر أعمال وظيفة االتهام أعماال قضائية ، إال أن هذا الرأي لم يسلم 

ذهب جانب من الفقه الحديث إلى القول بصعوبة التوفيق بين  بدوره من النقد ، إذ

الوصفين فكون أعضاء سلطة االتهام موظفين يتعين عليهم المحافظة على مصالح 

الحكومة، وباعتبارهم قضاة يتعين عليهم السهر على مصلحة القانون والمحافظة على 

وان يكون تمثيل  مصلحة القانون والحكومة معا يؤدي إلى إنكار إحداهما بال شك

عضو االتهام ألحدهما غير كافي فال بد من تخليص سلطة االتهام من إحدى الصفتين 

ولن يتم ذلك إال بالنظر إلى طبيعة الوظيفة التي تقوم بها ، وجوهر هذه الوظيفة هو 

تطبيق العقوبات وينتمي هذا العمل إلى أعمال السلطة القضائية باعتبار هذه السلطة 

وحدها بتطبيق القانون على المنازعات والخصومات ، لذلك تعتبر هي المختصة 

سلطة االتهام هيئة قضائية خاصة قائمة أمام الجهات القضائية من اجل تمثيل المجتمع 

                                                           
رنة،مركز العربي دراسة مقا –تحقيق نظم العالقة بين سلطتي االتهام وال : نطنةزينب محمود حسين ز - 37

 31.، ص   2017للنشر والتوزيع، القاهرة ،
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والعمل باسمه والدفاع عن مصالحه ، والحرص على تنفيذ القوانين و أعضائها قضاة 

 .  38وليسوا وكالء للسلطة التنفيذية

   لدولةاوظيفة االتهام هي منظمة إجرائية تنتمي إلى  : بعاإلتجاه الرا

بيعة وظيفة االتهام هي منظمة إجرائية بالقول أن ط -مصري في الفقه ال -ينفرد رأي 

ؤداها تنتمي إلى الدولة كنظام قانوني ، وينطلق صاحب هذا الرأي من نقطة أساسية م

تضاء حقها ا تنوب عن الدولة في اقأن سلطة االتهام ال تنوب عن السلطة التنفيذية وإنم

ئية ، إذ ال في معاقبة مرتكب الجريمة ، كما أنها ال تعتبر بالتالي أعمالها أعماال قضا

صا يمكن التسليم لمن يدعي نيابة عن غيره بحق من الحقوق شخصيا أم عينيا ، وخا

 أم عاما بأنه

لص هذا الرأي إلى جزء من السلطة التي تقضي في هذا الحق أو شعبة من شعبها ويخ

أن طبيعة وظيفة االتهام ال تعتبر جهازا من أجهزة السلطة التنفيذية وال شعبة أو جزءا 

من شعب السلطة القضائية وإنما هي منظمة قانونية بصفة عامة وإجرائية بصفة 

  .39خاصة تنبثق عن الدولة كنظام قانوني يستهدف الصالح العام 

الفقهية حول تحديد الطبيعة القانونية لوظيفة االتهام  بناءا على ما سبق فتضارب اآلراء

أمر صعب للغاية حيث انبثقت طائفة أخرى تبنت كذلك ثالث أراء ، األول ذهب 

اعتبار الطبيعة القانونية لوظيفة االتهام فرع من فروع الجهاز القضائي وبالتالي يكون 

بأن أعمال االتهام تعتبر عمل االتهام عمل قضائي ، والثاني ذهب إلى صعوبة التسليم 

جزء من وظيفة السلطة إذ كيف يتسنى لنا أن نعتبر من يدعي نيابة عن غيره بحق 

من الحقوق جزء من السلطة التي تقتضي في هذا الحق ، في حين يرى رأي ثالث أن 

  .40أعمال االتهام تتصف بطابع إداري باعتبارها  تمثل سعي الدولة إلى تنفيذ القانون 

  الجهة القائمة باالتهام  : لثانيالمطلب ا

تتولى النيابة العامة وظيفة االتهام في الدعوى الجنائية ، ووصفها كسلطة اتهام ال 

خالف عليه عالميا بعد أن انقضى نظام االتهام الفردي ولم يبقى له من أثر في العالم 

                                                           
 .94جع سابق،ص مر : أشرف رمضان عبد الحميد حسن - 38
ائما عى دفي نفس االتجاه انبثق رأي آخر في الفقه يعتبر وظيفة االتهام جهازا اجتماعيا من أجهزة الدولة يسو - 39

لجنائية اإلى تحقيق الصالح العام وحماية المجتمع عن طريق إصالح المجرم وتقويمه ، إذ يمارس في الخصومة 

اجب وكال وظيفة ذات سلطة معينة وال يزاول حقا شخصيا إن شاء باشره وإن أراد إلتفت عنه فله سلطة وعليه و

 .هام يخضع دائما اإلعتبارات الصالح العاماألمرين متالزمان ال ينفصالن وسلطته أو واجبه في االت
اد القضاء الجنائي، دراسة تحليلية  مقارنة في القانون الوضعي والفقه حي : أشرف رمضان عبد الحميد حسن - 40

 34.ص  2008  ، سنة  1اإلسالمي ، دار أبو المجد للطباعة ، القاهرة ط 
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العامة كسلطة  إال في النظام األنجلوسكسوني ، وحتى في هذا النظام نشأت كذلك النيابة

 . 41اتهام تتدخل في الدعوى الجنائية عند اللزوم 

ائصها من هنا نتسأل حول الطبيعة القانونية للنيابة العامة )الفقرة األولى( و خص

 .)الفقرة الثانية( 

  الطبيعة القانونية للنيابة العامة : الفقرة األولى

فهي طرف رئيسي في إن خصوصية النيابة العامة لم تنجو من ازدواجية صفتها 

 الدعوى من جهة ، وعضو كامل من الهيئة القضائية من جهة أخرى .

في بين ومن الطبيعي أن توفر هاتين الصفتين وتواجدهما معا يوحي بالتعارض أو التنا

الصالحيات المخولة لها مما ينعكس على نظامها القانوني وعلى تصور الوظيفة 

 القضائية في المسائل الجنائية .

ا يطلق مصطلح النيابة العامة في النظام القضائي المغربي على فئة من رجال كم

،  42القضاء، يوحدهم جميعا السلك القضائي ويشملهم النظام األساسي لرجال القضاء

 .43 ويقوم بمهام النيابة العامة قضاة بمختلف درجات المحاكم

بة العامة ، هناك مجموعة الذين يقومون بمهام النيا 44على القضاة المهنيينوزيادة     

من الموظفين اإلداريين يمارسون ذات المهام في حاالت معينة رغم بعدهم عن الوظيفة 

 القضائية . 

ن أو صحيح قد يطرأ على قضاة النيابة العامة نوع من اإلهمال في بعض الميادي    

نية في مسائل لتقيفقد عملهم الفعالية المتوخاة منه . كما أنهم ال يتوفرون على الكفاءة ا

 معينة ، مما يستدعي تعويضهم بموظفين إداريين لتفادي تلك السلبيات. 

ي مصالح ويهتم القانون المغربي بتحديد اإلدارات العمومية التي يعنيها األمر ف    

ية الضرائب والجمارك والمياه والغابات بحيث يمكن أن يتم تحريك الدعوى العموم

عن تلك اإلدارات ، فيتولون مهام واضحة من  والمتابعة من طرف مسؤولين

 اختصاصات النيابة العامة .

                                                           
س ، ص .م –راسة مقارنة د -تي االتهام والتحقيق دأ الفصل بين سلطمب : أشرف رمضان عبد الحميد حسن - 41

.114 
 (.1974نونبر  11) 1394شوال  26بتاريخ  1.74. 467ظهير شريف بمثابة قانون رقم  - 42
 9741يوليوز  17المؤرخ في  1.74.338كما جاء في تأليفها وتنظيمها في الظهير الشريف بمثابة قانون   - 43

 10)و  6  و 2ة )الفصول المتعلق بالتنظيم القضائي للمملك
 المتعلق بالنظام االساسي للقضاة. 106.13رقم  24/3/2016نون رقم الخاضعون لقا - 44
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بتحريك الدعوى ،وتكون لهم صالحية المطالبة بتطبيق التدابير الجنائية وتعويض     

الضرر الذي لحق اإلدارة بسبب تصرف الجاني ، كما يسمح لهم بوضع نهاية للدعوى 

 .45حيان السيما بواسطة الصلحوان في شقها المدني أو الجنائي في بعض األ

ويرجع  ،ومعلوم أن هذه الصالحيات أوسع مما تختص به النيابة العامة التقليدية     

عاوي ، السبب في هذا التوسع إلى المعطيات التقنية المهيمنة على هذا النوع من الد

ر والى المفهوم الخاص للجريمة وما تنطوي عليه من خرق للنظام االجتماعي ينحص

 ي هذه الحالة في المساس ببعض االختصاصات التقنية لإلدارة .ف

 ة.إال انه مع ذلك يبقى حضور النيابة العامة القضائية ضروريا لصحة المسطر   

عالوة على أنها جهة تمثل صوت المجتمع في الدعوى ، ولو صار حضورها فيها   

 . 46مقصورا على احترام شكلي كشرط أساسي من شروط صحة التقاضي

لشرطة اكما يعد األصل في مهام هذه األخيرة )النيابة العامة( أنها تقوم وبمساعدة 

نها القضائية التي تعمل تحت إشرافها ، بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع األدلة ع

ه والبحث عن مرتكبيها ، ثم إقامة الدعوى العمومية ضد من يكشف البحث عن ضلوع

مقررة مشارك أو مساهم ، لتطبق عليه العقوبة الفي ارتكاب الجريمة كفاعل أصلي أو 

 .في القانون الجنائي 

ومن تم فإن النيابة العامة تنوب عن المجتمع في الدفاع عن حقه في حياة آمنة، وحماية 

والمعنوية ، وذلك  جميع األفراد من كل فعل يمس بحقهم في الحياة وبحقوقهم المادية

لمجتمع نفسه كما كان سائدا في العهود عوض إسناد هذه المهمة الخطيرة إلى ا

  .47 الغابرة

ومما الشك فيه أن النيابة العامة مؤسسة تمثل المجتمع أمام المحكمة الزجرية ناهيك 

م والمادة .م.من ق 10و  9و  8و  7و  6عن أدوارها األخرى والتي حددتها الفصول 

مة الدعوى العمومية من مدونة األسرة ، إال أن دورها األصيل يتمثل أساسا بإقا 3

 .48وممارسة مختلف إجراءاتها 

                                                           
لوطنية طيفة الداودي : دراسة في قانون المسطرة الجنائية المغربية وفق اخر التعديالت ، المطبعة والوراقة ال - 45

 .191، ص  2018، لسنة  7، مراكش ط 
أن يحتويه الحكم مبينا مشاركة  ائية تكوين تظهر قوته اإللزامية ولو من خالل الوصف الذي يجبفللمحكمة الجن - 46

 القضاة المختلفين بل حتى أسمائهم. 
ردة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية والعمل القيود الوا : عائشة شالل ، سلمى عمور - 47

 16 -17.، ص   2015/2013العالي للقضاء ، لسنة  القضائي ، بحث نهاية التمرين بالمعهد
 .ج.م.من ق 36طبقا لمقتضيات المادة  - 48
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بمجرد إثارة الدعوى العمومية تصبح النيابة العامة طرفا أصليا فيها مع إلزامها بتتبع 

جميع خطواتها و مراحلها اإلجرائية كما يمنع عليها التخلي عن متابعتها حتى ولو أن 

   49دها القانون.المشتكي تنازل عن مطالبه المدنية إال في حالة خاصة حد

وصفة الطرف األصيل التي تتمتع بها النيابة العامة تترتب عليه جملة من اآلثار 

القانونية تجعل منها طرفا أصيال من نوع خاص ، وعليه فالنسبة للجلسات التي تعقدها 

هيئة الحكم في القضايا الجنائية ، يعد حضور القاضي الممثل للنيابة بها واجبا ، دون 

في التداول وإصدار األحكام ، وعنصرا أساسيا في تشكيلها ، وضروريا مشاركته 

 .50لصحة انعقادها 

لملك مانع ج كيفية تمثيل النيابة العامة ، فإذا حدث لوكيل ا.م.من ق 46ونظمت المادة 

يب جميع ممثلي فيخلفه نائبه ، وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله ، وإذا تغ

ه أو أحد قضاة مة أو حدث لهم مانع ، فإن الوكيل العام للملك ينتدب أحد نوابالنيابة العا

ممثل  النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة اإلستئناف ليقوم بجميع اختصاصات

 .وراالنيابة العامة مؤقتا إن اقتضت ضرورة العمل ذلك على أن يشعر وزير العدل ف

النيابة العامة باألحكام الصادرة في الدعاوى  وقد دأب العمل القضائي على ذكر اسم

 51الزجرية علما أنه ال يشارك في المداوالت وال يوقع مع هيئة الحكم في نسخ األحكام.

فوري، وونظرا للطبيعة القانونية لجهاز النيابة العامة التي تتسم بطابع استعجالي 

ة جعل هذه المؤسسوطريقة تصريفها إلجراءات القضايا المعروضة عليها ، كل ذلك 

  .تتسم بمجموعة من الخصائص والتي سنعرضها في الفقرة الموالية 

   خصائص النيابة العامة : الفقرة الثانية

 : تتسم النيابة العامة بعدة خصائصها والتي يمكن إجمالها فيما يلي

                                                           
زل ألصل أنه اليمكن للمشتكي التنازل عن الشكاية بعد تحريك الدعوى العمومية بشأنها وإن كان له حق التناا - 49

لمشرع لما يحدثه لحقه هو فعل جرمه ا عن مطالبه المدنية في إطار الدعوى المدنية التابعة بعلة أن االعتداء الذي

لما أن هناك من اضطراب اجتماعي وبالتالي فإن سلطة العقاب تنتقل إلى المجتمع والذي تمثله النيابة العامة ع

 .لعموميةااسثثناءات على هذا األصل في التنازل عن الشكاية أحيانا يجعل حدا للمتابعة ويسقط بذلك الدعوى 
ي لقانون المسطرة الجنائية ، مطبعة الشرح العمل : السعدية وسعاد حميدي ومحمد زنون عن أحمد قيلش ومجيدي -

 97.، ص  2017،   3النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، ط 
 .من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي   11و  7و  4طبقا للفصول  - 50
 .98س ، ص .م : أحمد قيلش وآخرون - 51
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كل عضو من أعضاء النيابة العامة  إن : خاصية التدرج والخضوع الرئاسي1) 

بها  ع لرئيس الهيئة التي يتبعها في حدود الدائرة القضائية التي تختصمرؤوس خاض

  . هذه الهيئة

ة هذا ولعل أهم تساؤل يتعلق بهذه الخاصية التي نحن بصددها يتمحور في مدى صح

اها من إجراء يتخذه أعضاء هيئة النيابة العامة خالفا للتعليمات التي قد يكون تلق

 ؟ رئيسه

ؤل فهو أن كل مرؤوس عليه التقيد بتعليمات رئيسه عند قيام كجواب على هذا التسا

 -بكل اإلجراءات المتعلقة بالخصومة الجنائية من بدايتها إلى نهايتها وإن هو خالفها 

فإن اإلجراء المنجز خالفا للتعليمات  -وبغض النظر عن إمكانية مجازاته تأديبا 

ندما تصبح الدعوى ، ومثال ذلك ع52الموجهة لرئيس المرؤوس يكون صحيحا 

 .العمومية مقامة إذا كانت تعليمات رئيس النيابة العامة هي عدم إقامتها

ومن أجل احترام مبدأ التبعية، فقد رتب المشرع عدم تمتع قضاة النيابة العامة بحصانة 

النقل كما هي مخولة لقضاة الحكم، والتي أوردتها جميع دساتير المملكة بنصها على 

 .53 يعزلون وال ينقلون إال بمقتضى القانونأن قضاة الحكم ال

ة العامة المتمثلة في الوحدة من بين تعتبر خاصية النياب : ( خاصية أو صفة الوحدة2

لك ذالخصائص المميزة لجهاز النيابة العامة وذلك بغض النظر عن درجة المحكمة ، 

 .لتعبيراوحدة في أن النيابة العامة وحدة ال تتجزأ ، فهي بالتالي وحدة في التمثيل و

ويقصد بخضوع النيابة العامة لمبدأ الوحدة غير المجزئة هو أن النيابة العامة تمثل 

على الصعيد المحاكم اإلبتدائية على سبيل المثال ال الحصر سواء من طرف وكيل 

الملك شخصيا أو أحد نوابه بغض النظر عن شخصية النائب الممثل لوكيل الملك في 

  .54الجلسة 

الي فإن أي عضو من أعضاء النيابة العامة يمكن أن يقوم بأي من إجراءات وبالت

الدعوى العمومية ، عوض عضو آخر في هذه الهيأة ، ففي الجلسة الواحدة يمكن أن 

، لكن كل هذا 55يخلف أحد أعضاء النيابة العامة زميله والمحاكمة جارية ال تتوقف 

                                                           
متعلق بالمسطرة الجنائية ، الجزء األول ، مطبعة النجاح روح في القانون الجديد الش : عبد الواحد العلمي - 52

 96.، ص   2010الجديدة ، الدارالبيضاء، ط 
ات في القانون المسطرة الجنائية المغربي ، مطبعة قرطبة أكادير ، ط محاضر : إدريس الحياني وعمر انجوم - 53

   32. ، ص  2014لسنة   5
ة  ودورها من خالل مسطرتي االمتياز النيابة العامة أمام المحاكم العادية واإلستثنائي : لغانيرياضي عبد ا - 54

 42.س ، ص .القضائي والحصانة القضائية ، م
 89مرجع سابق، ص. : عبد الواحد العلمي - 55
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يجوز لعضو من أعضاء النيابة العامة مرتبط بشرط احترام اإلختصاص الترابي ، فال 

أمام محكمة عادية أن يقوم باتخاذ إجراء أمام المحكمة الثنائية نيابة عن أحد قضاة 

  .النيابة العامة في هذه األخيرة

العتراف باالستقالل النظامي تجدر اإلشارة أنه ال بد من ا : ( خاصية االستقالل3

ة الجنائية قتها باإلدارة العمومية ومع المحكمالذي تتمتع به النيابة العامة ، في عال

وتجاه األطرف الخواص ، بل ومع نفسها ، فهي هيئة قضائية ووضعية أعضائها 

شبيهة بوضعية قضاة الحكم والقضاة الجالسين عموما ، ألنهم يسيرون مطالبين 

  .بالخضوع إلى ما يميله عليهم ضميرهم

   38عمال الرخصة  المـقررة  فـي المادة  كـما أنها  تستعيد حريتها عن  طـريق است

، كما يظهر جليا استقالل النيابة العامة تجاه المحكمة أو هيئة الحكم بصورة 56ج .م .ق 

أقوى ، ذلك أنها ال تستطيع أن توجه لها تعليمات وال حتى مالحظات تنطوي على 

خاصة أي غير تقييم لمواقفها ، بل وال يجوز لها إبداء مثل المالحظات ولو بصيغة 

رسمية أو سرية ، و هذا االستقالل يشمل أيضا كال من قضاة الحكم وقضاة التحقيق 

، و يتجسد استقالل النيابة العامة عن هيئة المحكمة أيضا فهم يقومون بالتحقيق ما عدا 

 .57حين يرخص لهم بذلك نص قانوني 

ة القانون ابتة لها بقوأما بالنسبة الستقاللها عن الخصوم مؤكد في سلطة المالئمة الث

في تحريك  بالنسبة للوكيل العام للملك ( 49م  بالنسبة لوكيل الملك و ج .م.من ق 40 )م

 .الدعوى العمومية أو تركها

بعد تحريك  -المتهم والمطالب بالحق المدني  -كما أنها غير مرتبطة بمواقف األطراف 

جريمة الصلح أو وقع التنازل ، الدعوى العمومية ، فإذا أبرم المتهم والمتضرر من ال

فإن النيابة العامة غير ملزمة بذلك فتستمر في الدعوى العمومية ، ما عدا في حالة 

 . 58 سحب الشكاية

فالمقصود بهذه الخاصية هو عدم السماح  : خاصية عدم القابلية للتجريح 4)

مي بخصومها من مدعى عليهم ومساهمين ومشاركين في الجريمة بتقديم طلبات تر

إلى نزع صالحية أعضاء النيابة العامة في ممارسة إجراء متعلق بالخصومة الجنائية 

                                                           
تي تتلقاها، ضمن ليمات ال" يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية، طبقا للتع : ج.م.ق 38المادة  -56

لفائدة  ، وهي حرة في تقديم المالحظات الشفهية التي ترى أنها ضرورية51عليها في المادة  المنصوصالشروط 

  .العدالة "
بية وفق آخر التعديالت ، المطبعة و الوراقة الوطنية دراسة في قانون المسطرة الجنائية المغر : لطيفة الداودي - 57

  192.، ص  2018لسنة   7، مراكش ، ط 
 .33ص  س ،.م : إدريس الحياني وعمر أنجوم - 58
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عموما مخافة تحيز أو تحامل إلى غير ذلك من األسباب التي قد يراها المدعي عليه 

   .59إلخ  …قائمة لصداقة هذا العضو ألحد األطراف أو لدائنيته له 

هذا جواز تجريح النيابة العامة (، ووقد ورد النص صراحة على هذا المبدأ ) عدم 

ئما الموقف مبني على كون النيابة العامة خصم شريف في الدعوى العمومية يهمه دا

 . تطبيق القانون الجنائي بنزاهة

 .60ج .م.من ق 273ومقابل ذلك يمكن تجريح قضاة الحكم طبقا للمادة 

ؤسسة ملية طالما أن وانسجاما مع ذلك ، فإن مبدأ التجريح يلتقي مع مبدأ االستقال

ع النيابة العامة طرف وخصم محايد وشريف في الدعوى العمومية هدفه األسمى تتب

 . األفعال المجرمة والضارة بالمجتمع وتطبيق مقتضيات القانون الجنائي بشأنها

لك أن النيابة العامة ال تسأل والمقصود بذ : خاصية عدم مسؤولية النيابة العامة 5)

دود وى العمومية ومباشرتها فذلك يدخل ضمن اختصاصاتها مادام في حعن إقامة الدع

دة المتهم الذي القانون ، ذلك أنه ال يمكن الحكم عليها جنائيا أو مدنيا بأداء تعويض لفائ

 .تمت تبرئته مثال

ويقصد أيضا بعدم مسؤولية النيابة العامة تمتعها بحماية تتعلق بمرافعاتها أثناء 

ولو تضمنت قدحا بحق المتهم على أال يشكل ذلك خطأ أو شططا أو الجلسات الجنائية 

 .61تعسفا الشيء الذي قد يؤدي إلى المساءلة الجنائية والمدنية و التأديبية

ويجد هذا المبدأ مبرراته في طبيعة عمل أعضاء النيابة العامة ألنهم أثناء ممارسة 

الفورية باإلبداع بالسجن أو مهامهم في إعمال سلطة المالئمة ، والمتابعة واإلحالة 

على قاضي التحقيق وغيرها من اإلجراءات المسطرية التي يقومون بها ، فإنهم 

  .62يقومون بذلك باسم المجتمع وليس لحساب شخص بعينه ، أو مؤسسة بعينها 

هذه الخاصية نابعة من كون النيابة  : ( خاصية عدم ارتباط النيابة العامة بمطالبها6

أصليا في الدعوى العمومية ، فهي مع ذلك خصم يوصف " بالشريف" العامة خصصا 

 .63مادامت ترمي إلى تحقيق العدالة بالدرجة األولى

                                                           
 94مرجع سابق، ص. : عبد الواحد العلمي - 59
 299ادة جدر اإلشارة أنه يمكن تجريح النيابة العامة في الميدان المدني إذا كانت طرفا متضمنا وذلك طبقا للمت - 60

  .م.م.ق
 .34ابق ، ص سمرجع  : ادريس الحياني وعمر انجوم - 61
 .99س ، ص .م : أحمد قيلش وآخرون - 62
 98مرجع سابق، ص. : عبد الواحد العلمي - 63
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ويرى بعض الفقهاء أن جهاز النيابة العامة له مصطلح آخر أكثر داللة ودقة في  

 . 64التعبير والمعنى وهو المتمثل في اعتباره جهاز جهة الحق العام

العامة كذلك تسهر على تطبيق القانون الجنائي وتعاقب المجرمين  وباعتبار النيابة

وإحقاق العدالة الجنائية الحقة ، فإنه يمكنها أن تتراجع عن طلب سبق لها أن تقدمت 

به إذا تبين لها أنها لم تكن على حق في طلبها المذكور ، وأن تطلب البراءة بعد أن 

الستناد في إمكانية تراجع النيابة العامة عن سبق لها المطالبة بإدانة المتهم ، ويمكن ا

التي تنص على حرية النيابة العامة  65ج .م.من ق 38مطالبها على مقتضيات المادة 

 في تقديم المالحظات لشفهية الضرورية لفائدة العدالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .43س ، ص .م : رياضي عبد الغاني -64 
بة، طبقا للتعليمات التي تتلقاها، " يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتا : م ج.من ق 38تنص المادة  - 65

 . 51ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة

 .وهي حرة في تقديم المالحظات الشفهية التي ترى أنها ضرورية لفائدة العدالة "
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 ماهية التحقيق اإلعدادي الثاني:المبحث 

د راحل البحث عن وسائل اإلثبات، وقيعتبر التحقيق اإلعدادي مرحلة حساسة من م

استحوذت على اهتمام كبير لخطورتها أوال، وللضمانات التي توفرها في سبيل 

 .الوصول إلى المحاكمة العادلة

لذلك تشكل مرحلة التحقيق اإلعدادي ثمرة مباشرة لنضج وتقدم الفكر الجنائي العلمي 

يع المظاهر العشوائية الذي عمل على تقنية مساطر التحقيق مع المتهم من جم

واألساليب القمعية الالإنسانية التي كانت سائدة على نطاق واسع في المحاكمات 

 .66الجنائية

ومرحلة التحقيق تأتي كمرحلة هامة حيث تعد مرحلة وسطية بين البحث التمهيدي 

الذي يقوم به الشرطة القضائية والمحاكمة ، يتمتع خاللها قاضي التحقيق بمجموعة 

صالحيات ذات طبيعة قضائية صرفة ، تهدف إلى تعميق البحث وتمحيص األدلة من ال

       .67ووسائل اإلثبات وتحديد معالم الجريمة وأوصافها

طرق وفي معرض دراستنا للتحقيق اإلعدادي، فإننا سنعالج هذا األخير من خالل الت

 .لمفهومه ) المطلب األول ( وجهته وخصائصه ) المطلب الثاني (

 مفهوم التحقيق اإلعدادي : لب األولالمط

طة يشمل التحقيق في مفهومه الواسع مرحلة التحقيق التمهيدي الذي تباشره الضاب

إلى  القضائية ومرحلة التحقيق اإلعدادي الذي يقوم به قاضي التحقيق، ويمتد كذلك

 .مرحلة التحقيق التكميلي الذي يقوم به القاضي أثناء المحاكمة

سنركز  ة التحقيق اإلعدادي من أهم مراحل الدعوى العمومية ، فإنناوبذلك تكون مرحل

مييز في دراسة هذا المطلب على التعريف بالتحقيق اإلعدادي ) الفقرة األولى ( وت

 .التحقيق اإلعدادي عن اإلتهام و المحاكمة ) الفقرة الثانية ( 

 

                                                           
نهاية  بحثلمسطرة الجنائية دراسة عملية ، امؤسسة قضاء التحقيق ومستنجدات قانون  : إبراهيم بونجرة -66

 9.ص ،  2009/2007التدريب بالمعهد العالي للقضاء ، لسنة 
، الدارالبيضاء )CTPلجنائية ، مطبعة النجاح الجديدة )لعملي لقانون المسطرة االشرح ا : أحمد قيلش وآخرون -67

 149.ص  2017لسنة   3، ط 
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  التعريف بالتحقيق اإلعدادي : الفقرة األولى

كل عمل يقوم به رجال  : هو إثبات الشيء وإحكامه ، وإصطالحا هو : إن التحقيق لغة

القضاء ومساعديهم أثناء البحث في القضية المعروضة أمام العدالة ، فهو مرحلة 

قضائية ال بوليسية ، وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع المغربي لم يعرف التحقيق 

ة الجديد ، مما قد يجعل اإلعدادي ، ولم يعرض لذلك ضمن قانون المسطرة الجنائي

البعض يخلط بين التحقيق بوجه عام الذي يطبع الخصومة الجنائية منذ بداية البحث 

وبين مرحلة التحقيق اإلعدادي التي  68التمهيدي فيها إلى غاية صدور حكم بشأنها، 

تتميز بصبغتها القضائية المحضة وبإجراءاتها الدقيقة حيث تتوسط مرحلة البحث 

 . رحلة المحاكمةالتمهيدي وم

لذلك فمصطلح التحقيق اإلعدادي ينطوي على مفهوم واسع وآخر ضيق، فالتحقيق 

اإلعدادي بمفهومه الواسع يشمل ذلك الجزء من الخصومة الذي يهدف جمع أدلة 

 .اإلثبات وتمحيصها، بدءا باكتشاف الجريمة إلى غاية الحكم فيها

التي  حث التمهيدي ، وإلى اإلجراءاتوالتحقيق بهذا المفهوم الواسع ينصرف إلى الب

 .يباشرها قاضي التحقيق ، واإلجراءات المنوطة بقاضي الحكم

أما التحقيق اإلعدادي في مفهومه الضيق، فيقتصر على المرحلة اإلجرائية التي يشرف 

عليها قاضي التحقيق، ويتولى خاللها جمع أدلة الجريمة، والتثبت من وقوعها، والبث 

   .69تهم وإحالته على هيئة الحكمفي متابعة الم

ى وهذا التعريف األخير، هو الذي ينطبق على قانون المسطرة الجنائية، وذلك عل

الضيق  اعتبار أن المشرع أفراد التحقيق اإلعدادي تنظيما متميزا ينسجم مع المفهوم

 .للتحقيق

ثالث من وقد عالج قانون المسطرة الجنائية أحكام التحقيق اإلعدادي ضمن القسم ال

 .70الباب األول، المتعلق بالتحري عن الجرائم ومعاينتها

                                                           
لعامة والبحث التكميلي ضمن مقتضيات التحقيق ، استنطاق النيابة ا من شأن ذلك إدخال البحث التمهيدي و -68

 .أمام رزمة من مرحل التحقيقوأيضا التحقيق اإلعدادي الذي يباشره قاضي التحقيق ، فتكون بذلك 

 149.مرجع سابق ، ص  : أحمد قيلش وآخرون -
69- MERLE et vitu : « précis de droit pénal » . t . 3 édition cujas . paris . 1979. P 389. 

N° 1135. 
 .ج.  م .من ق  250إلى  83انظر مقتضيات المواد من  - 70
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ويفهم من هذا التنظيم التشريعي ، بأن التحقيق اإلعدادي يشكل في جوهره ، جملة من 

اإلجراءات والتحريات القضائية ، الهادفة إلى كشف الحقيقة ، وتحصيل األدلة 

 .71وتمحيصها قبل عرض المتهم على هيئة الحكم

ائية ، من المفهوم السالف الذكر ، بأن التحقيق اإلعدادي مرحلة إجرائية قضويتجلى 

بهذه الصفة  -تتوسط مرحلة البحث التمهيدي ومرحلة المحاكمة ، التحقيق اإلعدادي 

  .فرصة لجمع أدلة اإلثبات ، وتمحيصها ، وتقرير مالءمة المتابعة  يشكل -

ات القضائية التي يباشرها قاضي فالتحقيق اإلعدادي إذا هو مجموعة من اإلجراء

التحقيق وفق الشكل المحدد قانونا بخصوص جريمة من الجرائم الخاضعة للتحقيق ، 

كفايتها في نسبة الجريمة إلى المتهم من عدمها ، فيحال  تقديروذلك بهدف جمع األدلة و

  .72على المحكمة أو يصدر أمرا بعدم متابعته

يق مهمة مزدوجة تتمثل من جهة في جمع األدلة وعليه يمكن القول بأن لقضاء التحق

ذات اإلرتباط بالفعل الجرمي الذي تبع من أجله المتهم ، وتقدير قيمة تلك األدلة لمعرفة 

  .73ما إذا كانت كافية أو غير كافية لالستمرار في المتابعة من جهة ثانية 

لتي تثبت أو تنفي هذا وإن إجراءات التحقيق اإلعدادي ال تقف عند حدود جمع األدلة ا

الفعل الجرمي عن الشخص الخاضع للتحقيق ، بل إنها تمتد إلى تقييد حريته كلما 

دعت ضرورة التحقيق ذلك ، يهدف اإلحتياط منه من جهة ولمنعه من الهرب أو 

  .74التأثير على أدلة اإلثبات من جهة أخرى

 مة تمييز التحقيق اإلعدادي عن اإلتهام والمحاك : الفقرة الثانية

يعتبر التحقيق اإلعدادي المرحلة األولى القضائية في الخصومة الجنائية من أجل 

إثبات حق الدولة في العقاب، فهو يهدف إلى تحديد صدى جدوى تقديم المتهم إلى 

 75المحاكمة الجنائية إلقرار هذا الحق في مواجهته.

                                                           
ة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، الدعوى العمومية ، رسال مركز قاضي التحقيق في : حميد الجريد - 71

امعة عبد المالك تخصص ماستر المهن القانونية و القضائية ، كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ، ج

 14.، ص  2017/2016السعدي ، طنجة ، السنة الجامعية  
 .14مرجع سابق ، ص  : حميد الجريد - 72
ة بين النمط المثالي و النمط الواقعي ، دار النهضة حقوق الدفاع في مرحلة ماقبل المحاكم : عبد اإلله أحمد - 73

 41. : ، ص 2000العربية ، القاهرة ، 
 .15مرجع سابق ، ص   : حميد الجريد - 74
المطبعة و الوراقة الوطنية مغربية وفق آخر التعديالت ، دراسة في قانون المسطرة الجنائية ال : لطيفة الداودي  - 75

 221.، ص  2018   7، مراكش ، ط 
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 .نيا( المحاكمة )ثالذلك البد من تمييز التحقيق اإلعدادي عن اإلتهام )أوال( وكذا 

  تمييز التحقيق اإلعدادي عن اإلتهام : أوال

إن التحقيق اإلعدادي هو مرحلة قضائية يباشره قاضي التحقيق هذا األخير الذي يعين 

من بين قضاة الحكم في المحاكم اإلبتدائية لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير 

كمة اإلبتدائية ، أما القضاة المكلفون بالتحقيق العدل ، بناء على اقتراح من رئيس المح

في محاكم اإلستئناف من بين مستشاريها لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير 

  .76العدل،بناء  على اقتراح من الرئيس األول لمحكمة اإلستئناف 

تهام أما سلطة اإلتهام المتمثلة في النيابة العامة )القضاء الواقف فتميز سلطة اإل

بخضوعهم اإلداري المباشر لسلطة وزير العدل سابقا ، طبقا لقاعدة احترام التسلسل 

اإلداري ، أما حاليا فقد أصبح يرأس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة 

 .77النقض

لى قاضي إفالقانون عهد بمهمة اإلتهام إلى النيابة العامة في حين منح سلطة التحقيق 

  .التحقيق 

وإذا كان األصل في انطالق مجريات التحقيق اإلعدادي من طرف قاضي التحقيق 

أنها التباشر إال بعد توفر قاضي التحقيق على ملتمس من النيابة العامة يقضي بالمطالبة 

بإجراء التحقيق حتى ولو كان قاضي التحقيق يتواجد بعين المكان الذي ارتكبت فيه 

اضي التحقيق اليمكن له مباشرة إجراءات التحقيق في الجريمة في حالة تلبس ، فإن ق

أية نازلة ومع أي متهم إال بعد توصله بمطالبة بإجراء التحقيق محررة من طرف 

، وبعدها  78النيابة العامة ولكن على شرط أن تكون هاته األخيرة منجزة بصيغة كتابية 

بملتمس النيابة العامة ينهض قاضي التحقيق بأعباء التحقيق في حدود األفعال المسطرة 

 .أو الواردة بشكاية المتضرر دون تحريك الدعوى العمومية 

                                                           
 .ج.م.من ق 52 طبقا لمقتضيات المادة  - 76
 .175مرجع سابق ، ص  : لطيفة الداودي - 77
لمطبقة أمامه ، دراسة تحليلية اجهاز قاضي التحقيق اختصاصاته واإلجراءات المسطرية   :رياضي عبد الغاني - 78

 2007، سنة   1 طاألجهزة القضائية ، الجزء األول ، مطبعة مكتبة دار السالم ، الرباط ،  وعملية ونقدية ، سلسلة

 4.، ص 
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واستقالل قاضي التحقيق عن النيابة العامة ، فإن لهذه األخيرة أن تعمل على تقديم 

الملتمسات إليه كما رأينا سالفا ، واإلطالع على الملف و الطعن باإلستئناف ضد 

 .79طرف الرئيسي في الدعوى العمومية قرارته وذلك اعتبارا لكونها ال

إال أنه ومع ذلك فقد خول القانون صالحيات للنيابة العامة من شأنها خرق مبدأ 

اإلستقالل هذا ، ومن قبيل ذلك حرية النيابة العامة في اختيار قاضي التحقيق عند تعدد 

 .80 قضاة التحقيق في المحكمة الواحدة

  المحاكمة تمييز التحقيق اإلعدادي عن : ثانيا
إن القضاة المكلفون بالتحقيق اإلعدادي يعينون من بين قضاة الحكم كما سبق وأن 

تطرقنا إلى ذلك في الفقرة السابقة ، لذلك فإن قاضي التحقيق يقوم بجمع األدلة 

وتمحيصها،كما يبحث عن الدليل الذي يجعل الشبهة قائمة في تقديره وال يهم إن كان 

 .81المتهم أم ال  قاطعا وحاسما في إدانة

ا األخير وبالتالي يختلف مفهوم الدليل بين قضاء الحكم وقضاء التحقيق ، فإذا كان هذ

ملك يلتمس أي دليل يؤسس عليه اتهامه ولو كان مجرد شبهة في تقديره ، بحيث ال ي

دم اقتناعه عسلطة الترجيح بين أدلة اإلثبات و أدلة النفي ، وال يمكن رد أي دليل بحجة 

ان قاطعا فإن قضاء الحكم يملك سلطة الترجيح بين األدلة وال يأخذ منها إال ماك به ،

 .واقتنع بحجيته ، ويرد مالم يقنعه منها

ولتكريس هذه اإلستقالية منع المشرع على قضاة التحقيق ، تحت طائلة البطالن ، أن 

تهم قضاة يشاركوا في إصدار حكم في القضايا الزجرية التي سبق أن أحيلت إليهم بصف

  .82مكلفين بالتحقيق 

ومن هنا يمكن القول أن دور قاضي التحقيق ينحصر فقط في جمع األدلة وتقييم مدى 

 .83كفايتها وتبريرها للمتابعة، ثم اإلحالة على المحكمة من أجل المحاكمة طبقا للقانون

                                                           
ات في قانون المسطرة الجنائية المغربي ، مطبعة قرطبة ، أكادير ، ط محاضر : ادريس الحياني وعمر انجوم - 79

 87.، ص  2014لسنة  5
التحقيق في محكمة واحدة ، فإن للنيابة العامة أن  ذا تعدد قضاةا: « ج التي تنص علم.م.من ق 90طبقا للمادة  - 80

  .»  تعين من يحقق في كل قضية على حدة
 .155مرجع سابق ، ص  : أحمد قيلش وآخرون - 81
 ج.م.قمن  52طبقا لمقتضيات الفقرة األخيرة من المادة  - 82
ل منشور على موقع قضاء التحقيق وحدود مساءلته مهنيا ، مقا : عبد الرزاق الجباري -83

   https://m.hespress.Com   39 على الساعة  2019/05/12  اطلع عليه يومh 00. 
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تين ج أنه اليجوز الجمع بين ها.م.من ق 417و  52كما يستفاد من مقتضيات المادتين 

السلطتين ) سلطة التحقيق وسلطة الحكم ( في يد واحدة ، وذلك طبعا قصد تكريس 

مراحل الخصومة الجنائية وعدم تداخلها ، إال أن هناك من  يرى خالف ذلك باعتبار 

أن عدم الفصل بين السلطتين يندرج في خدمة إظهار الحقيقة والعدالة نظرا إللمام 

اصرها ومالبساتها ومعرفته أكثر لشخصية القاضي الذي يحقق في القضية بعن

 .84 المتهم

  جهة التحقيق اإلعدادي وخصائصه : المطلب الثاني

ا تكمن فلسفة التحقيق اإلعدادي في مجموعة من اإلجراءات والتحريات التي خوله

ام إلى المشرع لقاضي التحقيق بغية الوصول إلى الحقيقة التي تتمثل في توجيه اإلته

 .شخص معين

بر قاضي التحقيق هو الطرف األصيل في القيام بمهام التحقيق ألنه هو المكلف ويعت

 85أساسا بالتحقيق اإلعدادي.

ضي لذلك سنتناول في هذا المطلب من خالل فقرتين، حيث سنخصص الفقرة األولى لقا

 .التحقيق في حين سنخصص الفقرة الثانية لخصائص التحقيق اإلعدادي

  قيققاضي التح : الفقرة األولى

إن قاضي التحقيق هو عضو الهيئة القضائية ، ينتمي إلى سلك القضاء ، وهو المكلف 

من قانون المسطرة الجنائية ، وهو يملك  52أساسا إلجراء التحقيق وفقا للمادة 

صالحيات وسلطات واسعة ويباشر مهامه من خالل مجموعة من النصوص القانونية 

، فإذا كان هو الجهة التي أوكل إليها القانون  إضافة إلى أخالقياته المهنية وضميره

القيام بالتحقيق اإلعدادي من خالل جمع األدلة عن الجرائم واتخاذ القرارات على 

ضوئها ، فإن المهام المتعددة التي أسندت إليه جعلته صاحب أدوار مختلفة ومتداخلة 
86.   

                                                           
 .88ابق ، ص سمرجع  : ادريس الحياني وعمر انجوم - 84
 .150مرجع سابق ، ص  : أحمد قيلش وآخرون -85
دراسة ميدانية على ضوء العمل القضائي وأحكام  « اضي التحقيقق سلطات : سمير الشاوي ومحمد مسعودي -86

،   2005/2003نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء ، فترة التمرين  بحث،  »الفقه والقضاء والقانون المقارن 

 25.ص 
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موكولة إلى ضابط فهو ضابط سامي للشرطة القضائية ، حيث يمارس الصالحيات ال

مانصت  الشرطة القضائية ، كما له أن يأمر هؤالء بمتابعة األبحاث والتحريات ، وهو

 .ج.م.من ق 75عليه المادة 

وهو كذلك جهة قضائية من حيث إصدار القرارات وإجبارية تعليل بعضها، ومن 

قانون حيث قابلية هذه القرارات للطعن. وكذلك من حيث قوة اإلثبات التي أعطاها ال

  .87 لالعتراف الذي يتم أمامه وللتصريحات التي يقضي بها الشهود إليه

ويقوم بإجراء التحقيق اإلعدادي قاض من قضاة الحكم بمحكمة اإلستئناف )إذا تعلق 

األمر بالجناية ( أو قاض من قضاة الحكم بالمحكمة اإلبتدائية )إذ تعلق األمر 

 .88بالجنحة(

اء بمحاكم اإلستئناف أو المحاكم اإلبتدائية بقرار لوزير ويتم تعيين قضاة التحقيق سو

العدل والحريات لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ، ويتم إعفاؤهم بنفس الطريقة ، وذلك 

بناء على اقتراح من طرف الرئيس األول بالنسبة لمحاكم اإلستئناف ، ورئيس المحكمة 

 .89اإلبتدائية بالنسبة لمحاكم الدرجة األولى 

 أنه إذا لم يوجد في المحكمة سوى قاض واحد مكلف بالتحقيق وحال مانع مؤقت إال

دون ممارسته لمهامه ، يمكن لرئيسها في حالة اإلستعجال ، وبناء على طلب من 

النيابة العامة ، وفي انتظار زوال المانع أو صدور التعيين بقرار نظامي ، أن يعين 

 .90 هذه المهامأحد قضاة أو مستشاري المحكمة لممارسة 

 : من قانون المسطرة الجنائية يالحظ مايلي 91 52وانطالقا من قراءتنا لنص المادة 

                                                           
 2013  طنجة ، ة الجنائية المغربية ، مطبعة أسبارطيل الوجيز في شرح قانون المسطر : عبد السالم بنحدو  -87

 34.ص 
قرطبة ، أكادير ،  مطبعة ضرات في قانون المسطرة الجنائية المغربي ، محا : ادريس الحياني ، عمر انجوم -88

 35.، ص  2014،  5ط 
  w.aljamiàa.comww ؟ ، مقال منشور على الموقع    آية أفاق –فعالية قضاء التحقيق  : محسن بوتفارت - 89

 h37 00.على الساعة   2019/05/11اطلع عليه يوم 
 .من قانون المسطرة الجنائية  53طبقا لمقتضيات المادة  - 90
كم فيها لمدة ثالث سنوات ج يعين القضاة المكلفون في المحاكم اإلبتدائية من بين قضاة الح.م.من ق 52المادة  - 91

 .، بناء على اقتراح من رئيس المحكمة اإلبتدائيةقابلة للتجديد بقرار لوزير العدل 

لتجديد بقرار يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم اإلستئناف من بين مستشاريها لمدة ثالث سنوات قابلة ل

 .لوزير العدل ، بناء على اقتراح من الرئيس األول لمحكمة اإلستئناف

 .الكيفيةيمكن خالل هذه المدة اعفاؤهم  من مهامهم بنفس 

تحت طائلة  يباشر هؤالء القضاة مهامهم وفق ماهو منصوص عليه في القسم الثالث بعده اليمكن لقضاة التحقيق ،

كلفين مالبطالن ، أن يشاركوا في إصدار حكم في القضايا الزجرية التي سبق أن أحيلت إليهم بصفتهم قضاة 

 .بالتحقيق"
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من قانون المسطرة  83والمادة  52مراعاة اإلنسجام المتكامل بين المادة  

،التي أوجدت حاالت للتحقيق اإلعدادي ) إجبارية كانت أم اختيارية ( في 92الجنائية

م اإلبتدائية بالفصل في موضوعها ، وهو األمر الذي اقتضى الجنح التي تختص المحاك

من المشرع من جهة ، األخذ بمستويين للتحقيق اإلعدادي ، األول على مستوى 

 .المحكمة اإلبتدائية للجنح، والثاني على مستوى محكمة اإلستئناف بالنسبة للجنايات 

جالس أعضاء القضاء ال وبناءا على ماسبق فإن قاضي التحقيق ينبغي أن يكون من بين

  . بالمحكمة )ابتدائية كانت أم استئنافية ( وليس من قضاة النيابة العامة

ومما سلف ذكره يمكن المالحظة على مسطرة تعيين قاضي التحقيق بأنها وإن كانت 

أصابت فيما يتعلق بتخصيص القضاء الجالس لشغل مهام التحقيق اإلعدادي فإن تحديد 

ت ليس لها داع يذكر ، إذ أن قاضي التحقيق كلما طالت مدة بقائه المدة في ثالث سنوا

 .93في هذا المنصب إال ووفرت خبرته في هذا المجال 

لفصل لمن قانون المسطرة الجنائية ، قد ظلت وفية  52لذلك يمكن القول بأن المادة 

لتي ا فيما يتعلق بتراجعها عن الضمانة 1974من ظهير اإلجراءات اإلنتقالية لسنة  6

المتعلق بوجوب أخد رأي مكتب  1959/2/10من ظهير  53كان يوفرها الفصل 

إنها المجلس األعلى للقضاة قبل اتخاذ وزير العدل لقرار إعفاء قاضي التحقيق ، ف

 .خالفته بتقريرها في فقرتها األخيرة

 ة ، مكنإن الذي أقر التحقيق اإلعدادي على مستوى المحاكم اإلبتدائية و اإلستئنافي

لعدد اوزير العدل من أن يعين لديها قاضيا للتحقيق أو عدة قضاة ، وهو مايعني أن 

تحقيق غير المحدد برقم في النص ، إن كان اليطرح أي اشكالية عندما يتعدد قضاة ال

 .المعينين لدى المحكمة

 فاألمر على خالف ذلك إن كانت المحكمة ال تتوفر سوى على قاضي واحد للتحقيق

ون في ع منعه مؤقتا من ممارسته لمهامه، و هو األمر الذي تداركه القانأو حصل مان

 .ج كما سبق ذكرها سالفا.م.من ق 53المادة 

                                                           
 : زامياج " يكون التحقيق إل.م.من ق 83المادة  - 92

ررة لها ثالثين في الجنايات المعاقب عليها باإلعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد األقصى للعقوبة المق 1)

 . سنة

 . في الجنايات المرتكبة من طرف األحداث 2)
 . في الجنح بنص خاص في القانون 3)

يكون الحد  ف األحداث ، وفي الجنح التييكون اختياريا فيما عدا ذلك من الجنايات وفي الجنح المرتكبة من طر

 . األقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر
 .37مرجع سابق ، ص  : حميد الجريد - 93
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  خصائص التحقيق اإلعدادي : الفقرة الثانية

يتميز التحقيق اإلعدادي عن غيره من إجراءات الدعوى في مراحلها المختلفة 

ضي التحقيق )أوال( والخصائص بخصائص عدة تتمثل في الخصائص المرتبطة بقا

 .المرتبطة بموضوع التحقيق )ثانيا(

  الخصائص المرتبطة بقضاء التحقيق : أوال

إن الخصائص المميزة لقضاء التحقيق ، بعضها يستمد من شخصية قاضي التحقيق 

الذي ينتمي إلى الجهاز القضائي وما يفرضه عليه ذلك من إلتزام الحياد والتجرد 

 .94واإلستقاللية 

 : وتتجلى هذه الخصائص فيما يلي

يق اإلعدادي يتم على يد هيئة يقصد بهذه الخاصية أن التحق : الخاصية القضائية -

قضائية هي قضاء التحقيق ، فقضاء التحقيق يعرف ازدواجية حيث يوجد قاض 

 للتحقيق بمحكمة

ئية يعين اإلستئناف إذ يعين من بين قضاتها ، ويوجد قاض للتحقيق بالمحكمة اإلبتدا

 .95 هو اآلخر من بين قضاتها

وقاضي التحقيق هو جهة قضائية تصدر أوامر وقرارات تقبل الطعن باإلستئناف أمام 

الغرفة الجنحية مايضمن لألطراف الثقة من كونهم أمام جهة قضائية تمنحهم كافة 

  .96الضمانات في سبيل المحاكمة العادلة 

دة، جهات استثناءا ال يخرج عن هذه القاعإن إسناد بعض إجراءات التحقيق لبعض ال

ة فقاضي التحقيق وبحكم صفته القضائية يخضع لمراقبة الغرفة الجنحية لدى محكم

كلما  اإلستئناف ، وهي نوع من الرقابة القضائية عن أوامر وإجراءات قضاة التحقيق

 .جانبت الصواب أو خرقت القانون 

                                                           
 .157مرجع سابق ، ص  : أحمد قيلش وآخرون - 94
 .36جع سابق ، ص مر : إدريس الحياني ، عمر أنجوم - 95
نيابة العامة وقاضي التحقيق في الدعوى العمومية ، رسالة لنيل ال صالحيات سلطتي : إيمان الخمالي المشيشي - 96

مد األول ، وجدة ، دبلوم الماستر في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ، جامعة مح

 32.، ص   2014/2013لسنة 
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يحتل موقعا وسطا بين النيابة العامة التي  حقيقإن قضاء الت : الخاصية اإلستقاللية -

في  تملك سلطة تحريك الدعوى العمومية و المتابعة ، وبين هيئة الحكم التي تفصل

  . النزاع

تي تتمتع لذلك يستقل قاضي التحقيق عن النيابة العامة بكون هذه األخيرة هي وحدها ال

ه ليه ذلك فيقتصر عملبصالحية تحريك الدعوى العمومية ، وقاضي التحقيق يمنع ع

المحكمة  على إجراء التحقيق اإلعدادي فيقرر إما توقيف المتابعة أو إحالة الملف على

لعامة لملتمس اكما أن قاضي التحقيق مقيد إلجراء التحقيق اإلعدادي إما بتقديم النيابة  .

لب بإجرائه أو تقديم المتضرر من الجريمة لشكاية مباشرة )شكاية مباشرة بالمطا

 .نفسه المدنية( ، وبذلك يمنع على قاضي التحقيق إجراء التحقيق اإلعدادي من تلقاء

ويستقل قاضي التحقيق عن هيأة الحكم بكونه هو الذي يقرر إحالة الملف عليها، ورغم 

أن قاضي التحقيق سلطة قضائية فإنه ال توجد عالقة تبعية بينه وبين الهيأة القضائية 

لكل واحد منهما صالحياته.كما أن قاضي يستقل عن الهيأة  بل هناك استقالل تام حيث

القضائية فيمنع عليه أن يكون عضوا ضمن هيأة قضائية تنظر في ملف سبق له أن 

وأخيرا يستقل قاضي التحقيق عن الهيأة القضائية في كون  .كان قاضي تحقيق فيه

الجنحية لدى محكمة أعماله تخضع للرقابة القضائية من خالل الطعن فيها أمام الغرفة 

 .97 اإلستئناف

  الخصائص المرتبطة بموضوع التحقيق اإلعدادي : ثانيا

اختصاصه هناك خصائص يستمدها التحقيق اإلعدادي من خالل موضوعاته ومجال 

 : تطبع إجراءاته بطابع خاص وتتمثل في والتي

ساسية يتضح الطابع التفتيشي الذي تعتبر أحد السمات األ التفتيشية:الخاصية  -

 : للتحقيق اإلعدادي من خالل ثالث نقاط أساسية تتجلى في

من قانون المسطرة الجنائية  15تنص المادة  : خضوع التحقيق اإلعدادي للسرية 1-

كل شخص يساهم  ." تكون المسطرة التي تجري أثناء البحث والتحقيق سرية: على أنه

الشروط وتحت طائلة  في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن

 98العقوبات المقررة في القانون الجنائي" 

                                                           
 .36جع سابق ، ص مر : ادريس الحياني ، عمر انجوم - 97
" كل ابالغ أو افشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش ، يتم لفائدة شخص  : ج.م.من ق 105انظر المادة  - 98

ليست صالحية قانونية لالطالع عليها دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة 
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ويقصد بسرية التحقيق عدم جواز حضور إجراءات التحقيق لمن ليس طرفا في 

  .ةالدعوى الجنائية ، وكذا منع نشر هذه اإلجراءات بأي وسيلة من وسائل العلني

ال يجوز لغير فالسرية تقتضي عدم السماح للجمهور بحضور إجراءات التحقيق ، ف

الخصوم و وكائلهم الدخول إلى المكان الذي يجري فيه التحقيق ، وتقتضي أيضا حظر 

 .99نشر ما تتضمنه محاضر االستنطاق و مايتصل به من أوامر

فقاضي التحقيق وكل من يتصل بالتحقيق أو يحضره بحكم وظيفته هو ملزم بعدم 

والعقوبات المقررة فيه ، هذه السرية إفشاء أسرار التحقيق تحت طائلة القانون الجنائي 

وهذا اإللتزام يضل قائما طيلة مرحلة التحقيق حتى انتهائها وذلك بإصدار قاضي 

 .100التحقيق أمرا باإلحالة أو عدم المتابعة 

مل وتظهر أهمية مبدأ سرية التحقيق في تأدية جهة التحقيق مهمتها على أحسن وأك

يتيح  يضر بالتحقيق ويخدم مرتكبي الجريمة إذوجه ، ذلك أن اإلخالل بمبدأ السرية 

لشهود لهم ذلك فرصة لتضليل قاضي التحقيق وتغيير المعالم واألدلة والتأثير على ا

ومنعهم من اإلدالء بشهادتهم ، الشيء الذي يعرقل مجهودات سلطة التحقيق في 

  .الوصول إلى الحقيقة

 .101 خارجي وداخلي : نينوتتجلى خاصية سرية التحقيق اإلعدادي في مظهرين اث

جوز إعالن يتمثل في مواجهة الغير أو العموم بمبدأ السرية ، فال يفالمظهر الخارجي 

صلحة إجراءات التحقيق للغير أو العموم ، وهذا المظهر ثم سنه لمصلحة المتهم ولم

 .العدالة

ي ف فهو لمصلحة المتهم ألنه يبقى في منآى عن نعته من طرف الغير باإلجرام ومسه

لحة وتم سنه لمص . سمعته والحال أن التحقيق اليزال جاريا ولم تعرف نتيجة بعد

ألدلة ، ذلك أن تسريب إجراءات التحقيق اللحفاظ على  -نفا كما أشرنا أ -العدالة 

نع يساعد مجرمين متورطين اإلفالت من العدالة بعد تمكنهم من تغيير األدلة ويم

 .هديدهم أو إعزائهمشهودا من اإلدالء بشهاداتهم بعد ت

                                                           

   5.000شهرين إلى سنتين وبغرامة من أو من وجهت إليه وكل استعمال آخر لهذه الوثيقة ، يعاقب عليه بالحبس من 

 .درهم  30.000إلى 
 .16  مرجع سابق ، ص :حميد الجريد  - 99

 .17المرجع نفسه ، ص  : حميد الجريد - 100
 .25 مرجع سابق ، ص : إيمان الخمالي المشيشي - 101
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تجلى في في منع أطراف التحقيق من إفشاء إجراءاته ، كما ي المظهر الداخليويتجلى 

كون التحقيق يجرى مع كل طرف بصفة انفرادية بجلسة اليحفرها الطرف الثاني 

 .ومحاميه إال إذا تقرر إجراء المواجهة بين الطرفين

   :102 ين تشملهم السرية وهموألهمية هذه الخاصية يتعين تحديد األشخاص الذ

فيذ االنتدابات وأولهم قاضي التحقيق والقضاة المنتدبون من طرفه لتن : القضاة *

جل أالقضائية باإلضافة إلى قضاة النيابة العامة الذين بإمكانهم طلب الملف من 

  .اإلطالع عليه في كل وقت

جاز إحدى المهمات ضي التحقيق انوالذين أناط بهم قا : ضباط الشرطة القضائية *

  .في نطاق انتدابهم لذلك

شر إجراءات التحقيق وحضور ومنهم كاتب الضبط الذي يبا : أعوان كتابة الضبط *

على  جلساتها وكل موظف في كتابة النيابة العامة أو مكتب التحقيق يمكنه اإلطالع

 .أعمال التحقيق بمناسبة مزاولته لعمله

 .التحقيق إلنجاز الخبراتالذين ينتدبهم قاضي  : الخبراء *

في حالة  -والمكلفون من طرف قاضي التحقيق بحضورهم الجلسة  :حراس األمن  *

  .خطير إلى جانب متهم -الضرورة 

.لب بالحق المدنيالذين يحضرون التحقيق إلى جانب المتهم أو المطا : المحامون *

  

يق اإلعدادي بميزة تتميز إجراءات التحق : ثوثيق إجراءات التحقيق اإلعدادي -2

الكتابة، بحيث يتعين أن تكون جميع اإلجراءات بما فيها اإلستنطاق واألوامر 

والقرارات مضمنة في محاضر وصادرة كتابة ، فقاضي التحقيق يستعين بكاتب 

للضبط يقوم بتضمين كل ما راج بمكتبه من استنطاق أو استماع للشهود في محاضر 

ابة حتى يتسنى للغرفة الجنحية مراقبة سالمة هذه قانونية ، كما يصدر أوامره كت

  .103 اإلجراءات

ومبدأ الكتابة أو التوثيق هو الدليل على القيام وإنجاز إجراءات التحقيق ، ويفيد في 

عرض الملف على القضاء ، إذ أن اإلجراءات المكتوبة تفيد األطراف في اإلحتجاج 

                                                           
 .19مرجع سابق ، ص  : حميد الجريد - 102
 .15ابق ص سمرجع  : سمير الشاوي ومحمد مسعودي - 103
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ن الطعن فيها بالزور إذا تم انجازها بها ، إضافة إلى اعتبارها وثائق رسمية ال يمك

 .طبقا للقانون

لمقتضى مع سرية التحقيق ينسجم هذا ا : عدم حضورية التحقيق اإلعدادي -3

 اإلعدادي إن لم يكن متولدا عنها ، ومؤدى ذلك عدم السماح بحضور الجمهور أو

   . العموم وعدم السماح بمرافعة األطراف

ء األطراف عند كل إجراء يقوم به ألنه ال يقوم فقاضي التحقيق غير ملزم باستدعا

بمهمة المحاكمة ، بل إن محامي المتهم اليمكنه توجيه أسئلة سواء إلى المتهم أو 

الشهود أو الخبراء أو غيرهم إال بعد إذن قاضي التحقيق ألنه اليمكنه المرافعة 

 .104أمامه

كن إجراء التحقيق حدد المشرع الجرائم واألفعال التي يم : الخاصية العينية -

اإلعدادي بشأنها ، فالتحقيق قد يكون اختياريا أو اجباريا باإلحالة من طرف النيابة أو 

 .105 عن طريق شكاية يتقدم بها المتضرر مباشرة إلى قاضي التحقيق

ى فقاضي التحقيق إذا يتقيد باألفعال المعروضة عليه وال يمكنه أن يتعداها إل

 .عامةبإجراء التحقيق المقدم إليه من طرف النيابة الغيرها،ألنه مقيد باإللتماس 

وإذا كان قاضي التحقيق مقيد من حيث األفعال فله حرية في إجراء التحقيق مع 

األشخاص ، أي أنه غير مقيد باألشخاص المحالين عليه فقط بل يمكنه أن يحقق مع 

   .106 غيرهم

يتقيد قاضي التحقيق فخاصية العينية إذا تنصرف إلى األفعال فقط في حين ال 

 باألشخاص المحالين عليه، كما قلنا سالفا. 

 

 

 

                                                           
 .37ابق ، ص سمرجع  : ادريس الحياني وعمر انجوم -104
ية المراد اجراء تحقيق فيها يكون ج يتضح بأن اتصال قاضي التحقيق بالقض.م.من ق 54 بالرجوع إلى المادة  -105

  : بطريقتين

 . ملتمس النيابة العامة بإجراء تحقيق في وقائع معينة : طريقة األولىال. 

    . البة بالحق المدني عند تقديم شكايةالمط : الطريقة الثانية ∙ 
 .36ابق ، ص سمرجع  : ادريس الحياني وعمر انجوم - 106
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 الفصل الثاني :

الجمع أو  سلطتي االتهام مابين

 الفصل
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ينشأ حق الدولة في العقاب بمجرد وقوع الجريمة وفق اإلجراءات المنصوص عليها 

في المنظومة التشريعية ، وتعتبر النيابة العامة هي الجهة التي توكل لها مباشرة االتهام 

ثلة الحق العام ، ولها دور أساسي في جل أطوار الدعوى العمومية ابتداء باعتبارها مم

من إشرافها على مرحلة البحث التمهيدي ، مرورا بحقها في المالئمة والحفظ أو 

اإلحالة سواء على هيئة الحكم ، إن هي تأكدت بأن الجريمة المرتكبة ال تحتاج إلى 

من اجل تعزيز األدلة  الموجودة أو اإلحالة على قاضي التحقيق  107إجراء تحقيق

وتعميق البحث في النازلة المعروضة ، كما أنها تعمل على تمثيل المجتمع أمام هيئة 

الحكم بحيث يعتبر حضورها إجباريا في جل القضايا الزجرية ، ويستمر دورها إلى 

 مرحلة تنفيذ العقوبة .

، وبغية الكشف عن الحيثيات  108وهذا االتجاه هو ما اتفق عليه غالبية األنظمة القانونية

و البحث عن األدلة التي تحيط بالجريمة تمر الدعوى بمرحلة التحقيق كذلك ، أي يتم 

الترجيح بين األدلة التي تم رصدها إلثبات إدانة المتهم أو براءاته من التهم المنسوبة 

 إليه وذلك من طرف الجهة المكلفة بالتحقيق ) قاضي التحقيق ( .

وأن  ،لمنطق القانوني أن تناط بالنيابة العامة مهمة ممارسة االتهام لذلك يفرض ا

أن إذا تتكلف جهة أخرى بمهمة التحقيق ، درءا للشبهات التي يمكن أن تثار بهذا الش

لتحقيق ما زاوجت النيابة العامة بين سلطتي االتهام والتحقيق ، وحتى يتفرغ قاضي ا

لقضية اع دراسة دقيقة ومعمقة لجميع وقائع ألبحاثه التي تعتمد على تمحيص األدلة م

 ، قصد التوصل إلى تبرئة المتهم أو تقوية أدلة اإلثبات ضده.

ق ، لهذا نادى بعض الفقه بضرورة فصل سلطة االتهام أو المتابعة عن سلطة التحقي

ن ضمان وهو ما تبنته بعض التشريعات في قوانينها كالتشريع المغربي وذلك لما فيه م

ن بعض أمبدأ المحاكمة العادلة الذي يجب أن يؤطر الخصومة الجنائية ، إال وتكريس ل

 وبعض التشريعات المقارنة ) كالتشريع المصري –كما سنعرض له الحقا  –الفقه 

 والفرنسي( اتجهوا إلى إقرار الجمع سلطة االتهام وسلطة التحقيق .

ت للنيابة العامة حق الجمع  ونشير في هذا اإلطار إلى أن التشريعات المقارنة التي أعط

بين سلطتي االتهام والتحقيق لم تأخذ به على إطالقه و أوردت عليه بعض االستثناءات 

، أما التشريعات ) كالتشريع المغربي ( التي قامت بفصل سلطة المتابعة عن سلطة 

                                                           
لتحقيق ااستثناء الحاالت التي حددها المشرع والتي ألزم بموجبها النيابة العامة بإحالة الجرائم قصد إجراء ب - 107

 فيها.

 من ق.م.ج. 83يراجع بهذا الخصوص المادة  -
 .2: طبيعة العالقة بين سلطتي االتهام والتحقيق ، م.س ، ص  لةياسين بوهنتا - 108
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ى التحقيق ، فقد وضعت النيابة العامة إلى جانب قاضي التحقيق ، من بداية التحقيق إل

 نهايته .  

وعلى ضوء ما تقدم سنعمل على تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين اثنين نعرض من 

 خاللهما لما يلي :

 المبحث األول :سلطتي االتهام والتحقيق مابين الجمع والفصل 

المغربي  المبحث الثاني : مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق في القانون

 والمقارن 
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 سلطتي االتهام والتحقيق مابين الجمع والفصل األول:المبحث 

برزت نظرية الفصل بين السلطات في مجال الفكر القانوني وأرست أسس اختصاص 

السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة  –السلطات الثالث الموجودة في الدولة 

، وقد اختصت السلطة ومن نتائج ذلك اختصاص كل سلطة بأعمال معينة –القضائية 

، موجب اتخاذ جملة من  109القضائية بالفصل فيما يطرح أمامها من دعاوى

 . اإلجراءات التحقيق االبتدائي التي تسعى إلى معرفة الحقيقة الموضوعية

وإن أول ما ينبغي االهتمام به هو القائم على مباشرة هذه اإلجراءات ، ذلك أن 

ديثة تأخذ أحد الموقفين من مشكلة الفصل أو الجمع التشريعات اإلجرائية الجنائية الح

، فهناك من يرى أن الفصل بين السلطتين هو أنجح  110بين سلطتي االتهام والتحقيق

  .النظم، وهناك من يرى أن الجمع بين السلطتين هو من يحقق عدالة قوية 

لمطلب ا) وعليه ال بد من وقفة نبين فيها نظام الجمع بين سلطتي االتهام و التحقيق 

  .األول ( ونظام الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق ) المطلب الثاني (

  نظام الجمع بين سلطتي االتهام والتحقيق األول:المطلب 

اتجهت بعض القوانين المعاصرة إلى نظام الدمج بين وظيفتي االتهام والتحقيق ، وفي 

ي ، و القانون الليبي ففي مصر مقدمة ذلك القانون اإلجرائي المصري والقانون اليابان

وحتى اآلن بين الفصل بين االتهام  1883نجد أن نظام التحقيق قد تذبذب منذ سنة 

 .111والتحقيق أو الجمع بينهما 

م و التحقيق لـذلك سـنتناول في هذا المطلـب الـتعريف بنـظام الجمـع بين سلطـتي االتها

 .ظام )الفقرة الثانية () الفقرة األولى ( و األساس الفلسفي لهذا الن

 

 

                                                           
والتحقيق ، دراسة في ضوء المبادئ الفقهية والتشريعات  طبيعة العالقة بين سلطتي االتهام : ياسمين بوهنتالة - 109

  3.س ، ص  . المقارنة، م
ق ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق دأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيمب : أشرف رمضان عبد الحميد حسن - 110

 241.ص  ، 
ين وظائف االتهام والتحقيق و المحاكمة والجمع بينها باإلطار القانوني لنظام الفصل  : محمد صالح األمين - 111

 2007ي يونيو العدد الثان / وتطبيقاتها في النظم القانونية المعاصرة ، مجلة جامعة كربالء العلمية المجلد الخامس

 4.، ص 
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 يقالتعريف بنظام الجمع سلطتي االتهام والتحق : الفقرة األولى

يقصد بالجمع بين االتهام والتحقيق ، أن تجمع في يد هيئة واحدة سلطة االتهام والتحقيق 

، بحيث أن الهيئة التي تقوم بتوجيه االتهام هي بذاتها أيضا تقوم بالتحقيق في االتهام 
112. 

هدت بعض التشريعات سلطة االتهام ، وسلطة التحقيق إلى جهة واحدة ، تتولى وقد ع

االتهام والتحقيق في القضية ، وهذه الجهة هي النيابة العامة التي يخولها المشرع 

السلطتين االتهام والتحقيق ، فتضطلع بناء على ذلك بمهمة االتهام وأعمال التحقيق 

لطة االتهام تتولى تحريك الدعوى العمومية ، في نفس الوقت ، فهي واستنادا إلى س

حيث تملك دون غيرها هذا الحق إال في بعض األحوال التي قيد فيها المشرع سلطتها 

في تحريك الدعوى ، حيث تطلب لذلك تحقق شكوى المجني عليه ، أو وجود طلب 

ثلة من جهة معينة ، أو بناء على إذن من جهات حددها القانون ، وسلطة االتهام مم

بالنيابة العامة حتى في هذه األحوال التي يعتبرها الفقه قيود ترد على حقها في تحريك 

، والتالي فإن حق مباشرة الدعوى العمومية يعود للنيابة العامة  113الدعوى العمومية 

بعد تحقق الشرط الذي تطلبه المشرع إلزالة القيد الذي ورد على صالحياتها األصلية 

فإنها المسؤولة عن أعمال التحقيق ، حيث تتولى مباشرة التحقيق  وهي إلى جانب ذلك

 .كأصل عام بنفسها 

أما بالنسبة لموقف النيابة العامة من محضر جمع األدلة ، فعلى عضو الضبط القضائي 

في مباشرته الختصاصه األصيل في جمع األدلة أن يحرر محضرا بذلك ) محضر 

يع اإلجراءات التي باشرها عضو الضبط جمع األدلة والتحريات ( يثبت فيه جم

القضائي ، ألن حرية التصرف فيه للنيابة العامة دون غيرها ، إذ ال يملك عضو 

الضبط القضائي للتصرف فيه ، لكن و إذا كان األمر يتعلق بجريمة من عداد المخالفات 

تى ما والجنح فيجوز للنيابة العامة أن تحيل الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة م

رأت أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على االستدالالت ، وذلك بتكليف المتهم 

بالحضور أمام المحكمة المختصة دون أن تجري في نطاق ذلك أي تحقيق ، حيث 

 . 114تكتفي باإلجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة في مرحلة االستدالل 

                                                           
المركز العربي  –دراسة مقارنة  – ين سلطتي االتهام والتحقيقنظم العالقة ب : زينب محمود حسين زنطنه - 112

 49.ص 2017 لنشر التوزيع ، القاهرة ، سنة 
ـواردة يـث يعالـج ذلـك الـحاالت تحت عنـوان القيـود الـواردة على تحريك الـدعوى العمومية ، والقـيود الح - 113

 . من قانون اإلجراءات الجنائية الليبي 3 ) ،  8،  9 (في المـواد 

 49.عن زينب محمود حسين زنطنه ، مرجع سابق ، ص  -
 .من قانون اإلجراءات الليبي  51طبقا للمادة  - 114
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 على تهيمن إذ المهيمنة هي النظام هذا بموجب العامة النيابة أي ، االتهام جهة وتعتبر

 ابتداء تملك حيث ، العمومية الدعوى ومباشرة تحريك وعلى ، والتحقيق االتهام مهمتي

 ،  بنفسها باشرتها تحريكها تم وإذا ، تحريكها عدم من العمومية الدعوى تحريك حق

 تحقيق قضاة مةالعا النيابة جانب إلى يكون أن من يمنع ال هذا أن غير المبدأ حيث من

 استثنائية مهمتهم ولكن ، المهمة القضايا بعض تحقيق إليهم يعهد تحقيق مستشاري أو

 النيابة بيد األمرين كال يكون أن األصل أن إذ ، أصيل وليس استثنائي واختصاصهم

 من طلب على يكون ومستشاريه ، التحقيق قضاة ندب أن هو ذلك على والدليل ، العامة

 بناء إال معينة جريمة في التحقيق مباشرة التحقيق لقاضي يجوز ال حيث العامة النيابة

 رئيس قبل من يكون التحقيق مستشار ندب أن مالحظة مع ، للقانون وفقا إليه حالتها على

 لم الجنائية الدعوى ومباشرة تحريك في العام االدعاء حرية أن إال ، 115 العامة النيابة

 . 116 مطلقة تكون

 العام االدعاء بهيئة العمومية الدعوى تحريك أمر إناطة أن إلى حثينالبا بعض ويذهب

 الجرائم طبيعة ودراسة الشكوى صحة من والتأكد الدعوى تدقيق أهمها كثيرة فوائد فيه

 تقليل أجل من والعمل الظاهرة هذه من الحد في يساهم كما ، ونقصانها وزيادتها الواقعة

 . 117 وقوعها

 مجتمعال عن الممثل هو ( العامة النيابة ) العام االدعاء ألن ، الرأي هذا نؤيد ونحن

 تقتضي المجتمع مصلحة كانت ماذا يقرر الذي فهو ثم ومن مصالحه على واألمين

 . عدمها من الدعوى تحريك

 األساس الفلسفي لنظام الجمع بين سلطتي االتهام والتحقيق  : الفقرة الثانية 

التهام تتجسد في عدم إمكانية الفصل بين وظيفتي ايقوم هذا النظام على أساس فلسفي 

ذي يلزم إسنادها والتحقيق ، سواء من الناحية القانونية أو من الناحية  العملية ، األمر ال

إلى جهة واحدة ، ويظهر ذلك من خالل التعريف االصطالحي الدقيق بصفة خاصة 

ر أساسية عن الحقيقة عناصفي عبارة التحقيق االبتدائي ، إذ يراد بها في مجال البحث 

 : ثالثة

باه في كونه        أن يعزى الفعل المرتكب إلى شخص معين أو على األقل االشت : أولها ·

 .مرتكبا لهذا الفعل ) اإلسناد ( 

                                                           
 .51 مرجع سابق ، ص : زينب محمود حسين زنطنة - 115
تتعدد وتختلف هذه القيود من حيث  لعام اإللتزام بعدة قيود تحدد مجال عمله حيثاحيث يجب على االدعاء  - 116

 .و تدقيقها الطبيعة نذكر منها ليس له حق التنازل عن الدعوى ، أو عن حقه في الوقوف على األحكام الصادرة أ
 .285س ، ص  .م  : أشرف رمضان عبد الحميد حسن - 117
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 . هو اتهامه بارتكابه : ثانيها ·

 . 118إثبات مسؤوليته عن الفعل  : وثالثها ·

الفني الدقيق تتضمن أعمال االتهام لذلك  ويترتب على ذلك أن أعمال التحقيق بمعناه

تبعا لهذا فمراحل سير الدعوى الجنائية يتم اختصارها في مرحلتين وهي االتهام 

، لذلك هذا ما يمكن االطمئنان معه إلى مالءمة قيام  119والتحقيق تم يعقبها المحاكم

 .سلطة واحدة بأعمال االتهام والتحقيق االبتدائي هي النيابة العامة 

ذه الفلسفة تشبه إلى حد كبير تلك الـتي قام علـيها ) مشروع دونديـودي فابريه سـنة وه

( ، واقترح لجنة العدالة الجنائية وحقوق اإلنسان في فرنسا ، برر وضع 1990

المشروعين  جمع  النيابة العامة لسلطتي االتهام والتحقيق ، بأن قاضي التحقيق 

مباشرة بعض اإلجراءات التي تفصل في شخصية لها وظيفتان فهو قاض ، يملك 

نزاع معين ، خالل مرحلة التحقيق ويقرر في نهايته إما األمر بأن ال وجه إلقامة 

الدعوى الجنائية ، أو اإلحالة إلى قضاء الحكم  كما أنه لعضو الضبط القضائي ، أن 

يجري التفتيش واالستدالالت و االستجواب وأصدر أوامر الضبط واإلحضار ، 

وظيفة األولى تصدر عن ضميره القضائي ، أما الثانية أنه من الطبيعي أن يخضع وال

للسلطة التنفيذية باعتبارها تخص بالمحافظة على النظام ، مما يخولها سلطة البحث 

عن الدليل وتوجيه االتهام ، لذلك عهد المشروعان بهذه االختصاصات األخيرة للنيابة 

سي من كل هذا هو تبسيط إجراءات سير الدعوى ، وقد كان الغرض األسا 120العامة 

وسرعتها مع ضمان الحرية الفردية ، وهو تقريبا نفس غرض من ينادي بجمع النيابة 

   .العامة للسلطتين 

ويتميز نظام الجمع بين سلطتي االتهام والتحقيق بتبسيط اإلجراءات الجنائية واإلسراع 

حاجات العمل الواقعية التي تفرضها  في  تحقيقها وفاعليتها ، فضال عن اتفاقه مع

طبيعة هذا العصر ، كما يسعى هذا النظام ) نظام الدمج بين سلطتي االتهام والتحقيق 

( إلى توفير نوع البساطة والسرعة في اإلجراءات حتى تكون لها نتيجة محمودة في 

النيابة  ، وأن الجمع بين سلطتي االتهام والتحقيق في يد واحدة وهي 121استقرار األمن 

العامة وإن كانت خصما في الدعوى فهي من الناحية العملية خصم يهمها تطبيق 

  .القانون 

                                                           
 .268جع سابق ، ص مر : أشرف رمضان عبد الحميد حسن - 118
 .57مرجع سابق ، ص  : زينب محمود حسين زنطنة - 119
 .260 – 952  مرجع سابق ، ص  :أشرف رمضان عبد الحميد حسن  - 120
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واعده فإذا كان نظام الجمع بين سلطتي االتهام والتحقيق و بيان أساسه الفلسفي وق

ام والتحقيق، القانونية ، فيتواجد بجانبه نظام آخر أال وهو نظام الفصل بين سلطتي االته

 ب الثاني.ول هذا النظام وقواعده وأساسه الفلسفي ؟ وهذا ما سنعالجه في المطلفما مذل

 نظام الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق  الثاني:المطلب 

قد تبين لقد عرضنا في الفصل  األول لماهية كل من وظيفة التحقيق ووظيفة االتهام، و

ر، ف في مضمونه عن اآلخلنا أن لكل وظيفة منهما دورا في الدعوى الجنائية يختل

ي تساند فدور سلطة االتهام يتمثل في تحريك الدعوى الجنائية ، ثم تجميع األدلة الت

م بالموازنة االتهام وتدعيمها لدى القضاء ، أما سلطة التحقيق فلها دور مختلف ، إذ تقو

وى جميعا لدعابين األدلة وتحديد احتماالت البراءة أو اإلدانة ، وذلك بالتنقيب عن أدلة 

 .  ، سواء كانت في صالح المتهم أم في غير صالحه ثم الترجيح بينهم

ق لذلك سنعالج في هذا المطلب لتعريف بنظام الفصل بين سلطتي االتهام والتحقي

فلسفي لهذا )الفقرة األولى ( و قواعد مبدأ هذا الفصل ) الفقرة الثانية ( و األساس ال

 النظام    ) الفقرة الثالثة (.

 لفقرة األولى : التعريف بنظام الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيقا

الذي  الفرنسي الفقه إلى  والتحقيق االتهام سلطة بين الفصل مبدأ ظهور أصل يرجع 
 القضاء حياد ققيح ما وهو الفردية والحريات دفاعلا حقوقترام اح نادى بضرورة

، ويعني الفصل 122تهام والتحقيقوذلك من خالل الفصل المطلق بين وظيفة الحكم واال
بين وظيفتي االتهام والتحقيق في االصطالح : هو أن تمارس كل مهمة من قبل جهة 
مستقلة ، اختصاصا يؤهلها حسن تقديرها بما يحقق ضمانات الدفاع وان يعهد بسلطة 

 مستقلة لكل من هذه الوظائف تنفيذا لمبدأ الفصل بين وظائف القضاء .
تزام جهة بوظيفتها وال يجوز لها التجاوز على وظيفة جهة أخرى ويعبر الفصل عن ال

فإذا كانت وظيفة االتهام هو تحريك الدعوى من قبل سلطة النيابة العامة ، فان سلطة 
التحقيق يتوالها عموما قاضي تحقيق مهمته جمع األدلة وتقدير مدى كفايتها لإلحالة 

ارسة وظيفة االتهام وكذلك ال إلى محكمة الموضوع فال يجوز لقاضي التحقيق مم
يجوز للنيابة العامة االشتراك في إقرار مصير الدعوى الجنائية ، وعلى طرفي االتهام 
والتحقيق التقيد بسلطاتها في الدعوى الجنائية ، وعلى الرغم من العالقة الوثيقة بينهما 

 . 123والتي تفرضها إجراءات حسن سير الدعوى 

                                                           
 قانونين المصريسامح جابر البلتاجي: التصدي في اإلجراءات الجنائية ،دراسة مقارنة في ال - 122

سنة   والفرنسي،أطروحة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق ،كلية الحقوق ،جامعة المنصورة،القاهرة،

 . 17،ص  2004
ار الفكر العربي  القاهرة ،الطبعة األولى د -ة دراسة مقارن -حمد عيد الغريب:المركز القانوني للنيابة العامة م - 123

 . 448ص   2001
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 124هة غير تلك الجهة التي تتولى مهمة التحقيقج  االتهام ولىتت نأ المبدأ هذا ىومقتض

نظرا ألهمية مرحلة التحقيق في الدعوى الجنائية وما تتصف به من إجراءات تمس 

بالحقوق والحريات الفردية ، وكذا مايترتب عنها من نتائج تفيد في ثبوت االتهام من 

لحرية الشخصية وهو ما عدمه ، لذلك كان الزما أن تحاط بأكبر قدر من الضمانات ل

وال يقتضي بالضرورة أن تتوافر في الشخص القائم بالتحقيق صفة الحيدة المطلقة  

، وهذا عكس مهمة االتهام التي تعتمد يتحقق هذا الحياد إال بالفصل بين الوظيفتين 

 .    125أساسا على الخصومة فهي بذلك تختلف في مضمونها عن وظيفة التحقيق 

ستقلة فتي االتهام والتحقيق يفترض أن يسند كل منهما إلى سلطة مفالتعارض بين وظي

ال أعن األخرى، أو باألحرى االختالف بين طبيعة أعمال االتهام والتحقيق يفترض 

مبدأ الحياد يتولى من باشر االتهام في الدعوى سلطة التحقيق فيها، إذ يعد ذلك إهدارا ل

سيها مبدأ ومن هنا تبرز األهمية التي يكت الواجب توافره في سلطة التحقيق اإلعدادي ،

  . الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق

 قواعد مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق : الفقرة الثانية

هي القاعدة التي انطلق منها مونتسكيو ليبلور مبدأ الفصل   " السلطة تقيد السلطة " تلك

ف وبالتحديد الفصل بين السلطة التشريعية بين السلطات أو فك االرتباط بين الوظائ

والسلطة التنفيذية ، والذي اعتبره بعض الفقه الفرنسي أنه المبدأ األم الذي أخذ عنه 

 . 126مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجنائي 

وقد فسر الفقه الفرنسي ذلك بأن تقسيم مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق إلى 

خاللها التعرف جليا على هذا المبدأ والمقصود منه ، وتتمثل قواعد ثالث يمكن من 

قاعـدة التـشكـيل وقاعـدة التخصص ثـم قـاعـدة اسـتـقـالل  : هذه الـقـواعـد الثـالث في

  : 127أداء العـمـل ، وسنقوم بتوضيحها كاآلتي 

 

                                                           
سالمي ، دار أبو المجد مضان عبد الحميد حسن : حياد القضاء الجنائي ، دراسة تحليلية في القانون الوضعي و الفقه اإلاشرف ر - 124

 .  81، ص  2008، سنة  1للطباعة ، القاهرة ط 
 . 68م.س ، ص  ، - دراسة مقارنة  -: مبدا الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق  اشرف رمضان عبد الحميد حسن- 125

انون الليبي والتونسي ، دار الكتب االتهام والتحقيق بين نظامي الجمع وفك االرتباط في الق : نجية زكي - 126

 23.، ص   2010القانونيين ، دار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر 
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 .وما بعدها  244
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 :  Compasitionقاعدة التشكيل       -1

لسلطة أو الجهة أو الشخص أن تباشر في نفس ومؤدى هذه القاعدة أنه ال يجوز لنفس ا

الدعوى وبالتتابع أكثر من وظيفة من وظائف الدعوى المختلفة للقضاء الجنائي فال 

يجوز لعضو النيابة العامة الذي باشر االتهام في الدعوى أن يكون هو قاضي التحقيق 

ـتها تتعارض الذي يحقق فيها والسبب في ذلك يرجع إلى وظائف النيابة العامة بطبيع

مع وظيـفة التحقـيق ، وبالتالي ال يجوز للقاضي أن يمارس بالتتابع والتوالي هاتين 

 . 128 الوظيفتين في الدعوى نفسها

الذي  وإذا كان من غير الجائز وفقا لقاعدة التشكيل أن يتولى عضو النيابة العامة

يق لقاضي التحقمارس عمال من أعمال االتهام وظيفة التحقيق فيما بعد، فهل يجوز 

 أن يمارس وظيفة االتهام فيما بعد ؟

قضت محكمة النقض الفرنسية في حكم قديم لها بأنه ال يوجد ما يمنع عضو النيابة 

العامة من مباشرة دعوى اطلع عليها من قبل بصفته قاضي تحقيق أو قاضي حكم 
129. 

التي تقتضي وقد أرجح جانب من الفقه ذلك إلى فكرة محكمة وهي الضرورة العملية 

هذا الجمع نظرا لقلة عدد القضاة ، فضال عن أن حاالت عدم صالحية القضاة محددة 

قانونا على سبيل الحصر ، باإلضافة إلى صعوبة إثارة مسألة حياد النيابة العامة ، 

نظرا لكونها خصما رئيسا في الدعوى الجنائية ، وقد انتقد جانب آخر من الفقه هذا 

ة يمكن أن يستدرج عضو النيابة العامة شخصيا إلى دحض النقد التبرير ، فمن ناحي

الموجه إلى إجراءاته ، ومن ناحية أخرى ما يثيره هذا الجمع يمثل خروجا في نفس 

المتقاضي من قلق وشك شرعي تجاه إدارة العدالة ، فضال عن أن هذا الجمع يمثل 

 . 130خروجا عن المألوف 

  Spécialistion : قاعدة التخصص -2

مقتضى هذه القاعدة، أنه ال يجوز لنفس الشخص أن يمارس أكثر من اختصاص في 

آن واحد، فال يجوز أن يباشر التحقيق بمعرفة النيابة العامة، كما ال يجوز أن يختص 

قاضي التحقيق من تلقاء نفسه، فتحريك الدعوى العامة من اختصاص النيابة العامة 

                                                           
 .245ص  مرجع سابق ، : أشرف رمضان عبد  الحميد حسن - 128
 .95 مرجع سابق ، ص : زينب محمود حسين زنطنة - 129
     (  مـن  قـانـون  القـضاء  العـسكـري الفـرنـسـي       2 /17يه  الـمادة  ) و الدلـيل  علـى ذلـك  ما نـصت علـ  - 130

justice militaire )    La loi de ) :  » لتي قام اعدم جواز قيام القاضي بوظيفة مفوض الحكومة في القضايا

  . »بتحقيقها وإال كان حكمه باطال 
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عاء بالحق المدني في الدعوى ، ومن ثم والمضرور مدعي المخالفة عن طريق االد

ال يجوز لقاضي التحقيق أن يباشر اختصاصا إال بعد طلب النيابة العامة أو شكاية 

  .مصحوبة باالدعاء المدني

ويرجع أساس هذه القاعدة إلى مبدأ مالءمة االتهام ، فرئيس النيابة العامة يتلقى الشكاية 

مراعاة حقوق الضحية ) المدعي ( ، ويمكن  والبالغات ويقرر ما يتخذه بشأنها ، مع

الجزم بأن النيابة العامة تستطيع بمقتضى هذا المبدأ أن تحفظ قاضي التحقيق من أي 

اندفاع جنائي ، وبهذا الوجه يعتني بتحقيق كل الوقائع ، وبعبارة أخرى فإن قاضي 

ويجب أن يكون التحقيق ال توجد لديه النزعة اإلتهامية بمعنى أن يقوم بمهمة قضائية 

محايدا وفي هذه الحالة إذا كانت سلطة االتهام بيده لن يستطيع أن يلبي هذه الحاجة ، 

إذ يعد عمل النيابة العامة من الناحية الموضوعية رأيا مسبقا ، تعارض مع مهمة 

قاضي التحقيق ووضعه كحكم ، وال يجيز الفقه الخروج عن هذه القاعدة إال في حالة 

 .131استنادا إلى حالة الضرورة و االستعجال  جريمة التلبس ،

  Fonctionnement : قاعدة االستقالل -3

فيما يتعلق بهذه القاعدة ، فإن مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق تقتضي أن 

تباشر كل سلطة من هاتين السلطتين أعمالها باستقالل تام ، فينبغي أن يكون القاضي 

ن النيابة العامة في إدارته للتحقيقات ، كما يجب أن المختص بالتحقيق مستقال ع

تمارس هذه األخيرة وظيفتها أمامه بكل استقالل ، فال يجوز له أن يقيد حريتها في 

إبداء ما يعني لها من طلبات أثناء التحقيق ، باعتبارها سلطة اتهام مختصة بمباشرة 

به النظام وحقوق الدفاع وال الدعوى الجنائية ، وال يحد من تلك الحرية إال ما يقضي 

 . 132يخرج عن المنطق الدقيق 

من أبرز  االستقالل ( تعد –التخصص  –والجدير بالذكر أن القواعد الثالثة ) التشكيل 

 .القواعد التي إنبنى عليها نظام الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق 

 . ام والتحقيقالتهاألساس الفلسفي لنظام الفصل بين سلطتي ا : الفقرة الثالثة

                                                           
 .96 مرجع سابق ، ص : زينب محمود حسين زنطنة - 131
حقيق قد اتجه غالبية الفقه الفرنسي والمصري في بعض فقراته إلى تأييد مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتو - 132

لى أن هذا إ، ولما يوفره من ضمانات أهمها الحياد التام لسلطة التحقيق ، ورغم ذلك ذهب جانب آخر من الفقه 

 يخل بضمان الالحياد يتوافر حتى لو جمعت سلطة واحدة في يدها بين وظيفتي االتهام والتحقيق ، وأن هذا الجمع 

 .اإلجراءات وسرعة الفصل في الدعوى  الحياد الواجب توافره في سلطة التحقيق بل يؤدي إلى تبسيط
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لى أسس يمكن رد الفلسفة التي قام عليها مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق إ

  ثالثة:

 : )التنفيذية، التشريعية، ةيرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات الثالث األول:األساس ـ

من ، وما أكده  نه الفصل بين سلطات القضاء الجنائيمالمبدأ الذي انبثق ،  القضائية(

، فقد أثبتت التجارب أن كل إنسان يتمتع بسلطة  خطورة الجمع بين هذه الوظائف

إن الفضيلة  –، إذ يتمادى في استعمالها حتى يجد حدودا توقفه  يسيء فعال استعمالها

وللوصول إلى عدم إساءة السلطة يجب أن يكون النظام  - نفسها في حاجة إلى حدود

" Le pouvoir arrêté le pouvoirالسلطة " قائما على أساس أن السلطة  توقف

وفصل السلطات بعضها عن بعض هو الوسيلة الوحيدة التي تكفل احترام القوانين 

، فإذا اجتمعت سلطتان في يد شخص واحد أو هيئة واحدة  وتطبيقها تطبيقا صحيحا

 فإنه في المساءلة الجنائية إذا توقف كل شيء  ، وعلى هذا األساس انعدمت الحرية

على شخص واحد يملك وحده الحق في االتهام وجمع األدلة وتقديرها والفصل فيما 

، فإنه من الواضح أن هذا الشخص يملك اإلضرار بالمتهم أو الحكم  ينسب إلى المتهم

، يتضح من ذلك أن مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجنائي  لصالحه متى شاء ذلك

إذ يقوم مبدأ الفصل على فكرة مؤداها أنه  ينبع مصدره من ضرورة حياد هذا القضاء

" عند مباشرة وظيفة Un regard neufيجب أن تكون هناك نظرة جديدة للدعوى "

 .133معينة من وظائف القضاء الجنائي

، إذ بعد كل ما نقلوه من قهر وظلم  يرجع إلى الفرنسيين أنفسهم : الثانياألساس ـ 

، ومن هنا كانت رغبتهم في إضفاء  يدةأصبح تقديسهم للحقوق والحريات العامة عق

، يجعل القضاء هو حصن هذه  أكبر قدر من الحماية والرعاية لحقوقهم وحرياتهم

، وأي إجراء فيه مساس بهذه الحريات والحقوق يكون  والراعي األمين لها  الحماية

، ولما كانت إجراءات  من اختصاص القضاء باعتباره الحارس الطبيعي للحريات

، فإنه من  ق تنطوي في معظمها على كثير من القهر والمساس بحريات األفرادالتحقي

 ، فمن الخطورة أن يعهد بسلطات القهر لعضو النيابة الطبيعي أن يختص به القضاء

                                                           
-248الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق، مرجع سابق ، ص  مبدأاشرف رمضان عبد الحميد حسن :  - 133
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، بالنظر إلى نشأة النيابة العامة التي كان أعضاؤها يسمون في الماضي القريب )قبل 

ون للسلطة التنفيذية وسالح في أيدي الحكومة ، وهم اآلن يخضع الثورة( برجال الملك

"L’œil du gouvernement لذا قيل بأن الحرية الشخصية سوف تتعرض "

، وقد استمرت هذه النظرة بالرغم من اعتراف  التحقيق قاض للخطر إذا لم يباشر 

باالستقالل عن السلطة التنفيذية بمقتضى التعديل الدستوري  المشرع للنيابة العامة

إذ لم يحل ذلك دون اشتراط القانون الفرنسي عدم جواز  ،1993يوليوز  27ادرالص

 اتخاذ اإلجراءات الماسة بحرية المتهم إال بمعرفة القضاء.

فيرجع إلى التعارض بين الوظيفتين إذ يوجد اختالف بين وظيفتي  :الثالث  األساسـ 

يق عمل قضائي أهم فالتحق،  اإلتهام والتحقيق من حيث الطبيعة والمضمون والهدف

، ويعني ذلك  اإلدانة ما يهدف إليه هو الموازنة بين األدلة وتحديد احتماالت البراءة أو

، بل إنها تسعى إلى اكتشاف  أن سلطة التحقيق ال تقف موقف الخصومة من المتهم

، فهي تعتبر على هذا النحو  الحقيقة سواء أكانت بعد ذلك ضد المتهم أم لمصلحته

، أما وظيفة االتهام فتتمثل في تحريك الدعوى الجنائية  ا في االتهام والمتهمحكما محايد

، فاإلتهام  ثم تجميع األدلة التي تساند االتهام بقصد تقديمه إلى قضاء التحقيق أو الحكم

، وهو الذي يحدد الموضوع الذي تدور في  يمثل دور اإلدعاء في الدعوى الجنائية

فإن مقتضيات العدالة تستلزم الفصل بين الوظيفتين لذلك  134نطاقه أعمال التحقيق

، فالعدالة  بإسناد التحقيق إلى سلطة مستقلة عن السلطة التي باشرت االتهام في الدعوى

التي تنشدها الدعوى الجنائية وضمانات الحرية الفردية تأبى أن يكون المحقق في 

 .135الدعوى هو من يباشر االتهام فيها

ء هذا الفصل تحقيق نوع من الرقابة التبادلية بين عمل كل وقد كان الهدف من ورا

، بحيث يمكن لسلطة االتهام مراقبة عدم تجاوز سلطة التحقيق  سلطة من السلطتين

، سواء بالتدخل في وظيفة االتهام أو  إلطار وظيفتها المسندة إليها وفقا لنص القانون

قب سلطة التحقيق اإلبتدائي ، بحيث ترا وظيفة المحاكمة. كما أن العكس أيضا صحيح

عدم تدخل سلطة االتهام سواء في عمليات جمع وتقدير أدلة كل من اإلدانة أو البراءة 
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والشك أن هذه الرقابة تفيد في كشف األخطاء ومحاولة تفادي  136)وظيفة الحكم(

، مما يكفل الحماية لحقوق وحريات األفراد وفي الربع األخير من القرن  العيوب

بين سلطتي االتهام والتحقيق، وباألحرى مبدأ  هر هدف جديد لمبدأ الفصلالعشرين ظ

الفصل بين وظائف القضاء الجنائي هو مراعاة االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان 

 .137المتعلقة بالحق في محكمة محايدة ومستقلة

مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق في  الثاني:المبحث 

 المقارنالقانون المغربي   و

ة ، وسلطة يعتبر مبدأ الفصل بين سلطة تحريك الدعوى العمومية المنوطة بالنيابة العام

جل أالتحقيق الموكولة إلى قاضي التحقيق ، أهم الضمانات الممنوحة للمتهم من ، 

 حصوله على محاكمة عادلة .

سلطات ونشير هنا إلى أن القضاء الجنائي يرتكز على مبدأ جوهري أساسه الفصل بين 

التحقيق والمتابعة والمحاكمة ، والذي يأتي انسجاما مع مبدأ أخر أهم و أشمل أال وهو 

 . 138مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية 

وتكريسه من طرف  139وبالرغم من وجاهة اإلقرار بهذا المبدأ في نظر غالبية الفقه 

ال أن هناك اتجاه اخر يؤيد الجمع بين وظيفتي جل التشريعات في قوانينها اإلجرائية ، إ

 المتابعة والتحقيق .

                                                           
136 - Philipe (N) : les garanties d’impartialité de juge représsife, J.C.P. 1978. P. 

5 et S. Michaud (J) le juge d’instruction devant l’inculpé, Revue de sc et 

D.P.C.N.O. 1 Janvier, Mars 1974. p : 148. 
137 - Paradel (J) et Varinard (A) : op, p : 8 et S ; J Roets (D) : op cit , N° 45. P: 

43. tulkens (F) et Kerchoue (M) Introduction au droit pénal, Aspects juridiques 

et criminologies, paris 1999. p : 553 et S. 
ئي وسى مسعود أرحومة : استقالل سلطة التحقيق عن االتهام كضمانة للمحاكمة العادلة ، مجلة الملحق القضام - 138

 . 53، ص  2007يناير   40عدد 
: ضمانات المتهم وحقوق الدفاع خالل مرحلة التحقيق اإلعدادي، مطبعة صناعة الكتاب ،  ال سرحانجم - 139

 . 26، ص  2009، 1الدار البيضاء ، ط 
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قانون وسنعرض من خالل هذا المبحث لمبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق في ال

 المغربي ) المطلب األول ( على أن نخصص ) المطلب الثاني ( الزدواجية سلطتي

 االتهام والتحقيق في التشريع المقارن . 

مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق في القانون  األول:المطلب 

 المغربي

أخد التشريع المغربي بمبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق لما فيه من ضمان 

 .140وتكريس لمبدأ المحاكمة العادلة ، الذي يجب أن يؤطر الخصومة الجنائية 

لى ة العادلة بحيث يتوجب عويترتب عن المبدأ أثار مسطرية هامة ، تضمن المحاكم

مة ، دون أن قاضي التحقيق التقيد بالوقائع و األفعال الواردة في ملتمسات النيابة العا

 ة . يتجاوز ذلك إلى وقائع جديدة ، بشكل يضمن عدم ممارسته لمهام النيابة العام

 ق فيوعليه سندرس في ) الفقرة األولى ( لمبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقي

التشريع  القانون المغربي أما ) الفقرة الثانية ( فسنتطرق فيها لتجليات التفرقة في

 المغربي  بين سلطتي االتهام والتحقيق .

 الفقرة األولى : الموقف التشريعي والفقهي للفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق 

رحلة التحقيق بم ،تمر الدعوى الجنائية قبل أن ترفع إلى القضاء من أجل الفصل فيها

، وذلك بغرض الكشف عن الحقيقة من خالل تمحيص األدلة من قبل 141اإلبتدائي

وتقديرها من أجل اتخاذ القرار على ضوء ذلك، ، جهات التحقيق المتوفرة في التهمة

إما بالمتابعة وبالتالي إحالة الدعوى على المحكمة من أجل الفصل فيها،إما بعدم 

ذلك يتخذ المحقق  وفي سبيل ،142إلقامة الدعوى وإثارتهاالمتابعة وبالتالي ال وجود 

وتمس في مجموعة من اإلجراءات التي تتسم بالطابع القهري أو الجبري في مباشرتها،

،لذلك كان البد من إسناد مهمة التحقيق 143كثير من األحيان حقوق وحريات األفراد

                                                           
: عالقة النيابة العامة بقاضي التحقيق في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي ، رسالة لنيل  ريد خير الدينف - 140

ة االجتماعية ، خاص ، تخصص العلوم الجنائية ، كلية العلوم القانونية و االقتصاديدبلوم الماستر في القانون ال

 . 13، ص  2010/2011جامعة القاضي عياض ، مراكش ، السنة الجامعية 
نهضة دار ال –دراسة مقارنة  –مبدأ الفصل بين سلطتي اإلتهام والتحقيق  :حسن عبدالحميد رمضان أشرف-141

  79: ص 2002العربية ، القاهرة ،
مطبعة ,2012  ةشروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الثاني، طبع: عبد الواحد العلمي-142

 :9 ص،الدار البيضاء ،دار النجاح الجديدة
 .79مرجع سابق ص : أشرف رمضان عبد الحميد حسن-143
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ويكون لها من  ،لكفاءة،والعدالة وا144اإلبتدائي إلى قضاة يتمتعون باإلستقالل والحياد

  .الضمانات مايكفل إستقاللها وتجردها 

،أو مايصطلح عليه فقها بالفصل بين وظائف  ومبدأ الفصل بين سلطتي اإلتهام والتحقيق

، هو الذي يكفل لألفراد حياد و إستقالل المحقق،إذ خول وظيفة اإلتهام 145القضاء الحالي

اء، نظرا لوجود االختالف بين الوظيفتين للنيابة العامة، ويعطي وظيفة التحقيق للقض

 . في الطبيعة والمضمون والهدف

طة وبهذا سنناقش موقف التشريع المغربي من مبدأ إستقالل سلطة اإلتهام عن سل  

لتحقيق ) اموقف الفقه من مبدأ استقالل سلطة اإلتهام عن سلطة ) أوال ( ، و     التحقيق

 ثانيا (.

 أوال : موقف التشريع 

المشرع المغربي بمبدأ الفصل بين سلطتي المتابعة والتحقيق،هذا وقد أضفى أخد 

،حيث  146المشرع المغربي على قاضي التحقيق صفة ضابط سام للشرطة القضائية

 .قام بإقحامه في مهام إضافية 

ويترتب عن المبدأ آثار مسطرية هامة ، تضمن المحاكمة العادلة بحيث يتوجب على 

بالوقائع واألفعال الواردة في ملتمسات النيابة العامة ، دون أن  قاضي التحقيق التقيد

  .147يتجاوز ذلك إلى وقائع جديدة ، بشكل يضمن عدم ممارسته لمهام النيابة العامة

يق ال ولفهم الوضع والسياق التشريعي لمبدأ إستقالل سلطة المتابعة عن سلطة التحق

و  1959في ظل كل من ظهيري  بد من التطرق لموقف المشرع من المبدأ المذكور

 35.11الخاص باإلجراءات اإلنتقالية الذين ثم إلغاؤهما ، وموقف القانون   1974

 الخاص بقانون المسطرة الجنائية الحالي. 22.01المغير والمتمم لقانون 

 :ةالخاص باإلجراءات اإلنتقالي 1974شتنبر 28 و 1959فبراير  10في ظل ظهيري  -

،  1959148فبراير 10 ر بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ ب يعد القانون الصاد

أول قانون إجرائي جنائي بالمغرب كبلد مستقل ، صدر بعد سنتين ونصف من 

                                                           
عليا المعمقة ،في القانون الخاص،جامعة بلوم الدراسات الرسالة لنيل د، عصام عزوزي:حياد القاضي الجنائي-144

 37ص  2008/2007،طنجة  عبد المالك السعدي،كلية الحقوق
 .29  عصام عزوزي: مرجع سابق ص -145
 من قانون المسطرة الجنائية.19انظر الفقرة األولى من المادة  -146
 .25مرجع سابق ص : فريد خير الدين-147
منشور  1959فبراير  10الموافق ل  1378بان شع 1صادر بتاريخ  1.58,261ظهير شريف رقم -148

 وما يليها.705ص  1959,مارس  05،الصادر بتاريخ    2418بالجريدة الرسمية عدد 
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اإلستقالل، وشكل لبنة من لبنات التوحيد والمغربة في المجال الجنائي ، وقد تبنى 

نون المشرع مبدأ الفصل بين سلطة المتابعة وسلطة التحقيق في ظل هذا القا

(، بحيث كان التحقيق إلزاميا في جميع الجنايات، وكان يتم على 1959)ظهير

درجتين، حيث كان يباشره قاضي التحقيق  وغرفة اإلتهام ، وكان اختياريا في الجنح 

 84، و إختياريا في حاالت استثنائية منها إحتماله في بعض المخالفات طبقا للمادة 

 . 1959149من قانون المسطرة الجنائية لسنة 

، لكن في الوقت ذاته جعل 150بالصفة الضبطية لقاضي التحقيق 1959كما أخذ ظهير 

مراقبة هذا األخير من اختصاص غرفة  المشورة  وكذلك إمكانية اإلختيار بين قضاة 

   .. التحقيق في حالة  تعددهم  داخل  نفس المحكمة مخولة ألقدمهم بدل النيابة العامة

التي نصت  77الضبطية لقاضي التحقيق من خالل المادة  ولقد جسد المشرع الصفة

 -حضور قاضي التحقيق إلى مسرح الجريمة يرفع يد كل من وكيل الدولة "على   أن

وضباط الشـرطـة القضائيـة ليقوم بجميـع أعمالـها أو ليـأمر أيا  -وكيل الملك حاليا 

كن مع صدور ظهير "، ل151منـهم بمـتابعة العمليـات المرتبطة بالبحـث والتحري

المتعلق بالتدابير اإلنتقالية في المسطرة الجنائية ، عمل المشرع على  1974/09/28

، تراجعا خطيرا، بإعتماد تصور 152التضييق من نطاق التحقيق، وهو ما إعتبره الفقه 

، وهكذا  1959مخالف تماما  لما كان سائدا في  ظل  قانون المسطرة الجنائية  لسنة  

ق إجباريا  في الجنايات المعاقبة باإلعدام أو السجن المؤبد ، بعد أن كان صار التحقي

 .إلزاميا في جميع الجنايات

وأصبح استثنائيا في الجنح و رهين نص قانوني يقرره، وقد أدى هذا التراجع إلى 

حرمان المتقاضين، من حقوق الدفاع المهمة ، وذلك بعدم استفادتهم من أي ضمانة 

مهيدي ،كما أن النيابة العامة عندما تحيل مباشرة المتهم على هيئة خالل البحث الت

الحكم تحرمه من فرصة التحقيق اإلعدادي ،الذي يضمن حقوق الدفاع في صورة 

                                                           
القضائية،منشورات جمعية  ول،المؤسساتاأل المسطرة الجنائية،الجزء: محمد اإلدريسي العلمي المشيشي -149

 . 51ص 1991 ، 1الطبعة ,تنمية البحوث والدراسات،الرباط
 . 1959من ظهير 19طبقا لمقتضيات المادة  -150
 .1959من ظهير  77 طبقا لمقتضيات المادة  -151
لق باإلجراءات اإلنتقالية ،ومن المناخ الذي المتع 1974/9/28وحسب هذا الفقه يظهر من خالل ظهير  -152

وتطبيق  ارة العدلواكب توجهه أن تقليص اإلختصاص النوعي للتحقيق،يجسد اإلرادة الرامية إلى تبسيط إد

ع وبالتالي إلى المسطرة الجنائية ،وهذا منتقد من طرف عدة أوجه ألنه يؤدي إلى نوع من التسرع و ليس اإلسرا

قديم المتهمين تنوع من العدالة الغامضة أو المبسترة، واعتماد النيابة العامة على حاالت التلبس ، من أجل 

ع معطيات ظاهرة التلبس، قد تكون عائقا أمام اإلحاطة بجمي مباشرة إلى قضاء الحكم، مجانب للصواب ألن

 النازلة.

 52. صمرجع سابق،  : عن محمد اإلدريسي العلمي المشيشي -
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أحسن على ماهو عليه الحال خالل مراحل البحث التمهيدي،بحيث تلجأ هيئة الحكم 

محاضر الشرطة القضائية، عندما تجد نفسها مثقلة بكثرة القضايا إلى اإلعتماد على 

حيث تعطيها قوة ثبوتية قطعية ، وقد سبق للمجلس األعلى )محكمة النقض حاليا (أن 

 نقض مجموعة من األحكام عند اعتماد هيئة الحكم على محاضر الشرطة القضائية
153.  

ولكن الخطير في نظرنا هو تكريس المجلس األعلى للقوة الثبوتية التي تضيفها غرف 

، مما يؤثر سلبا على حقوق المتقاضين، 154على محاضر الشرطة القضائيةالجنايات 

ويشكل ضربا للقانون نفسه،رغم أن محاضر الشرطة في الجنايات تعتبر مجرد وسيلة 

إلستئناس الشيء الذي يحتم ضرورة إعادة النظر في اإلختصاص النوعي لقاضي 

  .ة للمتهمينالتحقيق، بتوسيعه نظرا لما يشكله التحقيق من ضمانات هام

 : 22.01لقانون  م مالمغير والمت 35.11في ظل قانون  -

، هو القانون المعمول به منذ  155المتعلق بالمسطرة الجنائية 22-01إن القانون رقم 

إلى وقتنا الحاضر، فقد تبنى المشرع المغربي نفس النهج الذي كان سائرا  2003سنة 

الف الذكر، أي مبدأ الفصل بين سلطة عليه في ظل ظهير اإلجراءات اإلنتقالية الس

المتابعة وسلطة التحقيق ، مع إدخال بعض التعديالت، حيث تبنى المشرع نظام ثنائية 

، بحيث نجد أنه باإلضافة إلى قضاة التحقيق أمام محاكم اإلستئناف، الذين  156التحقيق

حقيق يختصون بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون ، هناك قضاة للت

على مستوى المحاكم اإلبتدائية، يختصون بالتحقيق في القضايا المحالة عليهم بصفة 

                                                           
"اليكفي لصحة الحكم أن تصرح  : أنه 1976/02/26بتاريخ  155وفي هذا الصدد جاء في قرار عدد  -153

ع" ،أورده فريد ت بل البد من تعليل وجه ذلك االقتناالمحكمة بإقتناعها بما جاء في محضر الشرطة من اعترافا

 .27خير الدين، مرجع سابق ،ص 

كرس المجلس األعلى هذا التوجه في العديد من القرارات،وفي هذا الصدد جاء في قرار للمجلس ي -154

المسجل المتهم  تكون محكمة الجنايات قد طبقت القانون تطبيقا سليما عندما ارتكزت على اعتراف<< : األعلى

لموضوع ابمحضر الشرطة الذي اقتنعت المحكمة بما جاء فيه ألن ما ذكره من اإلعترافات يخضع تقديره لقضاة 

 >>  في حدود سلطتهم التقديرية.

جنائية ،منشور بمجموعة،قرارات المجلس األعلى في المادة ال1970/12/3بتاريخ  95قرار جنائي عدد  -

 45.ي،مرجع سابق، ص ، عن نادية شوم485، ص 1986 -1966

نفيذ القانون ،بت2002أكتوبر 3الموافق ل  1423 رجب 25،صادر بتاريخ  1.02.255ظهير شريف رقم  -155

، ص 2003يناير  30،بتاريخ 5078 بالمسطـرة الجنائية،منشور في الجريدة الرسمية عدد  المتعلق 22001 رقم 

315 . 
،المطبعة 2002ظهير أكتوبر 22-01ديد رقم ائية الجدراسة في قانون المسطرة الجن: لطيفة الداودي -156

 . 2018-2019،ص 2005 ، : 1 والوراقة الوطنية الحي المحمدي، مراكش،ط
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اختيارية في نطاق المطالبات بإجراءات التحقيق ، المقدمة من طرف النيابة العامة ، 

 .157في الجنح التي يكون الحد األقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر

المتعلق بالمسطرة الجنائية نفس   01-22ظل القانون وقد نهج المشرع المغربي في 

النهج الذي سار عليه ظهير اإلجراءات اإلنتقالية ، بحيث نجد الغرفة الجنحية تقوم 

ببعض اختصاصات غرفة اإلتهام ، وبالتالي هناك إختصاصات نقلت إلى الغرفة 

 .  158الجنحية وأخرى لم يتم نقلها إليها

أناط المشرع المغربي بقاضي التحقيق مهمة البحث في باإلضافة إلى مهمة التحقيق 

  .159الجرائم في حاالت التلبس، وأضفى عليه صفة ضابط سام للشرطة القضائية

، التي تلزم ضباط الشرطة القضائية والوكيل العام  160ج.م.من ق75كما جاءت المادة 

ى مكان للملك، ووكيل الملك بالتخلي لقاضي التحقيق عن القضية بمجرد حضوره إل

اقتراف الجناية أو الجنحة المتلبس بها ، بحيث يباشر قاضي التحقيق جميع أعمال 

ضباط الشرطة القضائية، كما له أن يأمر أحد ضباط الشرطة القضائية ، بمواصلة 

عملية التحقيق ، وممارسة قاضي التحقيق ألعمال الشرطة القضائية في حالة التلــبس 

لتـوجيهـات وإشـراف النيـابة العامــة ، مـادام ضباط بالجـريمة ، يجعلــه يخضـع 

الشرطـة القضائية، يمارسون مهامهم تحت رقابة وإشراف النيابة العامة، طبقا للمادة 

 .161ج وقاضي التحقيق في حالة التلبس واحد منهم.م.من ق 49

إن قاضي التحقيق يمارس مهمة أو وظيفة قضائية صرفة ،تتجلى في جمع األدلة 

،  ت في ترجيح وسائل اإلثبات ،حيث يبقى محايدا ومستقال عن أطراف النزاعوالبح

 .وهو ما ال ينسجم مع صفته كضابط سام للشرطة القضائية 

هذا وقد ردت الحكومة في جوابها على هذه اإلنتقادات في األعمال التحضيرية لقانون 

للشرطة القضائية المسطرة الجنائية الحالي " بأن منح قاض التحقيق صفة ضابط سام 

يشكل ضمانة لفائدة المتهم،وحماية لحقوق الدفاع،وهذه الصفة تسمح له باإلنتقال 

                                                           
 .ج.م.من ق83طبقا لمقتضيات المادة  -157
 29 .مرجع سابق، ص  : فريد خير الدين-158
 .ج  .م.من ق 19يرجى مراجعة المادة  للمزيد من التفاصيل -159

 .ج.م.من ق 75اصيل يرجى مراجعة المادة للمزيد من التف -160
 245  .شادية شومي، مرجع سابق،ص -161
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ج ، وال تخوله .م.من ق  75لمباشرة األبحاث في حالة التلبس فقط" ، طبقا للمادة 

 .162التدخل في حالة البحث التمهيدي

لمتابعة يق عن سلطة اومن بين اآلثار المهمة التي تترتب عن مبدأ استقالل سلطة التحق

الوقائع أو الفصل بينهما ، والذي يضمن محاكمة عادلة للمتهم ، تقيد قاضي التحقيق ب

من  84 واألفعال التي إلتمست النيابة العامة إجراء تحقيق بصددها، وقد نصت المادة

ليها في إج في فقرتها الرابعة ، على أنه "إذا علم قاضي التحقيق بوقائع لم يشر .م.ق

ت و تمس إجراء التحقيق، تعين عليه أن يرفع حاال إلى النيابة العامة الشكايامل

  .المحاضر المتعلقة بها "

امه ، أن وبالتالي يجب على قاضي التحقيق عند اكتشافه لوقائع جديدة أثناء قيامه بمه

ها خيرة موقفال يباشر التحقيق ، وأن يقوم بتبليغها إلى النيابة العامة ، لتتخذ هذه األ

 .بخصوصها

 

وقاضي التحقيق من حيث اختصاصه  …" :كما أكد األستاذ عبد الغاني رياضي بقوله

النوعي يكون مقيدا بالبحث والتحقيق في مجريات النازلة وذلك في حدود ماتضمنته 

المطالبة بإجراء تحقيق سواء من حيث نوعية األفعال المرتكبة ، أو من حيث 

المطالبة بإجراء التحقيق، وذلك ماعدا إذا كانت األشخاص المقدمة في مواجهتهم 

المطالبة غير محددة من حيث بيان أسماء األشخاص المقدمة في مواجهتهم وتم تقديمها 

ضد مجهول ، وبالرغم من هذه الحالة األخيرة فإنه يتعين على قاضي التحقيق أن 

ر الضابطة أسماء األشخاص الواردة أسماؤهم في مضمن محض يلتزم بالبحث في حدود

 .163القضائية المحال عليه بصفتهم طرف مشتكى به
 

برز و إستناد إلى ماتقدم نخلص إلى أن حياد قاضي التحقيق واستقالله يعدان من أ

ز حقوق الضمانات األساسية للمحاكمة الجنائية العادلة ، الشيء الذي يؤدي إلى تعزي

ن سلطة عبفصل سلطة المتابعة الدفاع في مواجهة سلطة المتابعة ، ولن يتحقق هذا إال 

 .التحقيق

                                                           
ة، اإلدعاء دار القلم، الرباط، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد ، الجزء الثاني ،المتابع : الحبيب بيهي -162

 . 84،ص 2006 الطبعة األولى،
ية المطبقة أمامه ، دراسة راءات المسطرجهاز قاضي التحقيق اختصاصاته واإلج : عبد الغاني رياضي -163

 1 الرباط ،ط تحليلية وعملية ونقدية ،سلسلة األجهزة القضائية، الجزء األول، مطبعة ، مكتبة دار السالم،

 .78،ص  2007،
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 ثانيا : موقف الفقه 

األخص بين وظيفتي  القضائية وعلىلقد كانت وال تزال مشكلة الفصل بين الوظائف 

والمحلي لتبادل الرأي والخالف الفقهي على الصعيدين الدولي  والتحقيق محالاإلتهام 

،والمهام  السلطة العامة للدولةهذا اإلختالف هو تباين الرأي في تحديد مفهوم  ومنشأ

الذي تضطلع بها من جهة وما تكشف عن نظام الجمع بين وظيفتي اإلتهام والتحقيق 

 .164من عيوب وتناقض من جهة أخرى

رورة وكان من جراء ذلك أن انقسم الفقه إلى رأيين ، حيث إتجه الرأي األول إلى ض

خر خالف ، بينما ذهب الرأي اآلالتـمسـك بقاعدة الفصل بين سلطتي اإلتهام والتحقيق 

 قرار الجمع بين سلطتي اإلتهام والتحقيق. مؤكدا إلى إ ، ذلك

 .م و التـحقيـقالرأي األول : اإلتـجاه  المـؤيـد  للفصـل بين سلـطتي االتها

، ووظيفة  يعتبر مبدأ الفصل بين مهام تحريك الدعوى العمومية المنوطة بالنيابة العامة

إلى قاضي التحقيق من الضمانات األساسية المكفولة للمتهم في  التحقيق الموكولة

، إذن أن دور إالتهام يتمثل في تحريك الدعوى  165الحصول على محاكمة  عادلة 

الجنائية وجمع أدلة اإلثبات لغرض إثبات التهمة في حق المتهم ، أما دور القائم 

نت ضد المتهم أم في بالتحقيق فيتمثل بالبحث عن أدلة الدعوى جميعا ، سواء كا

مصلحته ، كما تعد سلطة اإلتهام أحد أطراف الدعوى العمومية بينما ال يكون القائم 

 . بالتحقيق كذلك إنما غايته الوصول إلى الحقيقة

لذلك إستند هذا اإلتجاه على عدة حجج بحيث  أن اإلختالف الجوهري بين التحقيق و 

طة اإلتهام تسعى إلى ضبط المجرمين ، ، خاصة وأن سل اإلتهام يلزم الفصل بينهما

األمر الذي يدفعها إلى إحالة المتهم إلى المحاكمة بمجرد توفر األدلة ضده ، فالتحقيق 

مهمة تتطلب من القائم عليها أن يكون على قدر من التكوين المهني والقانوني والثقافة 

هذه األمور كلها عادة العامة ملما بالمعلومات القانونية واإلحاطة بالعلوم األخرى ، و

، كما أن الجمع بين اإلتهام والتحقيق يؤدي في حالة ما إذا  ال تكون في وظيفة اإلتهام

                                                           
لتحقيق و المحاكمة و الجمع بينهما ااإلطار القانوني لنظام الفصل بين وظائف االتهام و : محمد صالح األمين -164

العدد الثاني /،مقال منشور في مجلة جامعة كربالء العلمية المجلد الخامس قاتها في النظم القانونية المعاصرةوتطبي

 . 2007يونيو 
حقيق في الدعوى العمومية،رسالة لنيل دبلوم سلطتي النيابة العامة وقاضي الت صالحيات :هاجر لحكيم-165

،كلية العلوم القانونية و االقتصادية  القضائيةالماستر في القانون الخاص ،تخصص المهن القانونية و

 .:46 ص  2016/1015طنجة ،لسنة ، واإلجتماعية ،جامعة عبد المالك السعدي
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،وتستمر في هذا الخطأ فتضيع معالم الجريمة التي  أخطأت النيابة العامة في اإلتهام

 . 166تؤدي إلى براءة المتهم أو ادانته

 : يلي وتتمثل حجج وأسانيد أنصار هذا اإلتجاه فيما

إن اإلقرار للنيابة العامة بأن تختص بالتحقيق إلى جانب سلطتها في اإلتهام ، يؤدي - 

إلى نتائج ال يمكن قبولها وذلك ألن بين الوظيفتين تعارض واضح حيث إن وظيفة 

، ونفسية القائم باإلتهام  التحقيق تستلزم ثقافة خاصة غير التي تتطلبها وظيفة اإلتهام

ألنها نفسية الخصم في الدعوى، والخصم حتى و لو كان خصما التصلح للتحقيق 

شكليا أو شريفا ،كما يقول به البعض ال يمكن أن يكون محققا عادال وهذا مايؤدي 

بالضرورة إلى إضعاف مركز المتهم في مواجهة عضو اإلتهام أي عضو النيابة 

 . 167 ، وبالتالي يؤدي إلى إهدار حقوق الدفاع العامة وهو خصمه

ن الفصل بين سلطتي المتابعة والتحقيق يحقق العدالة وذلك ألن جمع النيابة العامة إ-

بين هاتين السلطتين يجعل منها خصما وحكما في ذات الوقت ، وهذا الوضع يميل بها 

إلى التشدد مع المشتكي عليه وإساءة الظن به مما يؤثر في عنايتها في تقدير دفاعه 

س قوي يؤدي براءته ، فليس من العدالة في شيء أن الذي قد يكون مستندا إلى أسا

 . 168يقوم المدعي وهو خصم بتقدير األدلة ضد المدعى عليه

،  إن وجود قاض متفرع للتحقيق يجعله أكتر كفاءة وحياد مما لو ترك للنيابة العامة -

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى السرعة في إنجاز التحقيق من ناحية ونزاهته من ناحية 

، وال يمكن قبول اإلدعاء بأن تخصيص قضاء مستقل للتحقيق يفضي إلى  أخرى

تعطيل إجراءات التحقيق وتأخيرها ، فحتى لوضح ذلك فيمكن التغلب عليه بزيادة عدد 

 .169 قضاة التحقيق

ى توزيع فالفصل بين الوظيفتين تقتضيه الضرورات العملية والفنية باعتباره يساعد عل

م تركيزها لدى جهة واحدة ، وهذا دون شك يوفر لدى المهام و اإلختصاصات وعد

 .المحقق الخبرة الواسعة مما يمكنه من إنجاز مهمته بإتقان ونزاهة أكثر 

                                                           
 ، دبلوم الماستر في القانون الخاص مذكرة لنيل ضمانات المتهم خالل مرحلة التحقيق اإلبتدائي، : شيترسهيلة-166

  19،ص   2013/2012ةالجزائر لسن بجاية،,جامعة عبد الرحمان ميرة 

 . 59ص مرجع سابق، محمد صالح األمين -167
رسالة لنيل دبلوم  –دراسة مقارنة  –انات المتهم أثناء مرحة اإلستجوابضم : عماد أحمد هاشم الشيخ خليل -168

 . 136 ص ، 2006لسنة ، القاهرة  ،  ،جامعة العالم األمريكية كلية الحقوق ، الماستر في القانون الجنائي
إلتهام كضمانة للمحاكمة العادلة ،مجلة الملحق استقالل سلطة التحقيق عن ا : موسى مسعود ارحومة -169

 . 58، ص 2007يناير  40, ،عدد القضائي
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ناهيك أن وظيفة المحقق تقتضي أن يكون القائم بها على قدر واسع من الثقافة واإللمام 

رجال القضاء ، وهذا ال يتصور توفره إال في  ببعض المعارف والعلوم اإلجتماعية

، إذ جرى العرف 170ويندر توافره في أعضاء النيابة العامة بإعتبارهم حديثي العهد

القضائي أنه اليتم تعيين الشخص في وظيفة قاض إال بعد أن يكون قد أمضي فترة 

 .معقولة  في وظيفة النيابة العامة

كون خالي ، إذ ينبغي أن ي إن حياد المحقق عنصر أساسي في الوصول إلى الحقيقة -

الذهن تماما من أي معلومات مسبقة عن الواقعة موضوع التحقيق دون إهدار لحقوق 

، يعني ذلك أنه إذ أصبح المحقق هو نفسه أحد الطرفين فمقتضى  171المتهم وحريته

، فال شك أن المجتمع الذي  ذلك إهدار مبدأ حياد المحقق واستقالله عن الخصوم

، يهمه القصاص ممن اعتدى على أمنه وأهدرت مصالحه  روعته الجريمة ،

وطمأنينته دون غيره فينتشر العدل ، ورغم أن النيابة العامة تحمل التحقيق أيضا من 

، مما يجعله يميل  تلقاء نفسها أصبح لها بال شك مصلحة في إثبات المسند إلى الفرد

م تحقيق إلى تشديد اإلتهام مع المتهم ، وربما دفع به ذلك إلى إساءة الظن به وعد

 .دفاعه 

وقد تتأثر النيابة العامة بالشواهد األولى للقضية الضبط التي جمعها أعضاء الضبط 

،إذ لهم مصلحة  القضائي الخاضعين لها بإعتبارها رئيسة أعضاء الضبط القضائي

، درءا للمسؤولية اإلدارية إذا ما أخفقوا في  ولو معنوية في إظهار فاعل الجريمة

 .172 يشكك في حياد سلطة التحقيق ، األمر الذي ذلك

لجمع انخلص مما سبق أن فكرة الفصل بين وظيفة اإلتهام ووظيفة التحقيق هدفها عدم 

،  بين هاتين الوظيفتين في جهة واحدة وتخويل كل منهما سلطة مستقلة عن األخرى

رة وبالتالي رفض أي دور لسلطة اإلتهام في سلطة التحقيق ، وكذلك أي دور لألخي

، ولكن رغم وجاهة الحجج  لطة اإلتهام وذلك ضمانا لحيادية القائمين عليهافي س

إلتجاه األول واألسانيد التي قدمها هذا اإلتجاه، إال أن هناك اتجاها فقهيا ، سار عكس ا

م بحيث تبنى موقفا مخالفا وأكد على ضرورة الجمع بين وظيفتي أو سلطتي اإلتها

 . والتحقيق

                                                           
 عبارة أخرى أن التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق يوفر ضمانات ال توفرها النظم األخرى للتحقيق ،ومن ذلكب -170

إلى جانب  ، حترام على شخصه األمر الذي يوفر الطمأنينة في نفوس المتهمينأن سنه وخبرته تضيفان قدرا من اإل

 . لعامةذلك كله فإن قاضي التحقيق يستبعد تأثره بأية مؤثرات أخرى قد يخضع لها غيره ال سيما النيابة ا
 . 269مرجع سابق ص  :أشرف رمضان عبد الحميد حسن-171
راسة مقارنة،مركز العربي للنشر د –لطتي اإلتهام والتحقيق نظم العالقة بين س: زينب محمود حسين زنطنة-172

 . 109،ص   2017والتوزيع، 
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لتحقيق )الجمع اه المعارض للفصل بين سلطتي اإلتهام وااإلتجالرأي الثاني :  

  بين سلطتي اإلتهام والتحقيق(

يرى هذا اإلتجاه ضرورة الجمع بين سلطتي اإلتهام والتحقيق في يد واحدة وذلك أن 

، وإنما خصم شريف  النيابة العامة ليست خصصا عادي يخشى انحرافه وتحيزه

م فإن لبست ثوب الخصم في الدعوى فإنما يحرص على براءة البريء وإدانة المجر

يكون هذا بعد أن تثبت أنه مرتكب الجريمة ، أما من قبل تأخذ األدلة التي يجمعها 

مأمور الضبط القضائي وتستعرضها وتفندها وتستوجب المتهم وتسمع الشهود وتتخذ 

 .173 باقي إجراءات التحقيق

، أنه ال خوف من جمع  تحقيقلذلك يرى أنصار مبدأ الجمع بين سلطتي اإلتهام وال

رجـع إلى عدة حجـج وأسانيد يمـكن وسندهم في ذلك ي; الـنيابة العامـة للسـلطتين

 : إجمـالها فيما يلي

راءات إن إيكال وظيفة التحقيق للجهة ذاتها القائمة باإلتهام يكفل سرعة اإلج- 

الفصل يفضي إلى ذلك أن األخذ بمبدأ  ; وتبسيطها ودونما إخالل بحسين سير العدالة

ع تعطيل إجراءات التحقيق وتأخير الفصل في الدعوى ، وينطوي ذلك على مظنة ضيا

، فمن الناحية  آثار الجريمة أو العبث بأدلتها ، ومن ثم إفالت المجرم من العقاب

يق  السـيما  فـيـما  العملية كثيرا مـا يـتــم  تـكـرار  اإلجــراءات  أمـام  قاضـي  التـحـقـ

 ـعـلـق  بـشـهـادة يت

الـشهود ، فقد أثبتت التجربة أن الشاهد يتم استدعاؤه أكثر من مرة لإلدعاء بإفادته 

مرة أمام مأمور الضبط ،القضائي ، ومرة ثانية أمام النيابة العامة ، ومرة أمام قاضي 

التحقيق،وأخيرا أمام المحكمة في التحقيق النهائي ، وهو ما ينطوي على تشتيت 

ق ، فـضال عما في ذلك من تعطيل للشهود وتفويت مصالحهم، مما يدفعهم في التحقي

أحيان كثيرة إلى العدول عن أقوالهم أو إنكار المعلومات التي أدلوا بها في المراحل 

 .174السابقة

، إال أنها في نظر هذا اإلتجاه  إذا كانت النيابة العامة خصما في الدعوى الجنائية -

، مما يجعلها ال تؤثر  175خصم شريف كما يقال عنها ( خصم شكلي أو عادل )أو

                                                           
،رسالة لنيل دبلوم  ل قانون اإلجراءات الجزائريضمانات المتهم أثناء التحقيق اإلبتدائي في ظ : درياد مليكة-173

 . 46ص ،   2010ر ،لسنة جامعة الجزائ، الماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية

 . 62  و 63 مرجع سابق ص: موسى مسعود ارحومة -174
ريفة إذ تم فهم ولكن في نظر البعض اآلخرتعتبر النيابة العامة مؤسسة خطيرة وشريفة في أن واحد،فهي ش -175

ذي تعرفه المهام مهامها بشكل جيد ،بينما يجعل منها اإلنحراف عن وظيفتها وإساءة إستغالل التوسع والتنوع ال

 .بها جهازا خطيرا الخاصة
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على حقوق المتهم ، فهي رغم كونها تبحث عن إثبات الجريمة في حق الشخص 

،فهي تمثل المجتمع  176يهمها بالقدر نفسه تبرئة البريء المتابع وتقديمه للعدالة

سير  ، وهدفها هو الصالح العام ، أي ضمان حسن بوصفها حامية للقانون والشرعية

  . العدالة بغض النظر عما إذا كان ذلك في مصلحة المتهم أو ضده

 

شية وتأسيسا على ذلك ، أن اإلعتراض على تخويل النيابة العامة وظيفة التحقيق خ

 . عدم حيادها ، فيه إنكار لدورها الذي تضطلع به  كحامية للقانون والشرعية

أ الجمع بين  السلطتين بيد وما يعزز هذا اإلتجاه عدم وجود شكاوى بخصوص مبد

،فعندما تباشر النيابة العامة وظيفة  177، إال في أحوال قليلة ال أثر لها النيابة العامة

،بإعتبارها أحد شعب السلطة  178التحقيق        فإن جل أعمالها تتسم بالطابع القضائي

ك اليتجاوز ، إال أن ذل وهي وإن كانت تابعة للتسلسل اإلداري لوزير العدل ; القضائية

، لذلك عند ممارستها التحقيق تكون أعمالها قضائية، وتستمد سلطتها  الوظيفة اإلدارية

آنذاك من القانون وال سلطة لوزير العدل عليها في هذا الباب ، وبإعتبارها كذلك 

النيابة العامة تشرف على ضباط الشرطة القضائية ، فهي أكثر ارتباطا بهم ، الشيء 

تلقي مساعدتهم وعونهم أكثر مما هو متاح لقاضي التحقيق لضعف الذي يتيح لها 

 .179عالقته بهم

ام عن المؤيد إلستقالل سلطة اإلته، وبالمقارنة بين حجج وأسانيد وأدلة اإلتجاهين

ظيفة  والقائل بجمعهم في يد واحدة ، فإننا نخلص إلى أن ترك و،  سلطة التحقيق

ها ، وكثيرا إلتهام معناه ترك تقدير األدلة بيدالتحقيق بيد النيابة العامة وهي سلطة ا

 .ماتهمل تحقيق دفاع المتهم استناد على أدلة اإلتهام

                                                           

الجنائي  للمزيد من التفاصيل أنظر شادية الشومي ،حقوق الدفاع خالل مرحلة ماقبل المحاكمة في النظام

ألول،كلية المغربي،عناصر من أجل محاكمة عادلة،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص،الجزء ا

، ص  2003/2002حسن الثاني عين الشق،الدارالبيضاء، واإلجتماعية،جامعة ال العلوم القانونية واإلقتصادية

151 . 

  .63 مرجع سابق، ص : موسى مسعود ارحومة -176
  .63 مرجع سابق، ص: موسى مسعود ارحومة-177
قررة للمتهم أو ات الممنح النيابة العامة مهمة التحقيق ال يتعارض مع الضمان  يؤكد هذا اإلتجاه على أن -178

ا من قبل ة فهي عندما تقوم بالتحقيق تستحضر جل الضمانات التي يتعين مراعاتهن سير العدالالمساس بحس

 .قاضي التحقيق 

 . 65موسى مسعود ارحومة، ص-

ة الجنائية المغربي،رسالة لنيل عالقة النيابة العامة بقاضي التحقيق في ظل قانون المسطر: فريد خير الدين -179

اضي عياض،مراكش، م القانونية و اإلقتصادية و اإلجتماعية، جامعة القدبلوم الماستر في القانون الخاص،كلية العلو

 45 .و 44ص  2011/2010السنة الجامعية 
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لب وهذا يعكس بدوره على أوامر التصرف في التحقيق االبتدائي حيث تتجه في األغ

افية للحكم كاألعم من القضايا إلى إحالة الدعوى للمحاكمة ، وقد ال تكون أدلة اإلتهام 

وفي ذلك ضياع لوقت المحاكم، فضال عما يصيب المتهم من أضرار مادية  عليه ،

 .ومعنوية

( نظرا  لكل ذلك فإننا نميل إلى اإلتجاه األول )الفصل بين سلطتي اإلتهام والتحقيق

، وبإعتباره أكثر انسجاما مع المعايير الدولية  للحجج التي يرتكز عليها من ناحية

 .للعدالة الجنائية من جهة أخرى

 . لطتي االتهام والتحقيقستجليات التفرقة في التشريع المغربي بين  : الفقرة الثانية

أخد المشرع المغربي بمبدأ الفصل بين سلطتي االتهام و التحقيق ، حيث نجد قضاء 

التحقيق مستقل إداريا وقضائيا عن النيابة العامة ، وهذا االستقالل ال يمنع النيابة 

ها الطبيعي في إقامة الدعوى العمومية من اتخاذ كل وسائل العامة وهي تمارس دور

اإلشراف والمراقبة لتسيير عمل قضاء التحقيق ، ولقد أتى قانون المسطرة الجنائية 

بعدة مقتضيات عززت دور النيابة العامة وقضاء التحقيق و أوجدت حلوال لكثير من 

عل هذه العالقة القائمة بين جهاز اإلشكاليات التي كان الفقهاء قد ولجوها بالمناقشة ، ول

، يتعين علينا دراستها ضمن عالقة النيابة العامة  180النيابة العامة وقضاء التحقيق 

بقاضي التحقيق قبل بدء التحـقيق اإلعدادي ) أوال ( و كذلك عالقة النيابة العامة 

  .بقاضي التحقيق بعد بدء التحقيق اإلعدادي ) ثانيا ( 

  . يابة العامة بقاضي التحقيق قبل بدء التحقيق اإلعدادعالقة الني : أوال

تضطلع النيابة العامة بأدوار متعددة وكثيرة منها ما يأتي قبل مباشرة إجراءات التحقيق 

من طرف قاضي التحقيق ، فهي من يعمل على توجيه بعض الملتمسات إلى قاضي 

يق كما تتدخل كذلك بتوجيه التحقيق قصد البدأ في التحقيق اإلعدادي كملتمس فتح التحق

ملـتماساتـها فـيـما يخـص الشكاية المصـحوبة باالدعـاء بالحـق المـدنـي أمام قاضي 

التحـقيق  وذلك بغاية تنوير و مساعدة قاضي التحقيق في مهامه ، التي تتطلب تظافر 

الجهود من أجل الوصول إلى الغاية المتوخاة من التحقيق وضمان محاكمة عادلة 

  .181فة للمتهم ومنص

                                                           
ستجـدات الجديدة ، سلـسلة ندوات محكمة عالقة النيابة العامة بقاضي التحقيـق حسب الم : رشيد مشقاقة - 180

 117.، ص  2004، سنة  3الرماني ، العدد 
لدعوى العمومية ، رسالة لنيل دبلوم احيات سلطتي النيابة العامة وقاضي التحقيق في صال : هاجر لحكيم - 181

صادية واالجتماعية الماستر في القانون الخاص ، تخصص المهن القانونية والقضائية ، كلية العلوم القانونية و االقت

 15.، ص  2015/2016السنة الجامعية  –، جامعة عبد المالك السعدي ، طنجة 
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واستنادا إلى ما تقدم يمكن القول بأن النيابة العامة هي من يملك الحق في إعطاء 

االنطالقة للتحقيق اإلعدادي ، فقاضي التحقيق ال يجوز له مباشرة مهامه المتمثلة في 

البحث والتنقيب عن األدلة ، أو ممارسة السلطات المخولة له ضد شخص المتهم ، إال 

تمس النيابة العامة القاضي بفتح تحقيق ، سواء تعلق األمر بالقضايا التي بعد ورود مل

تحيلها النيابة العامة بصفة إجبارية أو بصفة اختيارية ، و إذا كان هذا هو األصل فإنه 

استثناء يمكن لقاضي التحقيق ، عن طريق الشكاية المصحوبة باالدعاء بالحق المدني 

ات التحقيق ، لكن شريطة تبليغ هذه الشكاية إلى المعروضة أمامه أن يباشر إجراء

  .182النيابة العامة التي تقدم ملتمساتها بهذا الخصوص 

 .قيق ملتمس النيابة العامة بفتح تح -1

ارتباطا بمبدأ استقالل الوظائف الجنائية ) فصل سلطة االتهام عن سلطة التحقيق ( ال 

يق ، حتى ال يتعدى بالتالي اختصاصه يباشر قاضي التحقيق اإلجراءات المتعلقة بالتحق

المتمثلة في البحث والتنقيب عن األدلة وبالتالي متابعة المتهم أو عدم متابعته ، وهكذا 

فإن مهام المتابعة تبقى من اختصاص النيابة العامة ، وال يمكن لقاضي التحقيق البدء 

  .183في مهامه إال بعد تلقيه لملتمس من طرف النيابة العامة 

تبار النيابة العامة ممثلة للمجتمع ، فقد خولها المشرع إمكانية تقديم ملتمس يرد وباع

في صك مكتوب ، بموجبه تلتمس من  قاضي التحقيق المعين في الملتمس مباشرة 

 .184التحقيق في وقائع محددة 

فالملتمس أو االلتماس عبارة عن تقديم طلب يرد في صك مكتوب ، تصدره النيابة 

كيل العام أو من يمثله ( أو وكيل الملك ) أو من يمثله ( بمقتضاه تلتمس العامة ) الو

                                                           
لمغربي ، رسالة لنيل دبلوم اعالقة النيابة العامة بقاضي التحقيق في ظل قانون المسطرة الجنائية  : أنس مهدي - 182

القـتصادية الماستر في القانون الخاص ، تـخصص المهـن القـانونية والـقضائية ، كـلية العلوم القانونية وا

 56.، ص    2015/2016الجامعية  المالك السعدي ، طنجة ، السنة واالجتـماعية ، جامعة عبد
في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي ، رسالة لنيل  عالقة النيابة العامة بقاضي التحقيق : فريد خير الدين - 183

واالجتماعية ،  دبلوم الماستر في القانون الخاص ، تخصص العلوم الجنائية ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية

 56.ص   2011/2010ض ، مراكش ، السنة الجامعية جامعة القاضي عيا
( " تبقى الصالحية القانونية  80/15قيق بمحكمة االستئناف بالرباط ) ملف رقم جاء في قرار لقاضي التح - 184

تين ، وأنه لقاضي التحقيق في قبول إجراء التحقيق من عدمه ، بحيث ال يجوز متابعة الشخص عن أفعال واحدة مر

ي التصريح بعدم تح آخر إذا كانت الدعوى القائمة ضد المتهم مكررة و متحددة في الموضوع ، وبالتالال فائدة من ف

 . قبول الدعوى الجنائية "

 57.مرجع سابق ، ص  : عن فريد خير الدين -
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من قاضي الوارد اسمه في الصك بإجراء تحقيق في وقائع محددة تكون خاضعة 

 .185للتحقيق اإلعدادي إما بصورة إلزامية ، أو بصورة اختيارية 

توب ، حيث وقد أكد بعض الفقه على ضرورة ورود ملتمس النيابة العامة في شكل مك

ال يجوز أن يأتي شفويا ، حتى ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة له في 

، وال يختلف األمر عن الحالة التي يكون فيها التحقيق اإلعدادي  186حالة التلبس 

إلزاميا ، بحيث ال ينطلق التحقيق إال بإصدار النيابة العامة لملتمس يتضمن الوقائع و 

 .187ة بالتحقيق األفعال المقصود

 51أخد المشرع المغربي هذه الطريقة عن نظهيره الفرنسي، الذي تبناها في المادة 

، وأكد على أن قاضي التحقيق ال يباشر  188من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي 

 . 189مهامه إال بعد ملتمس وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق

ائـم ) الجريمة ( المراد التـحقـيق ويجـب أن يتضـمن هـذا الملـتمس ، نوعـية الجـر

فـيها ، واإلشارة إلى الوقائع واألفعال ، مع التنصيص على أسماء المتهمين وهويتهم 

الكاملة  والفصول الجنائية المقررة للعقوبة ، كما يتعين على النيابة العامة تحديد نوعية 

ولتحقيق ذلك يتعين مطالبها سواء بالنسبة لوضعية المتهم أو اإلجراءات المتطلبة ، 

،  190تبيان وضعية المتهم ، مباشرة أمام اسمه المحدد في المطالبة بإجراء التحقيق 

باإلضافة كذلك إلى المشاركين والمساهمين في الجريمة ، إذا أمكن للنيابة العامة ذلك 

، كما خولها المشرع إمكانية تقديم ملتمس بفتح تحقيق في وقائع أو أفعال ضد 

 .191 مجهول

ج فإن النيابة العامة ) الوكيل العام أو وكيل الملك أو .م.من ق 90ا وعمال بالمادة هذ

من يمثلهما ( هي التي تقوم بتعيين قاضي التحقيق في القضية في صك اإللتماس في 

جميع األحوال ، وهو مـا يطـرح بجـدية مـدى استـقاللية قـضاة التحقـيق تجاه جهاز 
                                                           

دادي متعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الثاني، التحقيق اإلعشروح في القانون الجديد ال : عبد الواحد العلمي - 185

 .33ص ،2015والمحاكمة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الرابعة 
 .31مرجع سابق ، ص  : عبد الواحد العلمي - 186
ن يمثله ، فال في حالة حضور كل من قاضي التحقيق والوكيل العام للملك أو من يمثله ، أو وكيل الملك أو م  - 187

 .وعند تقديرها ضرورة إجراء تحقيق ، أن تحرر ملتمسا بذلك بد للنيابة العامة في هذه الحالة 
188- Art 51 C.PR.Pen : «  Le juge d’instruction ne peut se saisir lui – même, il peut être 
saisi , soit par le ministère public , soit par la victime  » . 
189- Jean Claude soyer : Droit pénal et procédure pénale , 12ème édition , librairie 
générale de droit et de Jurisprudence , Daris 1995 , p 316. 
« … L’ouverture d’une information exige donc soit un réquisitoire à fin d’informer , 
émanent du procueur de la république … ». 

 .57مرجع سابق ، ص  : أنس مهدي - 190
 .من قانون المسطرة الجنائية  84من المادة  2طبقا للفقرة  - 191
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الحالة التي يتعدد فيها قضاة التحقيق لدى المحكمة الواحدة النيابة العامة ) خصوصا في 

( ، لذلك على النيابة العامة أن تتحرى الدقة في هذه الملتمسات ، وأن تقوم بتضمين 

جميع الوقائع حتى ال يقف ذلك عائقا أمام قاضي التحقيق عند اكتشافه لوقائع جديدة ، 

الوقائع ، وإحالتها على النيابة العامة من  ونعلم أن القانون ال يجيز له مد التحقيق لهذه

 .192أجل أن تلتمس فتح التحقيق في هذه الوقائع بموجب ملتمس إضافي 

لعملة  ويعمل جهاز النيابة العامة جنبا إلى جنب مع جهاز قاضي التحقيق فهما وجهان

تفاهم دام الواحدة ، لذلك فروح التعاون والتفاهم ضرورية لحسن سير العدالة أما إذا انع

ستبالغ في في هذه المرحلة بالذات فالنيابة العامة ستعمل بإمكانياتها الالمحدودة ، و

ع تقديم الملتمسات مما يضطر معه قاضي التحقيق إلى استعمال سلطته في الرفض م

وهذا  ،تعليل قراراته ، وستعمل النيابة العامة على استئناف قرارات قاضي التحقيق 

  .ية المتهم وحقوقه في الدفاع كله ينعكس سلبا على حر

كذلك على النيابة العامة أن تعمل ما بوسـعها ، في تكييف األفعال تكييفا قانونيا صحيحا 

، مما يظل معه قاضي التحقيق ملزما بفتح التحقيق وبالتالي عبء إضافي ، إذ ال 

يستطيع إصدار قرار بعدم اختصاصه بل يجب عليه مباشرة إجراءات اإلحالة على 

 . 193المحكمة المختصة 

حالة دى إلزامية النيابة العامة بالشكاية المصحوبة باالدعاء المدني المم  -2

 عليها من قاضي التحقيق  

يحدد بأمر  194بمجرد تلقي قاضي التحقيق الشكاية المصحوبة بالمطالبة بالحق المدني

ب بالحق قضائي المبلغ الذي يرى أنه الزم لصوائر الدعوى ، والذي يضعه المطال

                                                           
 .58مرجع سابق ، ص  : فريد خير الدين - 192
 .58مرجع سابق ، ص  : فريد خير الدين - 193
ء لمقصود بالمطالبة بالحق المدني المطالبة التي توجه قبل تحريك الدعوى العمومية عن طريق ملتمس بإجراا - 194

قط على عكس فتقديم النيابة العامة لملتمس إجراء التحقيق يحرك الدعوى العمومية لوحدها تحقيق ونشير إلى أن 

حرك المرفوعة من المتضرر والمشفوعة بطلب التعويض إن هي قبلت من طرف قاضي التحقيق والتي ت الشكاية

ي تقديم شكاية لحق المدنالدعوتين العمومية والمدنية في نفس الوقت ، لكن هناك حاالت يمنع فيها على المطالب با

 : مرفوقة بالمطالبة بالحق المدني نعرض لها كاآلتي
أن يكون ال إجباريا وال اختياريا في الجنح  ج ، نالحظ أن التحقيق ال يمكنه.م.من ق 83تطبيقا لمقتضيات المادة  -1

ك ال يجوز عدادي و بذلالتي تقل عقوبتها عن خمس سنوات ، كما أن المخالفات تم إقصاؤها من نطاق التحقيق اإل

اضي التحقيق عدم للمتضرر أن يقدم عنها شكاية مرفوعة بالمطالبة بالحق المدني ، ألن النيابة العامة ستلتمس من ق

 .ج.م.من ق 93من المادة  3إجراء التحقيق فيها وفقا للفقرة األولى 

اة النيابة العامة تطبيقا لمقتضيات األحداث إذ يعود االختصاص في إقامتها لقض الجرائم المرتكبة من طرف -2

ة الدعوى العمومية في حق حدث " ال يمكن إقام : التي نصت على أنه .ج.م.من ق 463الفقرة األخيرة من المادة 

 . من قبل الطرف المدني "

 .االمتياز القضائي  وتتعلق الحالة الثالثة بقواعد مسطرة -3
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المدني بكتابة ضبط المحكمة وإال رفضت شكايته ما لم يظهر أنه معفى بمقتضى 

 .195استفادته من المساعدة القضائية 

 يتعـين على قاضي التحـقـيق بمجـرد توصله بشكاية المتـضرر مرفوقة باالدعاء

تصاصه ن اخالمدني ، أن يقوم بدراستها من الناحية القانونية ، ليتأكد من انعقاد كل م

قوم قاضي يالشخصي والنوعي والمكاني ، ويقوم بتبليغ الشكاية إلى النيابة العامة حيث 

وكيل العام التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك إذا تعلق األمر بجنحة ، أو إلى ال

ليها فيما للملك إذا تعلق األمر بجناية ليعود لهما أمر تقديم ملتمساتها التي سنقف ع

  : يلي

 : ملتمس إجراء التحقيق أ(

يمكن للنيابة العامة بعد تبليغها بالشكاية من طرف قاضي التحقيق ، أن تساير موقف 

المطالب بالحق المدني في إثارته للدعوى العمومية بحلوله محل النيابة العامة ، في 

ما  القيام بهذا الدور الذي يعتبر نطاقا خاصا ومحتكرا من طرفها إال أن مبادرته غـالبا

تكون صعبة ، ما لم تساندها ملتمسات النيابة العامة بحيث يعتبر ملتمس إجراء التحقيق 

تدعيما لموقف المطالب بالحق المدني والذي قد تختلف درجة الدعم فيه حسب ما إذا 

  . 196كان يرمي إلى إجراء تحقيق ضد شخص معين أو مجهول 

 : ب( ملتمس فتح تحقيق مؤقت

 : ج التي جاء فيها.م.من ق 93الفقرة الخامسة من المادة  نصت على هذا المقتضى 

يمكن للنيابة العامة في حالة تقديم شكاية ال تدعمها أسباب كافية أوال تبررها  ... "

المستندات المقدمة ، أن تلتمس من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت حول أي شخص 

قيق مؤقت ضد كل " ويرمي هذا الملتمس إلى إجراء تح…قد يكشف عنه البحث 

                                                           

لمسطرة الجنائية ، الجزء الثاني ، مطبعة سلجماسة ، مكناس ، اح محمد احداف ، شر : للمزيد من التوسع انظر -

   133.، ص  2005،  1ط 

ى مستوى الواقع فالقانون لم يحدد شكال معينا للشكاية المصحوبة باالدعاء بالحق المدني ، إال أن ما يتم عل

ضافة إلى األمر ، باإلالعملي ، وهو تقديمها إلى قاضي التحقيق مكتوبة ومؤرخة وموقعة من طرف المعني ب

ها قاضي التحقيق باإلشارة إلى اسمه وكذا تعيين محل للمخابرة معه داخل الدائرة القضائية للمحكمة التي يوجد 

ال مع إبراز األفعال من طرف المتضرر عن طريق عرض الوقائع بكل تفصيل وإعطاء معطيات تجعل احتم

ها احتمال شكاية والمشتكي عالقة من شأنها أن يقوم معقيام الضرر أو وجود عالقة مابين الفعل موضوع ال

   .تضرر المعني باألمر

 
رة الجنائية المغربي ، مرجع سابق ، عالقة النيابة العامة بقاضي التحقيق في ظل قانون المسط : أنس مهدي - 195

 64.ص 
 .65مرجع سابق ، ص  : فريد خير الدين - 196
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األشخاص الذين سيكشف عنهم التحقيق بدون تحديد ألسمائهم ، و لو أن المطالب 

بالحق حددهم في شكايته ، وذلك إذا اعتبرت النيابة العامة ، أن الشكاية غير معللة 

 .تعليال وافيا ، ولم تبررها الحجج المدلى بها 

ألشخاص الذين حددتهم الشكاية وبالتالي يجوز لقاضي التحقيق أن يستمع للشخص أو ا

، القيام  197ج .م.من ق 118 بصفتهم شهودا ، إال أنه يجب عليه مراعاة للمادة 

باعالمهم بمقـتـضياتها الـتي تجـيز للشخـص المشار إليه في الشكاية أن يرفـض 

االسـتـماع إليه كمـتـهم ، وإذا لم يستعمل هذا األخير الحق المخول له بمقتضى المادة 

إلى أن يقرر قاضي التحقيق اتهامه  198ابقة ، فإنه يستمع إليه كشاهد بصفة مؤقتةالس

 .أو تقدم النيابة العامة التماسات جديدة ترمي إلى توجيه االتهام إليه 

 : ج( ملتمس عدم إجراء التحقيق

جراء إالحق للنيابة العامة بتقديم ملتمس بعدم   3/93أعطى المشرع من خالل المادة 

مال حاالت واردة على سبيل الحصر لتفادي تعسف النيابة العامة في استعتحقيق في 

  : هذا الحق وهذه الحاالت هي

إذا كانت الوقائع المعروضة ال تستوجب قانونا إجراء المتابعة لوجود أسباب تمس  -

الدعوى العمومية ، مثل حاالت سقوط الدعوى العمومية المنصوص عليها في المادة 

 .199أحد موانع إقامة الدعوى العمومية ج أو .م.من ق 4

ذا كانت الوقائع ال تقبل أي تكييف جرمي طبقا المجموعة القانوني الجنائي حتى إ -

  . ولو افترض وجود هذه األفعال والوقائع

إذا كانت الجريمة من النوع غير القابل للتحقيق كالجنح الضبطية والمخالفات إذا لم  -

طاء انطالقة التحقيق ، وذلك بكيفية آلية وبمجرد توصله يكن بإمكان قاضي التحقيق إع

باالدعاء المدني ، بل يلزم بإخبار النيابة العامة بالشكاية وكان ال بد له من انتظار 

                                                           
ر ويؤدي اليمين كل شخص استدعي لسماعه بصفته شاهدا ، أن يحض " يتعين على : ج.م.من ق 118 المادة - 197

 . القانونية عند االقتضاء ، وأن يدلي بشهادته وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون "
اع حق هؤالء الشهود أن يلتمسوا من قاضي التحقيق االستماع إليهم بصفتهم متهمين ، اعتبارا لكون االستمي - 198

صوصا ختنطاقهم كمتهمين سوف يترتب عنه ضرورة تمتيعهم بكافة الضمانات المعترف بها للمتهم ، إليهم واس

 .قه ذلك حالحق في المؤازرة بالدفاع ، والحق في الطعن في قرارات قاضي التحقيق ، علما أن الشاهد ليس من 

 66.مرجع سابق ، ص  : عن فريد خير الدين -
،  2005  ،  1سجـلماسة ، مكـناس ، ط   لجنائية ، الجـزء الثاني ، مطـبعةشرح المسـطرة ا : محمد أحداف - 199

 136  -137.ص 
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تقديم هذه األخيرة لملتمساتها في الموضوع ، فإن قاضي التحقيق يتخذ قراراته بكل 

 .200استقاللية في هذا الشأن 

قراره بكل  لعامة لملتمساتها ، يأتي دور قاضي التحقيق ، التخاذبمجرد تقديم النيابة ا

المتعلقة  استقالل عما جاء في ملتمس النيابة العامة ، ال تقيده في ذلك سوى المعطيات

لمرتبطة ابالشكاية ، وما ينبغي اتخاذه بكل موضوعية وحيادية مع تقييم كافة العناصر 

 .بالدعوى 

 : رج عن أمرين لهما أهمية بالغةفقرار قاضي التحقيق ال يخ   

يتمثل في ، بعد توصل قاضي التحقيق بملتمسات النيابة العامة ، التي تساير  : األول

صاحب الشكاية في طلباته ، ويتقاعس قاضي التحقيق في االستجابة لفتح التحقيق ، 

، يقوم على إصدار قرار معلل بأسباب يتم من خالله  201إذ يعتبر ذلك رفضا صريحا 

توضيح طبيعة الخلفيات واألسس القانونية التي ارتكز عليها قاضي التحقيق في عدم 

 . مباشرته إلجراءات التحقيق

و  55202قد يجد قاضي التحقيق نفسه غير مختص انطالقا من نص كل من المادة 

بإجراء التحقيق ، فنجد أن المشرع قد ألزمه ،  ج.م.من ق 93الفقرة الثالثة من المادة 

ي ملتمسات النيابة العامة ، بإصدار أمر بإحالة الطرف المدني إلى الجهة بعد تلق

القضائية المختصة ، وبالتالي إرشاده حتى ال يقوم بتقديم شكايته إلى جهات غير 

 .مختصة بدورها 

 ويشكل موقف قاضي التحقيق، القاضي برفض إجراء التحقيق، موقفا غير منسجم مع

 الة. وى الجنائية ، حيث يعتبر إنكارا حقيقيا للعدمختلف المراحل اإلعدادية للدع

  ولغرض نوع من الرقابة على قرار قاضي التحقيق ، القاضي برفض إجراء التحقيق

رفة أعطى المشرع لكل من الضحية و النيابة العامة ، الحق في استئنافه أمام الغ

 .الجنحية 

                                                           
 .66مرجع سابق ، ص  : فريد خير الدين - 200
ذلك   ينبغي لهذا الرفض أن يستند إلى عدم صحة الوقائع أو عدم ثبوت األفعال أو عدم كفاية األدلة ، ألنال - 201

 .إلى هذه النتيجة يستلزم القيام بالبحث قبل الوصول 
ج التي تنص على .م.من ق 44اضي التحقيق مكانيا والتي تحيل بدورها على المادة قالتي تحدد اختصاص  - 202

إقامة أحد  أنه " يرجع االختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة وإما لوكيل الملك في محل

الء األشخاص ما لوكيل الملك في مكان إلقاء القبض على أحد هؤواألشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها ، وإ

 .ولو تم هذا القبض لسبب آخر 
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لقى  قاضي التحقيق ملتمسات ا يتأنه بمجرد م : أما بالنسبة لألمر الثاني فيتجلى في

االستماع بالنيابة العامة الرامية إلى فتح تحقيق يبادر إلى مباشرة إجراءات التحقيق 

إلى المطالب بالحق المدني في محضر رسمي ، واالستمرار في ترجمة وتطبيق 

 . سلطاته في إجراءات التحقيق إلى نهاية هذه األخيرة

ني بين النيابة العامة وقاضي التحقيق في الشكاية وقد فرض المشرع هذا التعاون القانو

المباشرة ، حتى تأخذ الطريق الصحيح بعدما تتبناها النيابة العامة بملتمساتها وتحرك 

، وبالتالي يمارس فيها قاضي التحقيق جميع السلطات  203في شأنها الدعوى العمومية 

 .ف النيابة العامة المخولة له ، وكأن األمر يتعلق بدعوى عمومية أثيرت من طر

 . عالقة النيابة العامة بقاضي التحقيق بعد بدء التحقيق : ثانيا

م يهدف التحقيق اإلعدادي إلى تخويل قاضي التحقيق مجموعة من الصالحيات للقيا

اية غباألبحاث الضرورية ، الهادفة إلى الوصول إلى الحقيقة ، فتمتد سلطاته إلى 

ائي يقرر لتحقيق اإلعدادي ال ينتهي إال بموجب أمر قضانتهاء التحقيق في القضية ، فا

من قانون  215من خالله قاضي التحقيق إما اختصاصه في القضية بنص المادة 

نادا بنص المسطرة الجنائية أو عدم متابعة المتهم من أجل األفعال المنسوبة إليه است

ة محكمة المختصمن ق.م.ج أو بأمر بإحالته على غرفة الجنايات أو ال 216المادة 

 من قانون المسطرة الجنائية . 218لمحاكمته طبقا للمادة 

وبعد استفاد قاضي التحقيق لجميع اإلجراءات ، وتكوين قناعته في النازلة المعروضة 

أمامه ، يتخذ قراره بناء على ما توصل  إليه من حجج سواء كانت في صالح المتهم 

لتقدم  204ة العامة بانتهاء التحقيق اإلعداديأو ضده إال انه يكون ملزم بإشعار النياب

النيابة العامة ملتمساتها النهائية ، وبعدها يصدر قاضي التحقيق األوامر القضائية بشأن 

انتهاء التحقيق اإلعدادي مع احترامه لبعض الشكليات في تبليغ هذه األوامر لألطراف 

 المعنية .  

                                                           
 .68مرجع سابق ، ص  : فريد خير الدين - 203
هائيا نشير إلى أن التصرف في التحقيق اإلعدادي ' االبتدائي ' من قبل قاضي التحقيق ، ينهي مرحلة التحقيق ن - 204

وز له أبدا جنائية لينقلها إلى مرحلة تالية ، فتخرج بذلك من حوزته بحيث ال يجكمرحلة من مراحل الخصومة ال

اء بالبحث عن اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في القضية التي انتهي التحقيق فيها ، سواء تعلق هذا اإلجر

ق والتصرف الق التحقياألدلة ، أم كان من إجراءات االحتياط ضد شخص المتهم ، بل و أكثر من ذلك فإنه بعد إغ

و الذي عليه فيه يمتنع من جهة حتى على القضاء الذي أحيلت عليه القضية باستنفاد إجراء من اإلجراءات ، إذ ه

محكمة اتخاذه إن هو قدر ضرورته ، ومن جهة أخرى فإنه بمجرد التصرف في التحقيق خصوصا باإلحالة على ال

يها وال يكون فة وتصير بهذا القرار ملزمة وبقوة القانون ، بالفصل المختصة ، تدخل الدعوى في حوزة هذه األخير

 .     في اإلمكان أبدا إخراجها من حوزتها بأمر جديد من قاضي التحقيق الذي أنهى التحقيق والتصرف فيه
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 : مة بانتهاء التحقيقإشعار النيابة العا -1   

تفكير إن مهمة قاضي التحقيق شاقة وخطيرة ، شاقة لما تستوجبه من إجراءات دقيقة و

دائم الصواب للوصول إلى الحقيقة ، وخطيرة لما يترتب عن تلك اإلجراءات من 

 مساس بالحريات وزج بالمتهمين في غياهب السجن ، لذلك يجب عليه التروي وأخذ

 .ضائية حتى ال يعبث بحريات الناس الحيطة والحظر فيما سيتخذه من أوامر ق

نيابة فقاضي التحقيق عندما ينتهي من أبحاثه حول القضية المعروضة عليه ، يشعر ال

لبحث الذي العامة بانتهاء التحقيق اإلعدادي ، غير أن النيابة العامة قد ال تكتفي با

ل ن أجأنجزه قاضي التحقيق ، فقد تظهر لها فائدة في اللجوء إلى إجراء إضافي م

ام بإجراء استكمال التحقيق  مادام القانون يخولها ذلك ، فتطلب من قاضي التحقيق القي

ة في أو إجراءات إضافية ، مما يحتم على قاضي التحقيق إما مسايرة النيابة العام

 .ملتمساتها أو إصدار قرار معلل عند مخالفتها 

الملف مباشرة إلى النيابة  فبعدما ينتهي قاضي التحقيق من إجراءات التحقيق ، يوجه

 205من قانون المسطرة الجنائية  214العامة ، وهو ما نصت عليه مقتضيات المادة 

. 

ويمكن هذا المقتضى النيابة العامة من اإلطالع على اإلجراءات التي باشرها قاضي 

التحقيق ، والتأكد من صحتها كما يعطيها فرصة تكوين نظرة معمقة حول ما توصل 

سواء بمسايرة قاضي  206التحقيق حتى تتمكن من تقديم ملتمساتها النهائية  إليه قاضي

التحقيق فيما توصل إليه أو تقديم التماسات إضافية تطالب فيها قاضي التحقيق بالقيام 

  .بأبحاث يمكنها أن تساعد على إظهار الحقيقة 

العامة  يعالج شكل العالقة التي ينبغي أن تسود بين مؤسسة النيابة 207فهذا النص

سواء على مستوى محاكم االستئناف أو المحاكم االبتدائية ، تبعا  –وقضاء التحقيق 

                                                           
 وراقه من طرف كاتبمن ق م ج " يوجه قاضي التحقيق الملف إلى النيابة العامة بعد ترقيم أ 214المادة  - 205

مساتها خالل الضبط بمجرد أن يعتبر أن البحث قد انتهى ، وعلى النيابة العامة أن توجه إلى قاضي التحقيق ملت

يها أن قاضي التي جاء ف  3/174ثمانية أيام على األكثر من توصلها بالملف " وقد نص المشرع الفرنسي في المادة 

أشهر أو شهر واحد  لتمساتها بشأن التحقيق ، داخل أجل ثالثةالتحقيق ملزم بإعالم ممثل النيابة العامة التي تقدم م

 .إذا كان الشخص المتابع معتقال 
أن قوم النيابة العامة بإبداء رأيها وموقفها من إجراءات التحقيق وماله ، وذلك في شكل ملتمس نهائي بشت - 206

ملف ، غير أن المالحظ ر من تاريخ توصلها بالانتهاء التحقيق ، تقدمه النيابة العامة داخل اجل ثمانية أيام على األكث

 سيما في ملفات التحقيق عمليا هو عدم احترام النيابة العامة لهذا األجل ، إذ تطول المدة قبل تسليم الملتمس النهائي ال

خر عتبار أنه أويسمى ملتمس النيابة العامة بالملتمس النهائي ، على ا .التي يوجد فيها المتهمون في حالة سراح 

لتمس مطالبة ملتمس توجهه النيابة العامة في مسطرة التحقيق بعد سلسلة من الملتمسات وغالبا ما يكون هذا الم

 .عة باألمر بإحالة المتهم ، غير أنه ال يوجد ما يمنع النيابة العامة من التماس األمر بعدم المتاب
 .من قانون المسطرة الجنائية  214المادة  - 207
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من حيث تمكين هذا األخير للنيابة  –للحاالت التي يجري بشأنها التحقيق اإلعدادي 

العامة من إبداء وجهة نظرها باعتبارها الممثلة لمصالح المجتمع العليا في الخصومة 

محدد قبل إصدار قاضي التحقيق لقراره ، إما باإلحالة على الجنائية خالل أجل 

المحكمة التي يراها مختصة اعتمادا على ما انتهى إليه في وصف األفعال المبحوث 

فيها ، أو بعدم المتابعة ، وذلك بوضعه الملف كامال رهن إشارتها لدراسته و بحثه 

م للملك ، أو وكيل الملك بصورة معمقة وكافية ، والتي في ضوئها يمكن للوكيل العا

، إما أن يلجأ إلى التماسات إضافية كما سبق الذكر ، يطلب بواسطتها من قاضي 

التحقيق القيام بأبحاث يرى جذورها في سبيل إظهار الحقيقة ، وذات أثر عموما على 

 .208مسيرة البحث 

يق ال يزال فيحق للنيابة العامة بعد إطالعها على ملف التحقيق ، والتأكد من أن التحق

يحتاج إلى تعميق البحث ، توجيه التماسات إضافية إلى قاضي التحقيق ، فلها أن تطلب 

منه االستماع إلى الشهود وإجراء مقابلة بينهم أو التنقل إلى بعض األماكن من أجل 

القيام بتفتيشات ، أو إجراء خبرة ، إال أن قاضي التحقيق يملك سلطة الرد على النيابة 

 . 209صوص هذه الملتمسات ، سواء برفضها أو إنجازها العامة بخ

ن مأما إذا وجدت النيابة العامة أن التحقيق قد استوفى أغراضه وبأن ال فائدة 

ص االستمرار فيه فإنها توجه الملف لقاضي التحقيق مع ملتمسها النهائي في خصو

 ضية علىالوقائع المعروضة والذي يلخص وجهة نظرها بدورها في مسألة إحالة الق

اضي قالمحكمة أو عدم المتابعة والتي من الممكن أن تأتي مطابقة لما انتهى إليه 

 . التحقيق في صددها أو مخالفة له

والجدير بالذكر ، أن قاضي التحقيق عندما يحيل على النيابة العامة ملف التحقيق 

من  214ادة يكون ملزما قانونا باحترام الشكليات القانونية والمنصوص عليها في الم

، أما وجهة النظر  210قانون المسطرة الجنائية والتي بمخالفتها يترتب عليها البطالن

التي تبديها النيابة العامة فيما يتعلق باإلحالة على المحكمة أو عدم المتابعة ، فهي بهذا 

األساس ال تلزم قاضي التحقيق المختص بالتحقيق في النازلة الذي يصدر أوامره عقب 

                                                           
 .111رجع سابق ، الصفحة مالعلمي ، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية ، عبد الواحد  - 208
كمة شيد مشقاقة ، عالقة النيابة العامة بقاضي التحقيق حسب المستجدات الجديدة ، مجلة سلسلة ندوات المحر - 209

 121.، الصفحة   2004، سنة 3العدد 
ور في اجتهادات المجلس األعلى في منش 95رقم  –النقض حاليا  محكمة –جاء في قرار للمجلس األعلى  - 210

 يحمل توقيع القاضي الذي ال" يكون مجردا من القيمة القانونية األمر الذي  106الصفحة  57 – 65المادة الجنائية 

 له " الحقةيعترف أنه صادر عنه ويؤدي عدم توقيع قرار باإلطالع من أجل انتهاء البحث إلى بطالن المسطرة ال
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التحقيق وفقا للقناعة التي يكون قد كونها من خالل البحث الذي أنجزه  انتهاء

 . 211واإلجراءات التي استنفذها من دون فرض رأي أي طرف كان عليه 

 : أنه 212وفي هذا الصدد جاء في قـرار للغـرفة الجنحـية لمحـكمة االستئنـاف بالرباط 

" بعدما تقدمت النيابة العامة بملتمس إضافي قصد االستماع إلى الشهود ، وإجراء 

مقابلة بينهم من طرف قاضي التحقيق ، أصدر هذا األخير قرار بعدم التوسع في 

التحقيق ، معلال إياه بكون الملتمس اإلضافي الوارد عن السيد ممثل النيابة العامة ، 

 ويرمي إلى االستماع إلى

ن ، وحيث أنه تم استدعاء شهود النازلة وأجريت مقابلة بينهم ، وحيث أ الشهود

جلية واالستماع إلى هؤالء لن يضيف إلى التحقيق جديدا ، بهذا تصبح القضية واضحة 

 . ، بعدما استنفد التحقيق كل اإلجراءات الضرورية "

أمــام الغـرفة  فالنيابة العـامة اتـخذت من هذا القـرار موقـفا سلـبيا ، واسـتأنفته

الجـنحـية ، لـكون القـرار الصـادر عن قاضـي التحـقيق ، والقاضي بعدم التوسع في 

التحـقيق ، جاء خرقا للمقتضيات القانونية النعدام الوقائع واألسباب المؤدية إليه 

ومرتكزا على أسباب ناقصة ، ومتساوية ليعود أمر الفصل بين النيابة العامة وقاضي 

لى جهة قضائية مختصة ، يمكنها بما خولها القانون أن تؤيد النيابة العامة التحقيق إ

 . 213في استئنافها أو تؤيد قاضي التحقيق في قراره بعدم التوسع في التحقيق 

اءات والغرفة الجنحية أكدت في قرارها المذكور أن قاضي التحقيق استنفذ كل اإلجر

استماعه والمتهمين ابتدائيا وتفصيليا ، القانونية للبحث في القضية ، وبعد استنطاق 

رت إلى الشهود وبعدما أجرى كل المقابالت الضرورية بينهم وبين المتهمين ، أصد

التحقيق  بذلك قراراها الذي أيدت به قرار قاضي التحقيق ، الرامي إلى عدم التوسع في

. 

ـامة اإلضافي ابة العونشـيـر إلـى أن الهـدف األسـاسـي من إيـراد حيثيـات ملـتمـس النيـ

مكنه ي، وقرار قاضي التحقيق فيما يخص ملتمس النيابة ، بحيث أن قاضي التحقيق ال 

ارات أن يخضع لتعليمات النيابة العامة ، مادام القانون يخوله الحق في إصدار قر

يق ، معللة لعدم االستجابة للنيابة العامة في طلباتها وأن يتصرف في مصير التحق

 . لمؤهل لذلك مادام قد كون قناعاته أثناء قيامه بإجراءات التحقيقلكونه هو ا

                                                           
 .111بد الواحد العلمي ، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية ، مرجع سابق ، الصفحة ع - 211
  . 36اجر لحكيم  ،  مرجع سابق ، الصفحة هأشارت إليه  ،قرار بدون تاريخ  - 212
بق جنائية المغربي ، مرجع سالدين ، عالقة النيابة العامة بقاضي التحقيق في ظل قانون المسطرة الفريد خير ا - 213

 62.، الصفحة ، 
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وتجدر اإلشارة إلى أنه متى تأكدت النيابة العامة من أن التحقيق استوفى كل إجراءاته 

الضرورية وال جدوى من إضافة أي إجراء آخر ، فإنها توجه لقاضي التحقيق ملتمسها 

 . 214لى المحكمة المختصة أو عدم المتابعة النهائي الذي ال يخرج عن إحالة القضية ع

   : 215أوامر قاضي التحقيق بعدم المتابعة أو اإلحالة -2   

يحاول قاضـي التحـقيق من خــالل قيـامه بالتـحقيق اإلعــدادي ، وتقدير إمكانية إسناد 

 التهمة إلى المتهم أو نفيها عنه ، وفق األدلة التي توصل إليها طيلة البحث ، فبعد أن

ينتهي التحقيق يحيل قاضي التحقيق الملف إلى النيابة العامة من أجل اإلطالع عليه 

وتقديم ملتمساتها النهائية ، ليصدر قاضي التحقيق بعد ذلك األوامر التي يمنحها له 

                                                           
نسبة األوامر بعدم المتابعة أو باإلحالة على المحكمة المختصة ، هما اللذان ينهيان التحقيق اإلعدادي بالو - 214

دره قاضي التحقيق للوقائع التي التمست النيابة العامة بالتحقيق فيها دون غيرها ، كاألمر بعدم االختصاص الذي يص

ع بذلك حدا ا يقدر بأن األفعال المعروضة عليه للتحقيق فيها ال تدخل في اختصاصه على اعتبار أنه ال يضحينم

 .نهائيا للتحقيق الذي قد يتابع مسيرته أمام الجهة المختصة 
م فيها األمر بإلقاء القبض لكون النيابة العامة تقووألمر باإلحضار لقد خول المشرع لقاضي التحقيق أوامر أخرى كا - 215

تبران سلطات بدور بارز إلى جانب قاضي التحقيق، على عكس األمر بالحضور واألمر باإليداع في السجن اللذان يع

المراقبة  تحت خاصة بقاضي التحقيق ال تملك النيابة العامة سوى الحق في استئنافها ، وهناك كذلك تدبيري الوضع

يات قانونية دقيقة المشرع تدبيران استثنائيان ، لذلك أطرهما بشكلالقضائية واالعتقال االحتياطي اللذان اعتبرهما 

انب إجراءان في غاية الخطورة لما يشكالنه من مساس بشخص المتهمين وحريتهم وإلى جومحكمة ، لكونهما 

م ، فالمشرع اإلجراءات المذكورة أعطى المشرع لقاضي التحقيق الحق في إصدار األمر باإلفراج المؤقت عن المته

ن األمر ممن قانون المسطرة الجنائية التي تنص على :  " يقصد   144المغربي عرف األمر بالحضور في المادة 

ليغ األمر بالحضور إنذار المتهم بالحضور أمام قاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص األمر . يقوم بتب

أعوان  ط أو عون للشرطة القضائية أو أحدبالحضور وتسليم نسخة منه إلى المعني باألمر عون قضائي أو ضاب

 القوة العمومية ".

يء الذي يجعل لذلك فاألمر بالحضور هو إجراء يقوم به قاضي التحقيق أثناء قيامه بالتحقيق في القضية  الش

للمثول أمام  المعني باألمر بالحضور في وضعية المتهم وليس في وضعية الشاهد الذي يستدعي بكيفيات مغايرة

بحسب ما إذا  التحقيق الذي امتثل لألمر بالحضور بدون تأخير مراعيا إجراءات االستنطاق والتي تتنوع قاضي

تبعة مع الشاهد ، كان االستنطاق ابتدائيا أو تفصيليا ، وهذه اإلجراءات تختلف كما هو واضح عن اإلجراءات الم

ئية ، ويكون في محاكم العادية أو االستثنامخول لقضاة التحقيق في إطار ال –األمر بالحضور  –وهذا اإلجراء 

الذي يقوم بهذا  الجنايات والجنح الخاضعة للتحقيق ، إجباريا كان أم اختياريا دون المخالفات، مع مالحظة أن

ألمر من تلقاء نفسه االتبليغ ، ال يجوز له قانونا إجبار المبلغ له اإلنذار بالحضور ، بحيث إن هو استجاب لهذا 

مومية ، وهو ته استنطقه قاضي التحقيق ، وإن هو امتنع أصدر أمر باستقدامه عن طريق القوة العوحضر بمشيئ

مر إليه بواسطة ما يسمى  باألمر باإلحضار ، وإذا حصل وكان المتهم معتقال لسبب من األسباب ، وقع تبليغ األ

 رئيس المؤسسة السجنية الذي يسلمه نسخة منه .

ؤسسة السجنية المبنية و األمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المأما األمر بإلقاء القبض فه

ر ويختلف األم .من ق م ج   154في األمر حيث يتم تسلمه واعتقاله فيها وذلك طبقا الفقرة األولى من المادة 

(  التي اع في السجنبإلقاء القبض عن األوامر األخرى )األمر بالحضور واألمر باإلحضار واألمر باإليد

تشارة النيابة يصدرها قاضي التحقيق في كونه األمر الوحيد الذي ال يجوز لقاضي التحقيق إصداره إال بعد اس

ين خارج المغرب العامة وأخذ رأيها لكون هذا األمر يصدر في حق المتهمين الموجودين في حالة فرار أو المقيم

 ة معاقب عنها بعقوبة سالبة للحرية .والمتابعين من أجل ارتكاب جناية أو أجنح
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، مع احترامه  216القانون ، إما بعدم متابعة المتهم أو بإحالته على المحكمة المختصة

ها لألطراف المعنية ، بينما يطرح األمر بعدم االختصاص لبعض الشكليات في تبليغ

خالفا بين من يعتبره أحد القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق خالل سير مسطرة 

 . التحقيق وبين تضمينه من طرف المشرع في األوامر الخاصة بانتهاء التحقيق

كشف عن وكما هو معلوم ، فمهمة قاضي التحقيق هي البحث عن العناصر التي ت

ك يباشر الحقيقة وتنير الطريق لهيئة الحكم أثناء مرحلة المحاكمة ، فهو في سبيل ذل

، لذلك  جميع اإلجراءات غير المخالفة للقانون ، والتي يراها مفيدة إلظهار الحقيقة

  .عندما يستنفد جميع إجراءات البحث يعلن عن انتهاء التحقيق اإلعدادي 

لتمساتها ع النيابة العامة على انتهاء التحقيق وتقديم موبعدما أن تباشر مسطرة إطال

ابع من النهائية ، ويتأكد قاضي التحقيق من وجود دالئل كافية في شأن الوقائع المت

 .أجلها المتهم فإنه يصدر أمرا بإحالة المتهم على المحكمة المختصة 

، في هذه الفرضية  فقد يظهر لقاضي التحقيق بأن هنالك دالئل يحتمل معها إدانة المتهم

فإنه يصدر أمره بإحالة القضية على المحكمة المختصة بنظرها ، والتي تكون إما 

، وإما  217قضاء القرب إذا انتهى إلى أن الفعل يشكل مخالفة تدخل في اختصاصها

المحكمة االبتدائية إن هو تعلق األمر بالجنح بنوعيتها والمخالفات التي ال يشملها 

وإما غرف الجنايات بمحكمة االستئناف إن تعلق األمر  218ب اختصاص قضاء القر

 . 219بجناية 

فعندما يحيل قاضي التحقيق النازلة على المحكمة التي يراها مختصة ال يعني أن 

نتيجة المحاكمة ستنتهي حتما باإلدانة ، ألن قرار اإلحالة المضمن في األمر ليس 

نما هي مجرد احتمال على كفاية الحجج قاطعا في نسبة الجريمة أو المتابع بسببها ، وإ

التي قدر بأنها قد تسمح في حدود قناعة القاضي المحقق في النازلة بإسناد التهمة إلى 

المتهم ، وليس إدانته عنها التي تبقى من صالحيات المحكمة المحال عليها القضية ، 

، أو اعتبار المتهم التي لها وحدها الكلمة الفصل في تأكيد التهمة وإصدار حكم باإلدانة 

                                                           
من ق م ج ، فإنه يلزم  221ا يرميان إلى التصرف في التحقيق النتهائه ، وعليه فعمال بالمادة واألمران مع - 216

نهما اسم تقديم صدورهما من قبل قاضي المحقق لإلطالع على ملتمسات النيابة العامة ، وبأن يشمل كل واحد م

ته ، باإلضافة ي ونسبه وتاريخ ومحل ازدياده وقبيلته التي ينتمي إليها ومحل سكناه ومهنالمتهم العائلي والشخص

ية ضد المتهم أو إلى الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم وكذلك األسباب التي من شأنها أن تدعم وجود أدلة كاف

  .عدم وجودها 
ختصاصات هذا النوع من المنظم ال 10-24من قانون رقم  18و  17و 16 و 15عمال بمقتضيات الفصول  - 217

 القضاء. 
 من قانون المسطرة الجنائية. 217أنظر المادة  - 218
 من قانون المسطرة الجنائية. 1/218أنظر المادة  - 219
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بريء لعدم كفاية األدلة  وليس في تقرير هذه النتيجة أي مساس بمصداقية أمر قاضي 

 .220التحقيق الذي أحال على المحكمة نازلة يرى األدلة فيها كافية تغلب معها اإلدانة 

يرجع  ومادام مسلما أن الفصل في موضوع الدعوى العمومية باإلدانة أو بالبراءة ال

التحقيق ، وإنما هو من صالحيات قضاء الحكم الذي تحكم أعماله مسطرة لقاضي 

لتي تتميز بالعلنية و الحضورية والشفوية ، خالف المسطرة السائدة في التحقيق ا

القناعة  تسيطر عليها السرية وعدم الحضورية و التدوينية لما يروج بها ، مما يستتبع

لتحقيق اليها وتحصيلها عند إنجاز عمليات بأن الحقيقة قد ال تظهر وال يقع الوصول إ

 اإلعدادي بنفس الوضوح الذي قد تظهر به في مرحلة التحقيق النهائي أي أثناء

 .المحاكمة 

لتماس والجدير بالذكر أن أثر اتخاذ قاضي التحقيق أمر بإحالة القضية التي وقع اال

يا انتظارا تقاله احتياطمنه التحقيق فيها على مصير المتهم الذي أصدر في حقه أمرا باع

ختلف يلمآل ما سيسفر عنه البحث فيها ، ففي هذا الصدد يمكن القول بأن هذا األثر 

ليه عباختالف التكييف الذي أسبغه القاضي على الواقعة محل التحقيق والذي بناءا 

  . أحال القضية على المحكمة

دما يصدر أمرا أوجب على قاضي التحقيق عن 221حيث يالحظ من جهة ، بأن المشرع

باإلحالة في شأن واقعة انتهى إلى تكيفها بجنحة أو مخالفة بالبت في شأن االعتقال 

االحتياطي وهو ما يقتضي منه ، إما وضع حد له بكيفية وجوبية إن تعلق األمر 

بمخالفة من المخالفات أو بجنحة ال يعاقب عليها القانون سوى بالعقوبات المالية ، 

اإلبقاء على عقوبة االعتقال لمتهم ال يعاقب القانون الوقائع التي  حيث ال يعقل تماما

اقترفها ، أو اإلبقاء على أمر االعتقال إذا كان القانون يعاقب مقترف األفعال بعقوبة 

 .سالبة للحرية 

من قانون المسطرة الجنائية   180ومن جهة أخرى ، فإن الفقرة الثانية من المادة 

بالبت في اإلفراج المؤقت عن المعتقل احتياطيا ، إن كان خصت هيئة الحكم وحدها 

قاضي التحقيق المصدر لألمر باالعتقال االحتياطي انتهى في تكييفه للوقائع التي بحث 

فيها ، بأنها تشكل جناية من الجنايات وذلك بعد أن يقدم المتهم المعتقل احتياطيا طلبا 

 .222بذلك لديها 

                                                           
 .113بد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية ، مرجع سابق ، الصفحة ع - 220
 .قانون المسطرة الجنائية  من 117، والثالثة من المادة  218فقرتين األخيرتين من المادة أنظر مقتضي ال - 221
من قانون المسطرة الجنائية بقاء  218حيث يتأكد بأن المشرع قرر صراحة في الفقرة الخامسة من المادة  - 222

قابلة للتنفيذ إلى  –قاضي التحقيق  بعد إحالة القضية على –األوامر بإلقاء القبض على المتهم أو بإيداعه في السجن 

أن يصبح مقرر هيئة الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ، األمر الذي يفهم منه من جهة ، بأنه إذا هو أراد المتهم 
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مخول لقاضي التحقيق إال أنه خالفا  –عتقال االحتياطي أي اال –وبما أن هذا اإلجراء 

لذلك هناك من يعتبر أن هذا األخير من اإلجراءات المسطرية التي أسندها القانون 

قضاة التحقيق  : لثالثة جهات قضائية رسمية والتي حددها على سبيل الحصر وهي

 .223 جنائيةوممثلي النيابة العامة والهيئات القضائية أو محاكم الموضوع ال

حاول وضع حد لهذا الخالف  224والشك أن مشروع مسودة قانون المسطرة الجنائية

الفقهي ، من خالل إقراره صراحة بحق النيابة العامة باألمر باالعتقال أو اإليداع في 

السجن كما منح لها صالحيات جديدة من أجل تطبيق أحد إلتزامات المراقبة القضائية 

 .عوض اإليداع في السجن 

وكما هو معروف قانونا وذكرنا سابقا ، أن مهمة قاضي التحقيق تعتمد على القيام 

بجميع اإلجراءات التي يخولها له القانون لكي يتوصل في نهاية التحقيق إلى التقرير 

في مصير المتهم ، والنازلة المعروضة عليه ، أي أنها ال تشكل جناية وال جنحة أو 

ئي فإنه يصدر أمره بعدم متابعة المتهم ، لكونه مثال كان مخالفة خاضعة للقانون الجنا

في حالة دفاع شرعي أو نفذ أمر القانون والسلطة الشرعية أو كان في حالة ضرورة 

 . 225أو بسبب سقوط الدعوى العمومية بالتقادم أو العفو 

 صود هناوإذا لم تقم أدلة كافية على ثبوت الجريمة أو نسبتها إلى المتهم وليس المق

ال بالنسبة األدلة الكافية أو المكونة لالقتناع ، ألن مثل هذا االقتناع ليس مطلوبا إ

كن مقنعة ، للمحكمة أما قاضـي التحـقيق فيكفي قيام أدلـة تـعزز المتابعة ولـو لم تــ

  .ليصـدر أمره بالمتابعة ، أما إن ظهر له العكس فيصدر أمره بعدم المتابعة 

ا األمر انطالقا من المعطيات التي كونها على القضية، ويصدر قاضي التحقيق هذ

وفي هذا الصدد جاء في قرار بعدم المتابعة صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة 

" خالل التحقيق أنكر المتهم ما نسب إليه ابتدائيا  : 226االستئناف بالرباط ما يلي 

له بادئ األمر وتفصيليا ، مشيرا إلى أن سبب فراره كان نتيجة الضغط الذي تعرض 

وأنه كان يزور أهله ليال ويختفي نهارا تحت نصائح مستخدمي الضيعة وأفراد القبيلة 

…  

                                                           

االستفادة من السراح المؤقت فعليه حينئذ التقدم بطلب منه في ذلك للمحكمة التي لها أن تمتعه أو تمنعه به ، عمال 

من قانون المسطرة الجنائية ، ومن جهة أخرى اعتبار المحكمة المحال عليها القضية  180الثانية من المادة بالفقرة 

 .هي هيئة للحكم وليست درجة ثانية من درجات التقاضي 
 .40لحكيم : مرجع سابق ، ص  هاجر - 223
 ودة مشروع قانون المسطرة الجنائية.من مس 74و  47طبقا للمواد  - 224
ائية المغربي ، مرجع سابق ير الدين ، عالقة النيابة العامة بقاضي التحقيق في ظل قانون المسطرة الجنفريد خ - 225

 105.، الصفحة ، 
 .41أشارت إليه هاجر لحكيم ، مرجع سابق ، ص  103/76ملف عدد  - 226
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 .وحيث فراره من وجه رجال الدرك ال يمكن اعتباره حجة قاطعة ضده 

على  وبهذا صرح قاضي التحقيق بأنه ال موجب لمتابعة المتهم لعدم وجود حجج كافية

  .ارتكابه للجرم المنسوب إليه

 ديدة " واألمر بإيداع ملف الدعوى في كتابة الضبط إلعادة التحقيق عند ظهور أدلة ج

ويمكن للنيابة العامة أن تستأنف القرار الصادر عن قاضي التحقيق والرامي إلى عدم 

المتابعة أمام الغرفة الجنحية ، وأن تقدم ملتمسا معلال لهذه الغرفة وقد جاء في القرار 

ـث إن إنـكار نكـذبه ظـروف النازلة و مالمسـاتـها و القـرائـن " حـي : المذكور

المـحيـطة بها  خصوصا شهادة الشاهد فالن ، وكونه في حالة فرار لمدة يومين بعد 

 .227" … وقوع الحادث ووجود عمله قرب المحل الذي أضرمت فيه النار

كان معتقال لسبب  وبمجرد صدور هذا القرار ينتهي اعتقال المتهم احتياطيا ، إال إذا

آخر ، رغم استئناف النيابة العامة كما يضع ذلك حدا للوضع تحت المراقبة القضائية 
228 .  

من قانون  216بناءا على ما سبق ، فاألمر بعدم المتابعة تؤطره مقتضيات المادة 

، ويستفاد منها أن هذا األمر الذي يصدره قاضي التحقيق في  229المسطرة الجنائية

بعد انتهائه من البحث في القضية هو عبارة عن قرار يعلن بواسطة انعدام حق المتهم 

الفائدة من عرض النازلة على المحكمة المختصة ، اعتمادا منه على تثبيته من أحد 

األسباب المقررة في النص والتي ألزم قاضي التحقيق باتخاذها أساسا لقراره المضمن 

 .في األمر 

لى طائفتين ، األولى منـها ما تنعـت بكونها أسـباب قانونية ويمكن تقسـيم هذه األسباب إ

، أي ترجع مباشرة للقانون وتتحقق في حالة ما إذا كانت األفعال رغم إسنادها إلى 

                                                           
، مذكور  103/76د س النيابة العامة المقدم للغرفة الجنحية قصد إبطال قرار قاضي التحقيق في ملف عدملتم - 227

 42.عند هاجر لحكيم ، مرجع سابق ص 
ع سابق ريد خير الدين ، عالقة النيابة العامة بقاضي التحقيق في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي ، مرجف - 228

 106.، ص 
ل ال تخضع لمتابعة إذ تبين له أن األفعاا" يصدر قاضي التحقيق أمرا بعدم  : على ما يأتي 216تنص المادة  - 229

 . ل مجهوالظللقانون الجنائي أو لم تعد خاضعة له ، أو أنه ليس هناك أدلة كافية ضد المتهم ، أو أن الفاعل 

 .يبت في نفس الوقت في رد األشياء المحجوزة

إعفاء  يصفي صوائر الدعوى ، وإذا كان فيها طرف مدني يحكم عليه بالمصاريف كال أو بعضا ، غير أنه يمكن

أقام  مدني إذا كان حسن النية من أداء هذه المصاريف بموجب مقرر خاص معلل ما لم يكن هو الذيللطرف ال

 "…الدعوى العمومية 
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المتهم بها ، إال أنها مع ذلك ال تشكل ال جناية وال جنحة وال مخالفة خاضعة للقـانون 

   .الجنائي

، أي ال تؤسس على القانون مباشرة وإنما على الواقع  أما الثانية تعتبر أسبابا واقعية

فقط ، ومن بين هذه األسباب حاالت عدم كفاية األدلة ضد المتهم في النازلة ، كما 

سبق وأن أشرنا في القرار أعاله ، والتي ترجح إمكانية التبرئة على اإلدانة ، كما 

 . 230تدخل تحت حكمها حالة بقاء مرتكب الجريمة مجهوال 

ل من الفائدة اإلشارة إلى أن تقسيم األسباب التي يتحتم على قاضي التحقيق تعليل ولع

قراراته بعدم المتابعة ، ال تقف عند مجرد التمييز بينهما ، وإنما لها فائدة علمية أخرى 

تتمثل في كون قرارات قاضي التحقيق بعدم المتابعة ، ولو أنها قابلة لالستئناف دوما 

ية من قبل النيابة العامة والمطالب بالحق المدني ، فإن تلك المؤسسة أمام الغرفة الجنح

منها على أسباب قانونية ، فال تسمح بإعادة التحقيق فيها من جديد ، خالفا لألوامر 

المبنية على أسباب واقعية التي ال تمنع من العودة إلى فتح التحقيق مرة أخرى عمال 

 . 231ية كلما ظهرت أدلة جديدة تسمح بذلك من قانون المسطرة الجنائ 228بالمادة 

من ق م ج شـهادة الشـهود ، المسـتـنـدات   229بحـسـب المـادة  232وتـعـد أدلـة جـديـدة 

والمحاضر التي لم يكن في اإلمكان عرضها على قاضي التحقيق لدراستها والتي من 

إلظهار الحقيقة طبيعتها إما أن تعزز األدلة ، وإما أن تعطي لألفعال تطورات مفيدة 

. 

التي يجب أن تبلغ في ظرف أربعة  233يصدر قاضي التحقيق األوامر القضائية 

وعشرين ساعة الموالية برسالة مضمونة الوصول ، إلى كل من المحامي المتهم 

ومحامي الطرف المدني ، وبنفس الكيفية يبلغ المتهم بالحق المدني باألوامر الصادرة 

 . 234التي يمكن استئنافها  بانتهاء التحقيق وباألوامر

أما إذا كان المتهم معتقال فإن من يخبره بذلك هو رئيس المؤسسة السجنية ، الذي 

يكتفي بإخباره باألمر شفويا ، وهو ما ال يبدو مستساغا في نظر بعض الفقه ، إذ يؤكد 

                                                           
حمد مسعودي ، سمير الستاوي ، سلطات قاضي التحقيق " دراسة ميدانية على ضوء العمل القضائي وأحكام م - 230

 210. ، ص 2005بالمعهد العالي للقضاء ، السنة الفقه والقضاء والقانون المقارن ، رسالة نهاية التمرين 
 .118،  117 بد الواحد العلمي ، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية ، مرجع سابق ص ع - 231
الظروف  ال يعد من األدلة الجديدة اكتشاف سوابق للمتهم ، ألن السوابق ال تعد أدلة على اإلدانة ، ولكنها منو - 232

 .ة بعد إثبات اإلدانة باألدلةالمشدد
ر ألوامر ذات الصفة القضائية ، وتخرج عنها األوامر التي ال تكتسي الصبغة القضائية ، والمقصود األواما - 233

ستدعاء الشهود ، وتقرير اإلدارية أو الوالئية حيث ال يكلف قاضي التحقيق بتبليغها للنيابة العامة ومن أمثلها األمر با

 .إلخ … لظنيين والمطالب بالحق المدني ، وتحديد تواريخ االستنطاق واالستماع إلى الشهودالمقابلة بين ا
 .من قانون المسطرة الجنائية  220أنظر المادة  - 234
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على ضرورة إحاطة المعتقل بما انتهى إليه قاضي التحقيق ، وأن تتوفر فيه الضمانات 

التي تجعل هذا اإلخبار مؤكد الحصول كتخصيص دفتر لذلك ، يوقع فيه المتهم بهويته 

 . 235الكاملة ، ويحمل تاريخ اإلخبار باألمر وموضوعه وختم المؤسسة السجنية 

، سواء  أما النيابة العامة فيتم تبليغها بكل األوامر القضائية في نفس يوم صدورها

 .له  كانت موافقة لملتمساتها أو مخالفة

 ازدواجية سلطتي االتهام والتحقيق في التشريع المقارن : الثاني طلبالم

بنى إن التشريعات المقارنة قد سارت هي األخرى في إتجاهين مختلفين، فمنها ما ت

ى مبدأ الفصل بين اإلتهام والتحقيق كأصل عام ، ومنها تشريعات أخرى إتجهت إل

 .والتحقيق كقاعدة عامةاعتناق مبدأ الجمع بين وظيفتي اإلتهام 

ومع ذلك تجدر اإلشارة إلى أن أي من التشريعات المعاصرة لم يتبين اتجاها بعينه 

بصورة مطلقة ، بل كثيرا ما يتم الخروج على هذا المبدأ أو ذاك في بعض األحوال 

على سبيل االستثناء ، ليس هذا فحسب،بل إن تتبع التطور التشريعي بصدد هذا 

ضوح تذبذب موقف المشرع حيال هذه المسألة، فتارة يأخذ بمبدأ الموضوع يظهر بو

الجمع في بادئ األمر ثم يتم العدول عنه في وقت الحق إلى مبدأ اإلستقالل أو العكس 

، ويتجلى ذلك من خالل استقراء التطور التشريعي لنظام التحقيق في القانونين 

  .236الفرنسي والمصري

م دراسة موقف المشرع الفرنسي من سلطة اإلتهالذلك سنقتصر في هذا المطلب على 

ة وسلطة التحقيق )الفقرة األولى( وموقف المشرع المصري من سلطة اإلتهام وسلط

 .التحقيق )الفقرة الثانية(

 . ة التحقيقموقف المشرع الفرنسي من سلطة اإلتهام وسلط : الفقرة األولى

ريعات التي تتوخى إدخال عقب قيام الثورة الفرنسية ثم إصدار مجموعة من التش

مجموعة من التعديالت على النظام الجنائي ، ومن ذلك األخذ بالنظام اإلتهامي بدال 

من نظام التنقيب والتحري، وبموجبه أصبح للمتضرر الحق في تحريك الدعوى 

العمومية ، أما دور النيابة العامة فينحصر في مباشرة الدعوى أمام المحكمة ، ثم في 

سندت مهمة التحقيق إلى قاضي الصلح الذي يباشر سلطة المتابعة في وقت الحق أ

 .237نفس الوقت
                                                           

 .44مرجع سابق ، ص  : هاجر لحكيم - 235
 . 69  :مرجع سابق ، ص :موسى مسعود ارحومة  - 236 

 
 . 51و 16  : مرجع سابق، ص : فريد خير الدين -  237
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ار لذلك سنركز في دراستنا بالنسبة للمشرع الفرنسي على أهم المحطات اللواتي س

لجنائية عليها قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسية إبتداء من صدور مدونة التحقيق ا

) أوال ( وكذا مند سن قانون اإلجراءات 1958و  1810مرورا بسنتي  1808لسنة 

 )ثانيا( . 2009الى حين السنة القضائية لسنة 1993الجنائية الفرنسي لسنة 

 الخاص باإلجراءات1958 إلى حين صدور قانون  1808منذ إصدار قانون أوال :  

 : الجنائية الفرنسي

الذي أعقب الثورة  تتمتد هذه الفترة من بداية العهد اإلمبراطوري لنابليون بونابارا

بعد سنوات قليلة من قيامها إلى نهاية الجمهورية  الرابعة سنة  1789الفرنسية لسنة 

التي  1808،وقد تميز مطلع هذه الفترة بصدور مدونة التحقيق الجنائي سنة 1958

حاولت التوفيق بين النظام اإلتهامي المستلهم من مبادئ الثورة وإعالن حقوق اإلنسان 

الفرنسي، وبين النظام التنقيبي الذي كان سائدا قبل الثورة الفرنسية، فجعلت  والمواطن

المسطرة تنقيبية خالل البحث والتحقيق و إتهامية في طور المحاكمة ، ولقد استمر 

العمل بهذه المدونة طيلة هذه الفترة مع إدخال مجموعة من التعديالت في فترات 

 .238متالحقة

مؤسسة قاضي التحقيق في فرنسا كطرف جديد في إن هذه الفترة تؤسس لظهور 

 lieutenant criminel) الدعوى الجنائية عوض مؤسسة المالزم الجنائي )

 المعمول بها 

) directeur، ومؤسسة رئيس هيئة المحلفين 239في النظام التنقيبي السابق على الثور

)de jury 240الذي أقامته هذه األخيرة بديال له. 

لتحقيق الجنائي قاضي التحقيق في قلب المرحلة اإلعدادية ولقد أقحمت مدونة ا

للمحاكمة الجنائية التي كان الوكيل اإلمبراطوري )رئيس النيابة العامة وقتئذ( الفاعل 

                                                           
عيب وزيادة ال فائدة منها ماقتباس تشريعي : مغربالصفة الضبطية لقاضي التحقيق بال : العربي البوبكري - 238

،اطلع عليه بتاريخ  www .Maroc droit.com : في الوقت الحالي، مقال منشور على الموقع اإللكتروني التالي

  16h55.على الساعة  20/04/2019
بموجب إعالن  16رنسا إلى القرن فيرجع ظهور نظام قاضي التحقيق ألول مرة في من الناحية التاريخية  - 239

 le lieutenant، عندما أوكلت مهام التحقيق إلى المالزم الجنائي 1522يناير 14فرانسوا األول في 
criminél وهونفس النظام الذي  1554ونونبر 1522،والتي حددت سلطانته في نظام "هنري الثاني"في ماي

ظام حيث أنشئ ألول مرة ن 1808،وبقي الوضع إلى غاية سنة 1670األخذ به األمر الملكي الصادر سنة وصل 

 .قاضي التحقيق في فرنسا بموجب قانون التحقيق الجنائي
240-pierre chambon : le juge d’instruction,théorie et pratique de la procédure , 3éme 
édition,Dalloz, 1985,p 3 . 
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الرئيسي والمحوري فيها، حيث كان الكل يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه بمن فيهم 

 .241قاضي التحقيق

مع بين صفتي محقق وقاض، إال أن صفته الثانية في هذه الفترة كان قاضي التحقيق يج

كانت شبه محدودة، بالرغم من سعي المدونة إلى الفصل بين وظيفتي المتابعة 

والتحقيق، حيث كان تابعا للوكيل اإلمبراطوري وخاضعا لمراقبته وإشرافه وحتى 

تنقيطه، ولقيامه بمهامه كمحقق في ظل الوضعية المذكورة، منحت لقاضي التحقيق 

صفة ضابط سامي للشرطة القضائية فكانت هذه الصفة تخوله القيام باألعمال التي 

يتطلبها الكشف عن الجرائم المرتكبة، إال أنه لم يكون يتمتع بصفة قاض مستقل بالنسبة 

 .242لهذه األعمال

كما لم يكن بوسعه القيام بها إال بتوجيه من الوكيل اإلمبراطوري بإعتباره رئيسا لجهاز 

،ماعدا في حالة التلبس التي كان بإمكانه أن يمارس مهامه في ظلها  243ة العامة النياب

   .دون تلقي أمرا أو توجيه من هذا األخير بشرط إخباره

إن إتصاف قاضي التحقيق بصفة ضابط سامي للشرطة القضائية بفرنسا خالل هذا 

ا الجهاز إشارة هذ العهد يقسر بتبعيته لجهاز النيابة العامة واعتباره مجرد موظف رهن

ين بفيما يتعلق بأعمال البحث والتحريات ،السيما و أن المرحلة تميزت بالتداخل 

مرحلتي البحث والتحقيق، ونتيجة لهذه الوضعية شكل قاضي التحقيق مكونا من 

وكيل  -مكونات جهاز الشرطة القضائية الذي كان يرأسه الوكيل اإلمبراطوري 

كون يتمتع بصفة قاض مستقل بالنسبة يكما أنه لم  -ليوني الجمهورية بعد العهد النابو

  .لهذه المهام مع أنه كان يعين لممارستها من بين قضاة الحكم

                                                           
241-<< Le juge d’instruction ne pourrait donc se refuser à executer les ordres qui lui 
seraient transmis par le procureur général ni se dispenser de lui donner avis des crimes 
et délits dont il ferait personnellement la recherche et la pour suite,dans le cos de 
flagrant délit,sans manquer au devoir que la loi lui impose.>> 

Joseph - francois – chande carrot , de l’instruction criminelle, tome premier , Néve , 
librairie de la cour de cassation, 1812, p 168.  
242-«  Nom détenteur du statut de magistrat, le juge d’instruction est institué en tant 
qu’officier supérieur de police judiciaire, sous la surveillance, quant a ses fonctions de 
police Judiciaire, du procureur imperial ». 
Tristan Mamiglier, réformer le juge d’instruction : historique et perspective, mémoire 
de séminaire : métiers du droit et pratique du droit dans les entreprises et les 
institutions, sous la direction de andrés vianes, université Lyon 2, institut d’études 
politiques de Lyon, p 15.  
243- L’article 57 du code d’instruction pénale disposait : «  les juges d’instruction seront 
quand aux fonction de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général. »   
- Voir dans ce sens : Jean PRADEL, procédure pénale, 6ème édition, éditions CUJAS, 
paris 1992, p 32. 
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هذه الوضعية أفرزت ردود أفعال ونقاشات فقهية قوية بفرنسا ،تأسست على فكرة 

عدم اإلنسجام مع األهداف والغايات التي أنشئت من أجلها مؤسسة قاضي التحقيق ، 

أال وهي الحد من هيمنة الوكيل اإلمبراطوري الذي وصفه بعضهم بكونه طاغية 

والسعي إلى تحقيق فصل حقيقي بين الوظائف القضائية خاصة  244يرعب المجتمع،

بين وظيفتي المتابعة والتحقيق ، لذلك تعرضت المدونة لمجموعة من التعديالت التي 

ضي التحقيق خاضعا لسلطة النيابة لم تكون مجملها مجدية في هذه المسألة، وظل قا

العامة وممارسا لبعض مهامها إلى أن ألغيت مدونة التحقيق الجنائي في بداية عهد 

 .الجمهورية الخامسة

ليؤكد على مبدأ الفصل بين  1810الصـادر سنة  ثم جاء قانون تحقيق الجنايات

حقيق مباشرة ، وتأسيسا على ذلك يحظر على قاض الت245سلـطتي اإلتـهام والتـحقيق 

التحقيق من تلقاء نفسه دون طلب من النيابة العامة ، وفي المقابل ال يجوز لهذه األخيرة 

مباشرة أعمال التحقيق ، وإنما تكون مهمتها مقتصرة على توجيه اإلتهام فحسب 

ومباشرة الدعوى العمومية أمام المحكمة، واستثناءا من ذلك أجاز القانون المذكور 

مباشرته بدون طلب من النيابة العامة ، وذلك في حالة التلبس )أي لقاضي التحقيق 

الشروع فيه تلقائيا( ، كما سمح في هذه الحالة للنيابة العامة مباشرة التحقيق بنفسها ، 

ومع هذا تنبغي اإلشارة في هذا المقام إلى أن قاضي التحقيق في ظل هذا القانون ال 

لعامة، فهو يعد بمثابة مأمور ضبط قاضي لكونه يتمتع باإلستقالل التام عن النيابة ا

 L’officcier supérieur de policeرئيسا للضبطية القضائية أو ضابط ساميا 

judiciaire  األمر الذي يجعله خاضعا إلشرافها ورقابتها، وهو وضع منتقد من،

يابة الفقه في ذلك الوقت لتعارضه مع مبدأ استقالل قضاء التحقيق ، وآية ذلك أن الن

العامة هي التي تختار قاضي التحقيق، وتملك أيضا سحب التحقيق وإحالته إلى قاض 

 .246آخر، األمر الذي يجعل هذا النظام يخل بمبدأ المساواة بين حقوق الدفاع و اإلتهام

وأمام هذا الوضع كان ينظر إلى النيابة العامة بشيء من الريبة وسوء الظن بها فيما 

باعتبارها خاضعة لوزير العدل و السلطة التنفيذية ، وبحكم يخص حيادها ونزاهتها 

                                                           
244- « Le pouceur impérial serait un petit tyran qui fait trembler le cité… tous les 
citoyens tremblaient s’il voyaient dans les même hommes le pouvoir de les accuser et 
celui qui  peut Justifier leur accusation. »    
Locré, txxv, p 123 et s. cité par : jean pradel, opcit , p 22. 

لفرنسي أول من نادى إلى ضرورة الفصل بين سلطتي اإلتهام والتحقيق ليكفل احترام حقوق حيث يعد الفقه ا -245 

 .الدفاع والحرية الفردية 
ة في دراسة مقارن - >>التصدي في اإلجراءات الجنائية   <<سامح جابر البلتاجي،  :للمزيد من التفاصيل انظر -

معة الدكتوراة  في الحقوق ، كلية الحقوق، جا أطروحة للحصول على درجة –القانونين المصري والفرنسي 

 18.، ص  2004  المنصورة ، القاهرة ، سنة
 . 72مرجع سابق ، ص  : موسى مسعود ارحومة - 246
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أنها تملك اختيار قاض التحقيق واستبداله ، فهي تمارس التأثير عليه مما يجعله مياال 

 .247لالنصياع إلى رغباتها وتلبية طلباتها

ورغبة في تدعيم حقوق الدفاع واحترام الحرية الفردية ، وبما يكفل استقالل قضاة 

في مواجهة النيابة العامة ، تم تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون لتعديل قانون التحقيق 

، ولعل من أبرز 1979،حيث قدمت هذه اللجنة تقريرها سنة  248تحقيق الجنايات 

ماجاء به المشروع المذكور هو إلغاء نظام قاضي التحقيق بحيث عهد للنيابة العامة 

الجمع بينهما في يد واحدة( ، إال أن هذا  وحدها بمباشرة سلطتي اإلتهام والتحقيق )أي

المشروع أوكل من ناحية أخرى ألحد القضاة من درجة أعلى بمهمة مراقبة التحقيق 

الذي تباشره النيابة العامة إلى جانب البث في اإلشكاالت القضائية وإصدار أوامر 

 .التصرف في التحقيق

نتقادات من طرف ( لمجموعة من اإل De Faberلكن تعرض المشروع )مشروع 

األمر  الفقه والقضاء في فرنسا لكونه يشكل نكوصا عن مبدأ استقالل سلطة التحقيق ،

 :الذي حال دون تقديمه للبرلمان ومن أهم اإلنتقادات الموجهة له 

ة أعضائها عدم إستقالل النيابة العامة أثناء مباشرتها التحقيق بالنظر إلى تبعي 1-

 .ته منه ومن النائب العاملوزير العدل وتلقي تعليما

ا األصيل إن من شأن تخويل النيابة العامة وظيفة التحقيق باإلضافة إلى اختصاصه 2-

لتي كسلطة إتهام أن يخطي إلى زيارة النفقات والمصاريف نظير األعباء الجديدة ا

يس بمقدور القاضي المعين للتحقيق فرض إرادته على أعضاء ل -3 .أوكلت إليها

عامة من عامة ، على إعتبار أن دوره محدود باعتماد مايصدر عن النيابة الالنيابة ال

  .أوامر أو قرارات

وبالرغم من أن المدافعين عن المشروع والمتحمسين له حاولوا التصدي لهذه 

ات ، وكان اإلنتقادات ودحضها،  لكنهم لم يفلحوا فيما يبدو في الرد على تلك اإلعتراف

 .وع في مهده وأسدل عليه الستارنتيجة ذلك أن مات المشر

ولم تقف محاوالت اإلصالح عند هذا الحد، بل تم على إثر العدول عن المشروع )دي 

 .1952249فابر( السالف الذكر تشكيل لجنة أخرى في دجنبر 

                                                           
، القاهرة ، 2001، 1دار الفكر العربي الطبعة  –قارنة مدراسة  –المركز القانوني للنيابة العامة  : محمد عيد الغريب - 247

 . 465ص 
 de faberاذ ،حيث كان األست de faberروع قانون لتعديل قانون تحقيق الجنايات بمشروع )دي فابر ( سمي مش - 248

ته على تشكيل المشروع ، و يهدف هذا المشروع إلى تبسيط اإلجراءات واختصارها مع الحرص في الوقت ذا لجنةرئيسا 

 . ضمان الحرية الفردية
اإلعداد  )Besson(ن دعي العام لدى محكمة النقض الفرنسية األستاذ بيسوتم تشكيل لجنة برئاسة الم 1952في سنة  - 249

 . مشروع قانون جديد
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وقد تبنى المشروع الجديد نظام قاضي التحقيق أخدا في اإلعتبار اإلنتقادات الموجهة 

،وعلى هذا األساس ثم سن قانون  250عليه بعض التعديالتلهذا النظام ، إذ أدخلت 

الذي حل محل قانون تحقيق الجنايات  1958اإلجراءات الجنائية الفرنسي في دجنبر 

، وبموجبه أصبح للنيابة العامة دور أكثر فعالية في الدعوى العمومية خاصة مع 

عمومية بنفسه في تراجع دور قاضي التحقيق الذي لم يعد بإمكانه أن يثير الدعوى ال

 .251الجرائم المتلبس بها

أخد بمبدأ الفصل بين سلطتي اإلتهام  1958فقانون اإلجراءات الجنائية لسنة  

والتحقيق ، فجعل اإلتهام من اختصاص النيابة العامة ، وجعل التحقيق من اختصاص 

ى قاضي التحقيق ، فالنيابة العامة توجه التهمة ، وقاضي التحقيق يحققها بناء عل

طلبها،و اليجوز للنيابة العامة أن تحقق، كما ال يجوز لقاضي التـحقــيـق أن يتــهم 

)أي أن يشــرع فـي التـحقـيق من تــلقـاء نـفـسـه( وبـغــير طـلـب من النـيابة الــعامة 

 .252( من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي 31،49،80)المواد 

لفرنسي لمبدأ الفصل بين سلطتي اإلتهام ولكن على الرغم من اعتناق المشرع ا

ن فالضرورات العملية قد دفعت المشرع للخروج ع -على ماسبق بيانه  -والتحقيق 

بعض  هذا المبدأ استثناءا ، وذلك بتخويل سلطة اإلتهام )النيابة العامة( مباشرة

 إجراءات التحقيق  

التحقيق التمهيدي  ، فضال عن مباشرتها253مع المتهم المقبوض عليه في حالة تلبس

 .254في الشكاوى والبالغات التي تتلقاها وذلك قبل التصرف في الدعوى الجنائية 

 2009. إلى حين السنة القضائية لسنة 1993منذ إصدار قانون ثانيا : 

العامة  وبمقتضاه منحت النيابة1993 ثم سن قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي لسنة 

برز من منح قاضي التحقيق القيام بأعمال التحقيق ، واأل سلطة المتابعة ، في حين ثم

اضعا هذا أن هذا األخير لم يعد يحمل صفة مأمور الضبط القضائي ، وبذلك لم يعد خ

لجنايات لرقابة أو إشراق النيابة العامة ، كما كان معموال به في ظل قانون تحقيق ا

 .الملغى

 

                                                           
فصل نبني تعديالت المشروع الجديد في تدعيم دور قاضي التحقيق في مواجهة النيابة العامة وتعزيز مبدأ الت -250

 .بين سلطتي اإلتهام والتحقيق
طبعة األولى يناير  تونس، لمختص،اش للنشر وتوزيع الكتاب االنيابة العمومية، مجمع األطر : محمد عبو -251

 .14،  ص 2017
 .132مرجع سابق، ص  : زينب محمود حسين زنطنة -252
 .1958من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي لسنة  71و  70طبقا للمواد  -253
 .1958من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي  78و75طبقا لمقتضيات المواد  -254
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ل بين سلطة المتابعة وسلطة التحقيق وبهذا نجد التشريع الفرنسي يأخذ بمبدأ الفص

 255حيث تتولى النيابة العامة سلطة المتابعة ، بينما يتولى قاض يعين لهذه الغاية 

مباشرة أعمال التحقيق من الدرجة األولى وتخضع أعماله لرقابة غرفة اإلتهام ، التي 

 .256 تباشر مهامها كجهة تحقيق من الدرجة الثانية

 

هناك جهات  257قيق العادية في النظام اإلجرائي الفرنسي باإلضافة إلى جهات التح

خاصة ، حيث تشمل الجهات الخاصة بتحقيق الوقائع التي تدخل ضمن اختصاص 

 258المحكمة العليا للعدل ، وتتألف من خمسة أعضاء بصفة دائمة وعضوين احتياطيين

اختـصاص  ،باإلضافة إلى هيئـات التـحقـيق الخـاصة بتـحقـيق الوقــائع وهـي مـن

 . cour de sécurité de l’état  محـكمة أمـن الـدولـة  

 

وتتألف من ثالثة قضاة تحقيق يتم اختيارهم من بين قضاة المحاكم العادية، ويمارسون 

 chambre deأعمالهم تحت رقابة غرفة مراجعة التحقيق التي يطلق عليها 

contrôle de l’instruction  تحقيق الوقائع التي تدخل وأخيرا الهيئات الخاصة ب

ضمن اختصاص المحاكم الدائمة للقوات المسلحة ، وتتكون من قضاة تحقيق عسكريين 

  .259 ، يتم اختيارهم من بين قضاة المحاكم العسكرية

الذي حدد اختصاصات كل من  1998لذلك صدر قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 

فإن الدعوى  <<دة األولى من هذا القانون النيابة العامة وقاضي التحقيق ، إذ وفقا للما

 >>الجنائية تتحرك وتباشر بمعرفة القضاة أو الموظفين الذين أسندها إليهم القانون

التي تقرر أن " النيابة العامة تباشر الدعوى الجنائية وتطلب  31فضال عن نص المادة 

لقانون تنص على من هذا ا 49 -1تطبق القانون " وفيما يتعلق بالتحقيق فإن المادة 
أن يختص قاضي التحقيق بمباشرة التحقيقات على الوجه المبين في الفصل األول <<

وبهذا يكون قد قرر بصورة ضمنية مبدأ الفصل بين سلطتي اإلتهام  >>من الباب الثالث

 .260والتحقيق

 

                                                           
255-Roger perrot : Institutions judiciaires, édition montchrestien paris,6ème 

édition,1994,p 159. 
256. paris , 1990 P 702,  centre cujas , l’instruction préparatoire:  Jean prodel - 

حلة ماقبل المحاكمة، لحميد الدسوقي ، الحماية الموضوعية و اإلجرائية لحقوق اإلنسان في مراأحمد عبد  - 257

 132.و  131ص  2007دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية، القاهرة ، الطبعة األولى ، 
ؤرخ من القانون المتعلق باإلجراءات الجنائية، الم 2يجري اختيارهم من بين قضاة محكمة النقض طبقا للمادة  -258 

 1959.في يناير 
 .17مرجع سابق ، ص : فريد خير الدين -259
 .133مرجع سابق ، ص  : زينب محمود حسين زنطنة -260
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بمستجد جديد في ظل مؤسسة  2000لسنة  Loi guigouكما جاء قانون كيكو

وهو سحب من قاضي التحقيق اختصاص الحبس اإلحتياطي ليسنده  قضاء التحقيق أال

 .261إلى قاضي الحريات والحجر 

لذلك تعرضت مؤسسة قاضي التحقيق بفرنسا لموجة من اإلنتقادات بحيث طرح 

سنة من الجدل والنقاش داخل أوساط  20موضوع إلغاء مؤسسة قاضي التحقيق بعد 

 .262الفقه الفرنسي 

بمناسبة احتفال محكمة النقض الفرنسية الجديدة  من طرف الرئيس الفرنسي

، حيث ذهب إلى القول بأنه لم يعد من المقبول المزج بين سلطات 2009/01/17

البحث والتحقيق والسلطات القضائية لقاضي التحقيق ، لذلك حان الوقت ألن يترك 

ن قاضي التحقيق مكانه "لقاضي التحقيق" يراقب مجريات التحقيقات وال يمكنه أ

يديرها و يباشرها  ويتضمن أيضا اقتراح الرئيس ، إعطاء سلطة االعتقال االحتياطي 

 .263لقضاة الحكم في تشكيل جماعي بجلسة علنية

 .موقف المشرع المصري من سلطة اإلتهام وسلطة التحقيق :الفقرة الثانية

يعتبر التشريع المصري من التشريعات العربية التي اتخذت مسلك التشريع 

في إعمال ازدواجية سلطتي اإلتهام والتحقيق ، حيث ظهر أول قانون  264سيالفرن

قانون تحقيق « تحت مسمى   1875اإلجراءات الجنائية في مصر سنة 

وكان يطبق  1810والذي كان مأخوذا من القانون الفرنسي الصادر سنة »  الجنايات

ليطبق  1883نة ،ثم صدر قانون تحقيق الجنايات األهلي س 265على المحاكم المختلطة

، وعقب إلغاء اإلمتيازات األجنبية 1904وقد تم تعديله سنة  266على المحاكم األهلية

أما قانون اإلجراءات الجنائية  1949صدر قانون تحقيق جديد سنة   1937سنة 

)وهذا سنتطرق إليه أوال ( كما تعرض قانون  1950الحالي فقد صدر في أكتوبر 

                                                           
إصالح القضاء وإلغاء مؤسسة قاضي التحقيق بفرنسا، مقال منشور في جريدة الصباح على  : هابل نصر -261

 .18h 18على الساعة  25/04/2019، اطلع عليه يوم  www.maghress.com/Assabahالموقع 
262- Georges FENECH , un juge en colère , en finir avec le juge d’instruction, édition le 
félin, paris 2001, p 35 - 38. 

الة لنيل دبلوم عالقة النيابة العامة بقاضي التحقيق في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي، رس : أنس مهدي -263

 ماستر متخصص المهن القانونية و القضائية ، كلية العلوم القانونيةالماستر في القانون الخاص ، 

 26.واالقتصاديةواالجتماعية ، جامعة عبد المالك السعدي ، طنجة ، ص 
نفيسة دعبل " مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة اإلتهام مطلب لضمان حياد التحقيق ، مقال منشور على  -264

 .h 19 13على الساعة  2019/04/28اطلع عليه  :www.mohamah.net/law الموقع
لمحاكم أنشئت في مصر في القرن ليتقاضى ا، هي  ) :egypte’tribunaux mixtes d( المحاكم المختلطة -265

يث افتتحت هذه المحلي ، حإليها رعايا الدول األوربية ، الذين كانت المعاهدات تمنع تعاملهم مع القضاء المصري 

ة ، وألغيت سن1876، وعقدت أول جلساتها في أول فبراير 1875يونيو  28األخيرة )المحاكم المختلطة( في 

.1949 
 .ين المصريين ب، وتختص في قضايا المنازعات  1883في مصر أنشئت هذه المحاكم سنة  : المحاكم األهلية -266

http://www.maghress.com/Assabah
http://www.mohamah.net/law
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و  1952لمتمثلة في إصدار مرسوم قانون إلى تعديالت كثيرة ، وا 1950

 .) ثانيا( 2003و1981

إلى حين إصدار قانون  1883أوال : منذ إصدار قانون تحقيق الجنايات األهلي لسنة 

 1950.اإلجراءات الجنائية لسنة 

، نتجت عنه صدور قانون تحقيق 1883لما أنشئت المحاكم المصرية في سنة 
شريع لإلجراءات الجنائية الذي تبنى فيه المشرع وهو أول ت 1883الجنايات األهلي 

المصري نظام الفصل بين سلطتي اإلتهام والتحقيق ، حيث أوكل اإلتهام للنيابة العامة 
والتحقيق لقاضي التحقيق يباشره بناء على طلب من النيابة العامة أو المدعى المدني 

لمصري رأى أن الفصل ، لكن المشرع ا267، ويمكنه مباشرته تلقائيا في حالة التلبس
بين سلطتي اإلتهام والتحقيق فيه بطء في العمل وتأخير لظهور الحقيقة سواء كانت 

والذي  1885ماي 28إدانة المتهم أو براءته ، لذلك صدر دكريتو)األمر العالي (
بموجبه تم تحويل النيابة العامة سلطة التحقيق إضافة إلى سلطتها باإلتهام، ولكنه لم 

قاضي التحقيق بصورة نهائية، بل أبقى عليه وإن كان قد جعل قيامه  يلغي وظيفة
بالتحقيق مرهونا بمشيئة النيابة العامة ومقتصرا فقط على المواد الجنايات والجنح 
المتعلقة بالتزوير والنصب والخيانة ، وهذا يعني أن قاضي التحقيق ال يستطيع الشروع 

عامـة في جـميع األحـوال حتى في حاالت في التحقيق إال بناء على طلب النيابة ال
التـلبس ، ولـقد اعـترض على هذا التشـريع في مصر بسبب أنه لم يوفر الحياد في 

، و إستمر 268جهة التحقيق ، فالنيابة العامة هي التي تتهم وهي التي تحقق في آن واحد
المعدل 1889/6/12العمل بهذا النظام حتى صدر ديكريتو

الذي خول لكل من المحافظين والمديرين، ووكالء و1891/6/17بديكريتو
المحافظات والمديريات ان يباشر بنفسه تحقيق مايقع في دائرة اختصاصه من الجنايات 

 .269والجنح ثم يرفع هذه التحقيقات بعد انتهائها للنيابة العامة للتصرف فيها

يكريتو  دواستمر الوضع على هذا النحو إلى حين العدول عن هذا اإلتجاه بموجب 

حيث تركزت سلطات اإلتهام والتحقيق في يد النيابة العامة كأصل  1895ماي 28

عام في جميع جرائم القانون العام ، وإلى جانب النيابة العامة كسلطة تحقيق أصلية ، 

أجاز المشرع ندب قاضي التحقيق في حاالت معينة فضال عن ذلك توجد جهات أخرى 

وهذه الجهات هي القاضي الجزئي، وغرفة المشورة تباشر بعض إجراءات التحقيق ، 

، وأجاز المشرع لمأمور الضبط القضائي مباشرة بعض إجراءات التحقيق في حدود 

                                                           
 .78ص مرجع سابق ،  : موسى مسعود ارحومة -267
رسالة لنيل دبلوم  –راسة مقارنة د -انات المتهم أثناء مرحلة اإلستجواب ضم : عماد أحمد هاشم الشيخ خليل -268

 126.ص  2006الماستر في القانون الجنائي ، كلية الحقوق ، جامعة العالم األمريكية ، القاهرة ، لسنة 
مقدمة في مؤتمر النيابة  بحوث وأوراق والتحقيق ، النيابة العامة والفصل بين سلطتي اإلتهام : سمير حافظ -269

    2006.  العامة بين السلطتين التنفيذية والقضائية ، نقابة المحامين باالسكندرية
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معينة ، و هكذا تتمتع النيابة العامة في التشريع المصري بصفات ثالث وهي الضبط 

 .270القضائي و اإلتهام والتحقيق اإلبتدائي

للرد على طلب إعادة قاضي التحقيق،  1902ائي لسنة كما جاء تقرير المستشار القض

وقد جاء هذا التقرير التسليم بصحة الطلب بإعادة نظام الفصل بين سلطتي اإلتهام 

والتحقيق من الناحية النظرية ، وأن المتهم يجد في قاضي التحقيق من العدل وعدم 

ية تتمثل في عدم التحيز ماال يجده من موجه التهمة إليه ، ولكن لوجود أسباب عمل

وجود عدد كاف من قضاة التحقيق ، باإلضافة إلى أسباب مالية كان البد من الجمع 

 .271بين هاتين السلطتين في يد النيابة العامة

صدر قانون تحقيق الجنايات ونص على تخويل النيابة العامة  1904فبراير 14وفي 

ع تخويلها في الوقت سلطة التحقيق بواسطة قاضي التحقيق في جميع األحوال ، م

نفسه حق طلب إجراء التحقيق بواسطة قاض التحقيق في الجنايات وبعض الجنح ، 

ولكن ذلك مجرد حق ال واجب ومتروك لمحض إختيارتها ، فإن شاءت حققت بنفسها 

، وإن شاءت طلبت إجراء التحقيق بواسطة قاضي يندب خصيصا لهذا الغرض أو 

يستعمل هذا الحق إال نادرا، وتقوم النيابة العامة لم  1904إلى  1895الهدف ، ومنذ 

 .272دائما ، فيما عدا النادر بجميع التحقيقات

ية رقم ثم أعيد العمل مجددا بنظام قاضي التحقيق عند صدور قانون اإلجراءات الجنائ

 ، إذ أسند مهمة التحقيق بصفة أصلية لقاضي التحقيق ، وبصفة 1950لسنة  150

ذلك  ةحيلعامة في الجنح والمخالفات ، وقد برزت المذكرة اإليضااستثنائية للنيابة ا

 : بالقول

وال شك في أن قاضي التحقيق بما خول من سلطات واسعة أقدر من النيابة العامة «

، ولذلك رئي أن تناط جميع أعمال  » على اجتالء الحقيقة بما يجري من تحقيقات

فة أصلية ، وأن تلزم النيابة العامة التحقيق في الجنايات والجنح بقاضي التحقيق بص

بإحالة كل جناية أو جنحة ترى السير فيها إلى قاضي التحقيق ليتولى تحقيقها ، غير 

 .273أنه رئي مع ذلك أن تخول تحقيق بعض الجنح

                                                           
أطروحة للحصول  –قارنة مدراسة  –مبدأ الفصل بين سلطتي اإلتهام والتحقيق  : محمد السيد أحمد الحفناوى-270

 2011لسنة  سم القانون الجنائي ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، مصر ،على درجة الدكتوراة في الحقوق ، ق

 5.، ص 
 .126جع سابق ، ص مر : عماد أحمد هاشم الشيخ خليل -271
ئية ، المركز سلطات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون اإلجراءات الجنا : عالء زكي مرسي-272

 407.و  406، ص 2014رة ، الطبعة األولى القومي لالصدارات القانونية ،القاه
 .79مرجع سابق ، ص  : موسى مسعود ارحومة -273
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 وتضمن تقرير لجنة اإلجراءات بمجلس الشيوخ أن المشروع المقدم قام على مبدأ

اإلتهام  حقيق لمصلحة العدالة مؤكدا على أن توجيهالفصل بين سلطة اإلتهام وسلطة الت

 .يحيل النيابة العامة خصما والخصم ال يمكن أن يكون محققا عادال

، 1951نونبر  15في  1950لسنة 150ولقد عمل بقانون اإلجراءات الجنائية رقم 

حيث استغرقت اللجنة التي كلفت بإعداده أكثر من خمس سنوات ، كما استغرقت 

ان وك1950ي البرلمان فترة طويلة فلم يقره مجلس النواب إال في يونيو مناقشته ف

ين التي أهم سبب إلصدار هذا القانون هو إنهاء عمل المحاكم المختلطة وإلغاء القوان

بأحكام وكانت تطبقها ، وقد اتسم قانون اإلجراءات الجنائية عند صدوره بصياغة جيدة 

القانونية  طة والحرية ، كما أنه استلهم المبادئتحاول أن تحقق التوازن بين فكرة السل

ثة ومن الحديثة، واستفاد واضعوه من التشريعات المقارنة ومن اآلراء الفقهية الحدي

قانون تجارب الدول المختلفة ومن توصيات المؤتمرات الدولية غير أنه أدخلت على ال

 تعديالت كثيرة نالت صورته 

ن  و إعالء شأن السلطة على حساب الحرية ، وماألصلية وجنحت في الكثير منها نح

 : أبرز هذه التعديالت

إلغاء اإلختصاص الوجوبي لقاضي التحقيق ، ونزع سلطاته والعهد بها للنيابة العامة 

على نحو لم يعد له سوى وجود صوري ، وإلغاء التقاضي في الجنايات على درجتين 

اإلحالة في الجنايات ، وتحقق ذلك خالفا للجنح ، ومن التعديالت أيضا إلغاء قضاء 

أوال بإلغاء غرفة اإلتهام التي كانت تشكل من قضاة ثالثة وحلول مستشار اإلحالة 

محلها ، ثم ما لبث  أن ألغى المشرع نظام مستشار اإلحالة ، بحيث أصبح للنيابة 

ة العامة سلطة اإلحالة دون رقابة قضائية ،  وكذلك التوسع في سلطات النيابة العام

 ةفي الكثير من الجرائم بتخويلها في بعض الحاالت سلطة محكمة الجنح المستأنف

 . 274المنعقدة في غرفة المشورة

لكن األمر لم يدم طويال ، وسرعان ما اضطر المشرع المصري إلى العدول عن نظام 

، والعودة مرة أخرى إلى نظام الجمع  1950لسنة  150الفصل الذي جاء به القانون 

تهام والتحقيق ، حيث ألغي نظام قاضي التحقيق كقاعدة عامة وأصبحت النيابة بين اإل

، باستثناء جرائم معينة رئي أن  275العامة صاحبة اإلختصاص األصلي في التحقيق

 1952.لسنة  353يوكل التحقيق فيها لقاضي التحقيق بموجب المرسوم بقانون رقم 

                                                           
ءات الجنائية ، الجزء األول مرحلة ماقبل المحاكمة ، طبعة شرح قانون اإلجرا : أشرف توفيق شمس الدين -274

 10.ص  2012مزيدة ومنقحة طبقا ألحدث التعديالت وأحكام القضاء ، القاهرة ، 
وء المبادئ الفقهية والتشريعات طبيعة العالقة بين سلطتي اإلتهام والتحقيق دراسة في ض : بوهنتالةياسين  -275

 2016.يونيو  –العدد التاسع  –المقالة ، مقال منشور في مجلة الباحث للدراسات األكاديمية 
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 95إلى حين إصدار قانون  1952لسنة  353ثانيا : مند إصدار مرسوم قانون رقم 

  2003لسنة 

هو إلغاء ، وتعديل  1952276لسنة  353إن الهدف من إصدار مرسوم قانون رقم 

،  1950لسنة  150بعض مواد قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 

وذلك من خالل جعل التحقيق اإلبتدائي من اختصاص النيابة العامة فصارت بذلك 

سلطتي اإلتهام والتحقيق ، لكن المشرع لم يجعل ذلك قاعدة مطلقة فثمة تجمع بين 

من  64، وذلك طبقا للمادة 277حاالت يتولى فيها قاضي التحقيق، التحقيق اإلبتدائي

 : التي تنص 1952قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 

قاضي  "إذ رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة

التحقيق أكثر مالئمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها 

الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة اإلبتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا 

 . 278التحقيق"

إال أن هناك بعض الجرائم ، يمنع القانون من إجراء النيابة العامة التحقيق فيها ، وهذه 

رائم هي الجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر الج

 .279باإلضافة إلى جرائم التفالس

لذلك يمكن القول أن المشرع المصري يكرس مبدأ الجمع بين سلطتي اإلدعاء 

ل ذلك والتحقيق ، حتى أنه حين أجاز إجراء التحقيق بواسطة قاضي التحقيق ، فقد جع

 .بة العامة نفسهامنوطا بإرادة النيا

كذلك يجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أن يطلب من رئيس المحكمة اإلبتدائية 

إصدار قرار بهذا اإلنتداب ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت األسباب 

المبنية بالفقرة السابقة ، بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قرار رئيس المحكمة 

للطعن، وال يمنع صدور قرار برفض طلب التحقيق ، من تحديد هذا الطلب  غير قابل

، عند وجود ظروف تبرر تقديم طلب جديد ، كما إذا توضح للنيابة العامة من التحقيق 

أن من المصلحة أن يتواله  قاض بعيد عن المؤتمرات السياسية ، أو إذا تبين للمتهم 

 .280ا يهدد حياة التحقيق أو يشكك في استقالليتهأن النيابة العامة تسير في تصرفاتها بم

                                                           
 .1952/12/25 في  1952لسنة  353صدر قانون صدر قانون  -276
قيق اإلبتدائي ، المركز القومي لإلصدارات القانونية ، البطالن في إجراءات التح أوجه : ايهاب عبد المطلب -277

 20 -21.، ص  2015القاهرة ، الطبعة األولى 
،  -دراسة مقارنة  –ات الجزائية الجديد قاضي التحقيق في قانون أصول المحاكم : علي وجيه حرقوص -278

 135 - 136.ص ،  2011 سنة   2منشورات زين الحقوقية، بيروت ، ط 
  .19مرجع سابق ، ص  : فريد خير الدين -279
 .30مرجع سابق ، ص  : أنس مهدي -280
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وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المنتدب في حالة صدور قرار 

 .281بذلك

كما ال يمكن أن يقوم أحد مستشاري محكمة اإلستئناف المنتدب بقرار لوزير العدل 

ين ، وذلك طبقا للمادة بإجراءات التحقيق في جريمة معينة أو عدة جرائم من نوع مع

"لوزير العدل  : التي تنص على أنه 1952من قانون اإلجراءات الجنائية لسنة  65

أن يطلب من محكمة اإلستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع 

معين ، ويكون الندب بقرار النيابة العامة ، وفي هذه الحالة يكون المستشار المندوب 

دون غيره بإجراءات التحقيق من وقت بيان حاالت الندب تلك والجهة  هو المختص

 .282 صاحبة القرار فيها"

أعاله يتضح أن قضاة التحقيق في مصر يندبون 65  و 64ووفقا لمقتضيات المواد 

وال يعينون ، وإذا ندبوا فهم ال يندبون للتحقيق مطلقا ، أي يندبون لتحقيق جريمة أو 

غوا من عملهم انتهى نذبهم ، وفي الوقت الذي يصح فيه أن جرائم معينة ، فإذا فر

يتفرغ قاضي التحقيق لتحقيق الجريمة التي ندب إاليها ، يصح كذلك أن يباشر قضاء 

، وكل ما  283الحكم في المدة نفسها، إذ ليس في القانون نص يوجب إنقطاعه للتحقيق

أي إجراء من إجراءات  في األمر هذه أنه يمتنع عليه نظرا الدعوى التي باشر فيها

من قانون اإلجراءات الجنائية  247التحقيق ، وهذا طبقا لمقتضيات المادة 

 .284المصري

كما خول المشرع المصري لمأمور الضبط القضائي تولي بعض إجراءات التحقيق ، 

رف عندنا وذلك عند تكليفه بذلك من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة ، وهو ما يع

  .ع المغربي باإلنابة القضائية في التشري

                                                           
 .1952  من قانون اإلجراءات الجنائية المصري لسنة 64طبقا لمقتضيات المادة  -281
ع وجوب مالحظة أنه إذا كان طلب الندب صادر عن النيابة العامة أو وزير العدل فإن المحكمة في كلتا  م -282

المدني حينها  الحالتين تكون ملزمة بإجابة الطلب ، على خالف ما إذا كان هذا الطلب صادر عن المتهم أو المدعي

 .يكون لرئيس المحكمة سلطة تقدير إجابة الطلب من عدمه 
  74.  مرجع سابق ، ص : نطنةزللمزيد من التفاصيل انظر زينب محمود حسين  -

الحد األدنى لتنظيم العدالة الجنائية بوجوب  اسات الميدانية لمشروع قواعدوعلى خالف ذلك أوصت احدى الدر -283

 . أن يتفرغ قاضي التحقيق لمزاولة أعمال التحقيق فال يعهد إليه بأعمال أخرى

 75.جع سابق ، ص مر : انظر زينب محمود حسين زنطنة -
عوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الد»:  على أنه 247تنص  المادة -284

لمدافع عن أحد اشخصيا ، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو 

 . الخصوم ، أو أدى فيها شهادة ، أو باشر عمال من أعمال أهل الخبرة

الة ، أو أن لدعوى يعمل من أعمال التحقيق أو اإلحويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في ا

 " .يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه
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وبناءا على ما تقدم يبدو أن المشرع المصري وإن أخد بنظام الجمع بين سلطتي اإلتهام 

والتحقيق كقاعدة عامة ، إال أنه لم يلغي كليا نظام الفصل بين السلطتين ، بل قبل بهذا 

ية أخرى إذا النظام األخير وإن كان على سبيل االستثناء  هذا من ناحية ، ومن ناح

كانت القاعدة في التشريع المصري أن النيابة العامة في مجال التحقيق تتمتع بوجه 

عام بكل سلطات التحقيق المقررة في القانون ، واختصاصها عام ينبسط على كافة 

الجرائم ويشمل كل األشخاص ، ومع ذلك قد قيد القانون سلطتها بأحوال خاصة ، 

قضاء الستئذانه في مباشرة بعض اإلجراءات أو لألمر وألزمها بعرض األمر على ال

 ، 285باتخاذها أو باستمرارها 

سلطة  –وانتهاء التحقيق تملك الجهة التي باشرته النيابة العامة أو قاضي التحقيق 

إما التصرف فيه ، وذلك على أحد وجهين إما أن تأمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى و

 .تصةبإحالة الدعوى إلى المحكمة المخ

بتدائي فالقاعدة إذن أن النيابة العامة هي صاحبة اإلختصاص األصيل في التحقيق اإل

ز المشرع ، ولكن تبين أن هذه القاعدة ليست مطلقة ، بل ترد عليها استثناءات فقد أجا

يات أو أن يتولى التحقيق اإلبتدائي قاض للتحقيق أو مستشار للتحقيق وذلك في الجنا

 .الجنح

تبني نظام الجمع بين سلطة اإلتهام وسلطة  286قد غالبية الفقه المصريهذا وقد انت

التحقيق، من جانب النيابة العامة واعتبارها تفريطا وتضحية بالضمانات الضرورية 

 : للحريات الفردية واقترحوا بدائل لهذا النظام يمكن إجمالها في أربع اتجاهات

راقبة للتحقيق ، الذي يق كسلطة ميقترح اإلبقاء على قاضي التحق : اإلتجاه األول

أمر  تباشره النيابة العامة ، حيث تعود له سلطة الفصل في الدفوع الشكلية ، وفي

لتحقيق اإلعتقال اإلحتياطي و اإلفراج المؤقت ، وتعود له سلطة إصدار أمر بإنهاء ا

 .والتصرف فيه

ح وإن كان يخفف من وانتقد األستاذ جمال سرحان هذا اإلتجاه بالقول بأن هذا اإلقترا

انفراد النيابة العامة بالتحقيق ، إال أنه ال يمنح القاضي سوى البث في الدفوع و 

اإلعتقال ، دون مباشرة اإلجراءات المهمة المتعلقة بموضوع الملف ، والحال أن 

اإلختصاصات الممنوحة لقاضي التحقيق في هذا الصدد وخاصة على مستوى تجميع 

                                                           
ذا رأت من ذلك أن األمر الصادر من النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا يسري معقوله لمدة أربعة أيام ، فإو -285

القاضي الجزئي  تياطيا فعليا عرض األوراق قبل انقضاء هذه المدة علىالنيابة العامة ما يدعو لمد حبس المتهم اح

لجنائية من قانون اإلجراءات ا 202و  201المختص ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع النيابة والمتهم )المواد 

بذلك إال أمر ( ، وكذلك في حال تفتيش غير المتهم فإنه ال يجوز للنيابة العامة أن ت1950لسنة  150المصري رقم 

 .(1950لسنة  150من قانون رقم  206بعد الحصول على اذن مسبق من القاضي الجزئي )المادة 
 .21مرجع سابق ، ص  : فريد خير الدين -286
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مساس صريح بالحريات وبالتالي يصعب التسليم باحترام  األدلة ، ال تخلو من

 .287الضمانات بشأنها متى مرس التحقيق من طرف النيابة العامة

يتبنى إحالة الملفات التي تتعلق بالجنايات عموما والجنح التي تكون  : اإلتجاه الثاني

حقيق في عقوبتها أكثر من سنة حبسا على قاضي التحقيق ، وتتولى النيابة العامة الت

 .288المخالفات والجنح المعاقبة بالغرامة أو الحبس لمدة تقل عن سنة 

أكد هذا اإلتجاه على األخذ بنوع من التخصص بين من يتولى التحقيق  : اإلتجاه الثالث

و اإلتهام على مستوى جهاز النيابة العامة ، وذلك عبر تحديث الجهاز بتمتيع أعضائه 

ن يتم تقسيم العمل داخل النيابة العامة فيختص البعض بكافة الضمانات القضائية ، وأ

بقضاء التحقيق والبعض اآلخر بوظيفة اإلتهام ، وهو ما من شأنه ضمان جودة العمل 

 .289والتفرغ للتحقيق فضال عن ضمان حياد ونزاهة المحقق

إن الخطة التي يقررها المشرع المصري في الجمع بين سلطتي اإلتهام :اإلتجاه الرابع 

تحقيق اإلبتدائي في اختصاص النيابة العامة يصعب الدفاع عنها ، فقد تقدم وال

اإلختالف بين طبيعة اإلتهام وطبيعة التحقيق مما يقتضي أن يعهد بكل منهما إلى 

سلطة مستقلة ، وباإلضافة إلى ذلك فإن اعتبارات العدالة ، والحرص على ضمانات 

التحقيق موضع الثقة من الرأي العام والمتهم  الحرية الفردية و اإلهتمام بأن تكون نتيجة

و القضاء ، كذلك يقتضي أن يتولى التحقيق شخص محايد لم يتولى اإلتهام من قبل ، 

وال يظن أن له رأيا مسبقا ينحاز به ضد المتهم ذلك أن جمع سلطة واحدة بين اإلتهام 

، ويبنى على ذلك أن والتحقيق يجعلها أميل إلى تدعيم اإلتهام باعتبارها التي وجهته 

يكون اهتمامها الغالب بجمع األدلة ضد المتهم ، وأن ينزل إلى المرتبة الثانية اهتمامها 

بتمحيص األدلة التي في مصلحته، وإذا لم تفعل ذلك حقيقة ، فإن الرأي العام والمتهم 

والقضاء يظنون بها ذلك ، وكل هذه العيوب تزول لو عهد بالتحقيق اإلبتدائي إلى 

لطة غير اإلتهام ، إذ يتاح لها أن تتواله في حياد بين اإلتهام والمتهم ، فليس لها رأي س

مسبق ، وال انحياز مفترض ، ومن ثم ينظر الرأي العام إلى نتيجة التحقيق في ثقة و 

فقد قيل فيما مضى بصعوبة : اطمئنان ، ولم يأتي المشرع بحجة مقنعة تدعم مذهبه

ضاة التحقيق ، وهو قول بعدي عن الحقيقة في الوقت توفير العدد الكافي من ق

 .290الحاضر

                                                           
 .31مرجع سابق ، ص  : أنس مهدي -287
 .32مرجع سابق ، ص  : أنس مهدي -288
زئة سم أعمالهم بالوحدة ، وعدم قابلية مهامهم للتجمميزات أعضاء النيابة العامة الذين تتهذا اإلتجاه منتقد نظرا ل -289

. 
 22.مرجع سابق ، ص  : عن فريد خير الدين -

 .21مرجع سابق ، ص   : ايهاب عبد المطلب -290
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لسنة 353، فعصفا بنظام القانون رقم 1956لسنة  121لذلك صدر قانون رقم 

   1904 ، وأعاد إلى ما كان عليه في قانون تحقيق الجنايات الصادر سنة1952

ية وهي اإلتهام وجعل التحقيق كأصل عام في يد النيابة العامة إلى جانب سلطتها األصل

، وإعطائها الحق في إجراء التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق ، وكان هذا حقا لها ال 

واجبا عليها فلم تستعمل هذا الحق أبدا وهللا أعلم ، ولم ينعم المواطن المصري بهذه 

حتى 1951/11/15الضمانة إال سنة واحدة هي الفترة من تاريخ العمل بالقانون في 

 .1952/12/25291نون في تعديل هذا القا

و يا ليت المشرع المصري وقف عند هذا الحد ، وإنما تجاوز ذلك وأعطى للنيابة 

العامة عند مباشرتها للتحقيق سلطات تفوق سلطات قاضي التحقيق ، وأظهر ما يبين 

في هذا الشط ، هو الحق في الحبس اإلحتياطي ، وهو من أخطر القرارات التي تمس 

وتطبيق قانونها ، يكون للنيابة العامة  292إعمال حالة الطوارئالحريات ، ففي ظل 

عند التحقيق كافة السلطات المخولة لقاضي فضال عن السلطات المخولة لغرفة 

 .المشورة

، 1962لسنة  107وتجلى التردد في سياسة المشرع المصري بصدور القانون رقم 

سلطتها في اإلتهام ، وال  حيث أضحى التحقيق كله بيد النيابة العامة باإلضافة إلى

تجوز مباشرته من قبل قاضي التحقيق إال بموجب ندب من رئيس المحكمة اإلبتدائية 

بناء على طلب النيابة العامة ، أو بناء على قرار رئيس المحكمة بذلك بناء على طلب 

 النيابة العامة أو بناء على قرار رئيس المحكمة بذلك بناء على طلب المتهم أو المدعي

 .293بالحقوق المدنية 

لتحقيق ومن ثم يمكن القول بأن وظيفة التحقيق هي بيد النيابة العامة ، فهي سلطة ا

ن األصلية ، أما قاضي التحقيق فسلطته صارت ثانوية )استثنائية( ، حيث ال يمك

دبه لتحقيق نمباشرة التحقيق إال متى طلبت النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني 

لها  بعبارة أوضح أن وظيفة التحقيق ليست دائمة أو تمارس عن طريق اإلنقطاع، أو 

 .وإنما يتم ندبه لها عند الحاجة فحسب 

والجدير بالذكر أن كثيرا من الفقهاء المصريين ينادي بالعودة إلى نظام الفصل بين 

قاهرة من سلطتي اإلتهام والتحقيق ، وهو اإلتجاه الذي أقره مؤتمر العدالة األول في ال

                                                           
اإلتهام والتحقيق في القانون المصري ، مقال  بحث هام حول الجمع بين سطتي : براء منذر كمال عبد اللطيف -291

 .00h13على الساعة  2019/04/30اطلع عليه يوم  www.mohamah.net/lawمنشور على موقع 
ينظم حالة الطوارئ وهو نظام اسثتنائي محدد  1958لسنة  162هو قانون رقم  : قانون الطوارئ المصري -292

 .في الزمان والمكان تعلنه الحكومة لمواجهة ظروف طارئة
 .81مرجع سابق ، ص  : ارحومة موسى مسعود -293

http://www.mohamah.net/law
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أجل توفير مزيد الضمانات ، وقد رئي التدرج في إعمال هذا المبدأ ، بحيث يتم البدء 

بالجرائم الخطيرة ومنها الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل ، 

كما أوصى المؤتمر األول للجمعية المصرية للقانون الجنائي بموجب التحقيق اإلبتدائي 

لجنح التي يوجب فيها القانون عقوبة الحبس ، وأن يجري عن طريق في الجنايات وا

قاضي التحقيق ، ويجوز مباشرته من النيابة العامة في الجنح والمخالفات تحت رقابة 

 .294قاضي التحقيق

بإنشاء محاكم أمن الدولة ، اكتفى المشرع على  1980295لسنة 105وفي القانون 

سلطات قاضي  –ى االختصاصات المقررة لها باإلضافة إل –أن تكون للنيابة العامة 

في تحقيق الجنايات التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا، مؤدى ذلك  296التحقيق

أن تختص نيابة أمن الدولة بمباشرة اإلجراءات التي اليجوز للنيابة العادية مباشرتها 

من  1/142إال بعد الحصول على إذن من القاضي الزجري ، كما تختص وفقا للمادة 

يوميا  15قانون اإلجراءات الجنائية بأن تصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا لمدة 

أن تصدر أمرا بمد  -وبعد سماع أقوال المتهم  –ويجوز لها بعد مضي هذه المدة 

الحبس مدة أو مددا أخرى بحيث ال يزيد مجموع مدة الحبس اإلحتياطي على خمسة 

 .وأربعين يوما

النظام اإلجرائي المصري إال قليال باألخذ بنظام قضاء مستقل كما اقترن تاريخ 

يضطلع بمهمة إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة ، فمنذ أواخر القرن 

يمكن القول أن المشرع المصري قد كرس نظام قضاء  1981الماضي حتى سنة 

مستشار اإلحالة  قاضي اإلحالة ، فغرفة اإلتهام ، ثم : اإلحالة تحت مسميات مختلفة

، وقد أثير التساؤل حول 1981 لسنة  170الذي ألغي أخيرا بمقتضى القانون رقم 

مدى مالئمة العدول عن النظام قضاء اإلحالة ، السيما وهو النظام المعمول به في 

معظم التشريعات المأخوذة عن القانون الفرنسي ، وأضحت إحالة الدعوى منذ هذا 

نيابة العامة أو قاضي التحقيق أو مستشار التحقيق على حسب التاريخ موكولة إلى ال

األحوال ، وإن كان الغالب عمال إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة من قبل النيابة 

 .297العامة 

                                                           
 .82مرجع سابق ، ص  : موسى مسعود ارحومة -294
 .2003لسنة 95نى مبارك بالقانون رقم حتى ألغاه الرئيس األسبق حس 1980لسنة  105ثم العمل بالقانون رقم  -295

لة المتهمين ، " س و ج" كل ماتريد معرفته عن محاكم أمن الدولة العليا ومعايير إحا : عن محمد عبد الرزاق -

. 14hعلى الساعة  2019/04/30اطلع عليه  :www.yom7.com/Amp/2017 مقال منشور على الموقع
45 
 .24مرجع سابق ، ص  : سمير حافظ -296
ة التحقيق إلى قضاء الحكم ، دار الجامعة الجديدة ، لطسإحالة الدعوى الجنائية من  : سليمان عبد المنعم -297

 11.، ص  2008اإلسكندرية ، 

http://www.yom7.com/Amp/2017%20اطلع%20عليه%202019/04/30
http://www.yom7.com/Amp/2017%20اطلع%20عليه%202019/04/30
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 2003لسنة 95لكن المشرع المصري لم يقف عند هذا الحد بل صدر قانون رقم 

أمن الدولة ، وبتعديل بعض بإنشاء محاكم  1980لسنة  150بشأن إلغاء القانون 

أحكام قانوني العقوبات واإلجراءات الجنائية مرة أخرى ، وقد جاءت المادة الخامسة 

مكرر( تضمنت منح  206لتضيف مادة إلى قانون اإلجراءات الجنائية تحت )رقم 

أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على األقل اإلختصاصات المقررة لقاضي 

الجنايات المنصوص عليها في األبواب ) األول والثاني و الثاني مكرر  التحقيق في

والرابع( من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، كما يكون لها سلطة محكمة الجنح 

 .298من قانون اإلجراءات  143المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبنية في المادة 

لحق الطة النيابة العامة تعد قيدا على وال شك أن هذه اإلختصاصات المضافة إلى س

سلطة  : في المحاكمة العادلة والمنصفة بعد أن جمعت النيابة العامة ثالث سلطات

 التحقيق ، وسلطة اإلتهام وسلطة اإلحالة ، فضال عن صالحية الحبس اإلحتياطي

 والتي تمتد بموجب هذا التعديل إلى ستة شهور دون الحق في التعويض أو رقابة

 . ضاء عليهاالق
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www.aljazeera.net   15 على الساعة   2019/04/30اطلع عليه يومh 43. 
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  خاتمة

أن  اتضح من خالل دراسة موضوع حدود العالقة بين النيابة العامة وقاضي التحقيق

يه لمبدأ المشرع المغربي كان على صواب عندما ساير األنظمة الجنائية الحديثة في تبن

يات يجابإالفصل بين سلطة االتهام وسلطة التحقيق ، لما لمرحلة التحقيق اإلعدادي من 

خالل  ، ال يمكن إنكارها على حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة ، و يهدف المشرع من

ادي مكانتها تنظيم عالقة النيابة العامة بقاضي التحقيق إلى إعطاء مرحلة التحقيق اإلعد

مة في الدعوى العمومية بشكل يجعل قاضي التحقيق الحكم بين طلبات النيابة العا

ما  ن هذه المرحلة تعرف تكريسا مهما لحقوق الدفاع ، عكسوحقوق المتهم وذلك لكو

 . هو عليه األمر خالل مرحلة البحث التمهيدي

ظر وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع قد أعطى دفعة قوية لمؤسسة قضاء التحقيق بالن

إلى دورها الفعال في مجال التحقيق اإلعدادي ، حيث وسع من اختصاصات هذه 

ثنائية التحقيق الذي كان محصورا في السابق في محاكم المؤسسة عن طريق خلق 

قى هذه االستئناف ، وذلك بخلق قضاة مكلفين بالتحقيق في المحاكم االبتدائية ، وتب

 .التجربة الجديدة رهينة بما سوف تسفر عنه الممارسة القضائية 

لتحقيق اولقد تبين لنا من خالل هذا البحث أنه ال يمكن لنا الحديث عن قرارات قاضي 

ع روح بمعزل عن دور النيابة العامة فيها ومراقبتها إياه وهذا جد طبيعي يتماشى م

قاضي والقانون وصفوة القول إن الحديث عن العالقة التي تربط بين النيابة العامة 

اضي التحقيق يستلزم النظر في فلسفة األنظمة القانونية التي قررت جدوى مؤسسة ق

و الحال هالعامة ازدواجية سلطة االتهام وسلطة التحقيق كما  وأعطت النيابة التحقيق،

 والمصري.بالنسبة للنظام الفرنسي 

 هذا وقد توصلنا على ضوء هذه الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات

  يلي:ما  والتوصيات ومن أهم تلك االستنتاجات 

 االستنتاجات  أوال:

 فحص  ادي أهمية بالغة حيث يتم من خاللهكشفت لنا الدراسة أن التحقيق اإلعد

الواقعة  األدلة وجميع العناصر الالزمة إلجراء المحاكمة و إذا تبين للمحقق أن

ة االتهام المرتكبة ال تقتضي المتابعة ، أو أن األدلة غير كافية وال تقوى لدرج

هم المت ، فيصدر قرار بأن ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية وهذا من شأنه حماية

 .من أن يتعرض لمحاكمة علنية قبل أن تتدعم أدلة االتهام ضده 
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  يق تنصيص المشرع المغربي على مبدأ الفصل بين سلطة االتهام وسلطة التحق

عة يعد ضمانة مهمة للمحاكمة العادلة ، وال يجب أن تشكل هذه التفرقة قطي

 .وعدم انسجام بين المؤسستين 

 فقا وفي تعيين قضاة التحقيق عند تعددهم  قد تستعمل النيابة العامة سلطتها

و ج من أجل الضغط عليهم لتبني مواقفها واقتراحاتها أ.م.من ق  90للمادة 

ي التشويش على أعمال قاضي التحقيق انطالقا من مجموعة من الملتمسات الت

 .يخولها لها القانون  

  يشكل  والحجزمرافقة النيابة العامة لقاضي التحقيق في تنقله من أجل التفتيش ،

ر دعما له وصورة واضحة للتعاون بين الجهازين مما يعطي دفعة نوعية لمسا

 .التحقيق اإلعدادي 

  مكنها يإشعار النيابة العامة باألوامر الصادرة عن قاضي التحقيق يوم صدورها

من التعبير عن وجهة نظرها بخصوص إجراءات التحقيق ، وبالتالي تقديم 

 .يق استشارها لقاضي التحق

 ذا األخير عالقة النيابة العامة بقاضي التحقيق تتقاطع في العديد من المحاور فه

لية بصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية بالرغم مما منحه المشرع له من أو

 في االستئثار بالبحث إال أنه عند ممارسته هذه المهمة يبقى تحت إشراف

 .ليته كقاض للتحقيق ومتابعة النيابة العامة ما يتعارض مع استقال

 ق هي من ضمن اإلشكاليات التي تحوم حول عالقة النيابة العامة بقاضي التحقي

رغب هي حالة تعدد قضاة التحقيق وتعيين النيابة العامة لقاضي التحقيق التي ت

لتساؤالت في توليه التحقيق األمر الذي يثير في العديد من الحاالت الكثير من ا

ضي ا خاصة عندما نرى كثرة الملفات التي عين فيها قاالتي نحن في غنى عنه

 .التحقيق بعينه دون غيره 

 وق أن نظام مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق يوفر ضمانة أكثر لحق

الجمع  اإلنسان  وحريته الشخصية أثناء مرحلة التحقيق اإلعدادي ، بينما نظام

 .ذه الحقوق بينهما يؤدي إلى كثير من المخاطر والمساس به

 نتائج  إن مسألة األخذ بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق واالتهام ستوصلنا لعدة

ت يقتضي تواجدها في الواقع العملي من بينها كفالة الحياد واحترام حريا

ن وحقوق وضمانات المتهم في مرحلتي االتهام والتحقيق اإلعدادي واألهم م

امة بين أنه أن يلغي جمع النيابة العذلك فإن األخذ بالمبدأ السالف ذكره من ش

 .سلطتي االتهام والتحقيق والتي تجعله خصما وحكما في آن واحد 

  يمكن للقضايا التي تحيلها النيابة العامة إلى قاضي التحقيق أن تشكل عائقا أمام

قاضي التحقيق ، خصوصا إذا كانت األفعال غير مكيفة التكييف الصحيح ، أو 
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لعامة على إحالة قضايا كثيرة للتحقيق على قاض واحد ، مما إذا عملت النيابة ا

يشكل عبئا عليه ، يضطر معه إلى االعتماد بشكل كبير على محاضر الشرطة 

 .القضائية ، مما يؤثر سلبا على حقوق المتابعين 

 التوصيات  : ثانيا

 لسـلطةضـرورة إسنـاد تعـييـن قـضاة التحـقـيق إلى الجـهات القـضائية بدل ا 

ن مرغم أن تعيينهم  –درءا للشبهات  –ممثلة في وزير العدل  –التـنفيذية 

 . طرف وزير العدل مجرد تزكية لقرار رئيس المحكمة المعنية

 التي  على قاضي التحقيق بذل كل ما في وسعه للتحقيق في كل األفعال والوقائع

أن ال وآخر  تحيلها عليه النيابة العامة ، وأن ال يقتصر التحقيق على فعل دون

لى أفعال يتجاوز قاضي التحقيق األفـعال الـتي وردت في ملتمس النيابة العامة إ

بل يجب  جديدة ، إذ يشكل ذلك تطاوال على سلطات النيابة العامة في المتابعة ،

 .عليه أخذ موافقتها بخصوص األفعال الجديدة 

 ة العامة شعار النياببعد انتهاء قاضي التحقيق من القيام باإلجراءات يجب عليه إ

لقيام ابأن البحث استكمل جميع إجراءاته ، وهنا ال يجوز للنيابة العامة طلب 

بإجراءات إضافية ، إال إذا رأت أنها ضرورية ويمكنها أن تساعد على 

  .الوصول إلى أدلة جديدة

 ز ضرورة مد التحقيق إلى بعض الجرائم المالية، لما لتحقيق من فائدة تعج

وصول طة القضائية و مناقشات هيئة الحكم عن تحقيقها وبالتالي الأبحاث الشر

يها إلى نتائج إيجابية بصدد هذه النوعية من الجرائم والتي أضحى يستعمل ف

 تقنيات حديثة ومتطورة.

  تمكين قاضي التحقيق من جميع الوسائل الضرورية للبحث ، المتمثلة في

ة انه تقديم اإلضافة النوعيالعنصر البشري المؤهل ) الكفء ( والذي بإمك

نها إلجراءات التحقيق إلى جانب الوسائل اللوجستيكية األخرى ، التي من شأ

 .مساعدته على تجاوز عوائق وعقبات التحقيق اإلعدادي 

  إعفاء قـضاة التحقيق يتم من طرف وزير العدل وهذا فيه نوع من المساس

 جهة قضائية ممثلة فيباستقاللهم ، لذلك يجب على المشرع أن ينيط ذلك ب

 محكمة النقض ) المجلس األعلى للقضاء سابقا ( ضمانا لشفافية ومصداقية

 .قرار اإلعفاء 
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  ن أالتأكيد الصريح بأن التحقيق اإلعدادي الزال عينيا وليس شخصيا بمعنى

قاضي التحقيق ملزم باألفعال الواردة في ملتمس النيابة العامة وليس 

م في الملتمس المذكور، حيث يجوز لقاضي باألشخاص الواردة أسماؤه

لعامة االتحقيق توجيه المتابعة إلى أشخاص لم ترد أسماؤهم في ملتمس النيابة 

 .الرامي إلى فتح التحقيق 

 هيل لن يكتمل اإلصالح العميق والشامل للمنظومة القضائية بالمغرب إال بتأ

عددهم داخل العنصر البشري ، وفي مقدمتهم قضاة التحقيق بالزيادة في 

التحقيق  المحاكم ، لكي ال يتم إرهاقهم بالملفات الكثيرة ، مما يضطر معه قاضي

ة إلى االعتماد الكلي على أبحاث الشرطة القضائية ، بشكل تفقد معه مرحل

 .التحقيق مغزاها وتنحرف عن الدور المخصص لها 

  على المشرع إبقاء قاضي التحقيق بمنصبه لمدة أطول حيث أن المدة

المخصصة لمزاولته لمهامه و المحددة في ثالث سنوات تبقى غير كافية ، 

خصوصا وأن إعفائه يكون بنفس طريقة تعيينه ، وحيث أن بقائه في منصبه 

 يمكنه من اكتساب خبرة وتجربة ميدانية تساعده في أداء مهامه على أحسن

 .وجه 

  ود المشرع في حديجب على النيابة العامة أن تستعمل الملتمسات التي منحها

ل قاضي المعقول ، وأن ال تبالغ في تقديمها ، الشيء الذي يؤثر سلبا على أعما

التحقيق خصوصا ملتمسها تخلي قاضي التحقيق عن القضية وبطالن إجراءات 

 .التحقيق اإلعدادي 

                                                                                                           تم بعون هللا وتوفيقه  
ن نسينا أ و أ خطأ ان  ﴿  ﴾ربنا ال تؤاخذان ا 

      سورة البقرة. ،286ة اآلي                                                         
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 الئحة المراجع

 العربية:باللغة  

                                                                                                                       الكتب  أوال:

 العامة:الكتب  -

حمد عبد الحميد الدسوقي:الحماية الموضوعية و اإلجرائية لحقوق اإلنسان في ا -

عة األولى قبل المحاكمة، دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطب مرحلة ما

2007  .   

شرف توفيق شمس الدين : شرح قانون اإلجراءات الجنائية ، الجزء األول مرحلة ا -

ء ماقبل المحاكمة، طبعة مزيدة و منقحة ، طبقا ألحدث التعديالت وأحكام القضا

 . 2012،القاهرة ،

دريس الحياني وعمر انجوم : محاضرات في قانون المسطرة الجنائية المغربي ، ا -

 . 2014لسنة  5ر طبعة مطبعة قرطبة أكادي

الجديد ، الجزء الثاني ،المتابعة،  شرح قانون المسطرة الجنائية : الحبيب بيهي -

 . 2006 اإلدعاء دار القلم، الرباط، الطبعة األولى،

نحدو: الوجيز في شرح قانون المسطرة المسطرة الجنائية المغربية ، بعبد السالم  - 

  . 2013مطبعة أسبارطيل ،طنجة 

ئية، الجزء شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنا: عبد الواحد العلمي  - 

 .   2010الدار البيضاء ، طبعة  ،االول، مطبعة دار النجاح الجديدة

الجزء  شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية ،: عبد الواحد العلمي-

  يضاء.الدار الب ،دةمطبعة دار النجاح الجدي 2012, الثاني، طبعة

الجزء  شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية،: عبد الواحد العلمي- 

ضاء ، طبعة الثاني، التحقيق االعدادي والمحاكمة ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البي

 . 2015الرابعة 

ظهير  01-22دراسة في قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم  :لطيفة الداودي -

 . 2005 ، : 1 ،المطبعة والوراقة الوطنية الحي المحمدي، مراكش، ط2002أكتوبر
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خر التعديالت ،المطبعة ادراسة في قانون المسطرة الجنائية وفق  :لطيفة الداودي  -

 .  2018لسنة  7والوراقة الوطنية ، مراكش ، ط 

بعة سجلماسة مكناس رح المسطرة الجنائية ، الجزء الثاني ، مطمحمد أحداف : ش -

 .2005، طبعة االولى 

األول ،  جـنائـية ،الجـزءالمسطـرة ال : محـمـد اإلدريـسي العـلمـي المشـيـشي -

 1 الطبعة,والدراسات الرباطجمعية تنـمية البحوث  القضائية منشورات المـؤسسـات

 الكتب المتخصصة : -  .1991لسنة 

محمد زنون : الشرح العملي لقانون  ي ،احمد قيلش ،مجيدي سعدية،سعاد حميد -

 . 2017المسطرة الجنائية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الثالثة 

حمد قيلش ،مجيدي سعدية،سعاد حميدي ، محمد زنون : الشرح العملي لقانون ا -

 .  2016نة سالمسطرة الجنائية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الثانية ، 

راسة د –مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق  :حسن الحميد عبد رمضان أشرف -

 . 2002 دار أبو المجد القاهرة ، الطبعة الثانية  –مقارنة 

رنة في حياد القضاء الجنائي ، دراسة تحليلية مقا :حسن الحميد عبد رمضان أشرف -

ة األولى للطباعة ، القاهرة ، طبع القانون الوضعي والفقه اإلسالمي ، دار أبو المجد

 . 2008سنة 

 يهاب عبد المطلب : أوجه البطالن في إجراءات التحقيق االبتدائي ، المركز القوميا -

 . 2015لإلصدارات القانونية ، القاهرة ، طبعة األولى 

خالل مرحلة التحقيق الدفاع  ضمانات المتهم وحقوق: جمال سرحان -

 .  2009الطبعة األولى، الدار البيضاءالكتاب مطبعة صناعة ، ياإلعداد

ئية ودورها من رياضي عبد الغاني : النيابة العامة أمام المحاكم العادية و االستثنا -

باط ، خالل مسطرتي االمتياز القضائي والحصانة القضائية ،مطبعة دار السالم ، الر

 . 2002الطبعة األولى ، سنة 

التحقيق اختصاصاته واإلجراءات المسطرية  جهاز قاضي :رياضي عبد الغاني -

لجزء األول، المطبقة أمامه ، دراسة تحليلية وعملية ونقدية ،سلسلة األجهزة القضائية، ا

 . 2007، 1 مطبعة ، مكتبة دار السالم، الرباط ،ط
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دراسة  –التهام والتحقيق انظم العالقة بين سلطتي : زينب محمود حسين زنطنة -

 .  2017لقاهرة ،ا بي للنشر والتوزيع، ،مركز العر-مقارنة

ار ليمان عبد المنعم : إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم ،دس -

 . 2008، الجديدة اإلسكندريةالجامعة 

مط بد االله أحمد : حقوق الدفاع في مرحلة ماقبل المحاكمة بين النمط المثالي والنع -

 .2000ربية ، القاهرة الواقعي ، دار النهضة الع

الء زكي مرسي : سلطات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون ع -

عة األولى اإلجراءات الجنائية ، المركز القومي لالصدرات القانونية ، القاهرة ، الطب

2014 . 

لي وجيه حرقوص : قاضي التحقيق في قانون أصول المحاكمة الجزائية الجديد ع -

 .2011منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، طبعة الثانية سنة  –مقارنة  دراسة –

حمد عبو :النيابة العمومية ،مجمع االطراش للنشر وتوزيع الكتاب المختص ، م -

 . 2017تونس الطبعة األولى يناير 

ار الفكر العربي  د -ة دراسة مقارن -حمد عيد الغريب:المركز القانوني للنيابة العامة م -

 .2001هرة ،الطبعة األولى القا

 وجية زكي : االتهام والتحقيق بين نظامي الجمع وفك االرتباط في القانون الليبي ن -

 . 2010التونسي ، دار الكتب القانونيين ، دار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر 

  ثانيا : االطاريح و الرسائل

 االطاريح :-

ت الجنائية ،دراسة مقارنة في القانونين اإلجراءا سامح جابر البلتاجي: التصدي في -

ق للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق ،كلية الحقو والفرنسي أطروحةالمصري 

     . 2004،  سنة المنصورة مصر،جامعة 

ادية الشومي : حقوق الدفاع خالل مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجنائي ش -

ن لنيل دكتوراه الدولة في القانو طروحةعادلة أمن أجل محاكمة  المغربي عناصر

الحسن  ةاالجتماعية جامعالعلوم القانونية و االقتصادية و  األول كلية الخاص الجزء

  .2003/2002البيضاء،  الشق الدارالثاني عين 
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دراسة  –د السيد أحمد الحفناوي : مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق محم -

ة على درجة الدكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق جامعأطروحة للحصول  –مقارنة 

  .2011المنصورة ، مصر لسنة 

 الرسائل :-

نس مهدي :عالقة النيابة العامة بقاضي التحقيق في ظل قانون المسطرة الجنائية ا -

ة المغربي رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ،تخصص المهن القانوني

االجتماعية ،جامعة عبد المالك  و االقتصادية نية وم القانو،كلية العلو والقضائية

 .   2016/1015،طنجة ،لسنة  السعدي

يمان الخمالي المشيشي : صالحيات سلطتي النيابة العامة وقاضي التحقيق في ا -

لوم القانونية الدعوى العمومية ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، كلية الع

 . 2013/2014االجتماعية ، جامعة محمد االول ، وجدة ، السنة  و ةاالقتصادي و

،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة  عصام عزوزي:حياد القاضي الجنائي -

 .2008/2007طنجة ، عبد المالك السعدي،كلية الحقوق الخاص جامعة،في القانون 

التحقيق في الدعوى قاضي صالحيات سلطتي النيابة العامة و: هاجر لحكيم -

ية العمومية،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ،تخصص المهن القانون

االجتماعية ،جامعة عبد المالك  و االقتصادية ية العلوم القانونية و،كل والقضائية

 .  2016/1015،طنجة ،لسنة  السعدي

ذكرة لنيل دبلوم ي،مضمانات المتهم خالل مرحلة التحقيق االبتدائ:  سهيلة شيتر -

بجاية،الجزائر -رحمان ميرة جامعة عبد ال، الماستر في القانون الخاص

 .   2013/2012لسنة

دراسة  –هم أثناء مرحة االستجوابضمانات المت : عماد أحمد هاشم الشيخ خليل -

 جامعة العالم، ، كلية الحقوق رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الجنائي –مقارنة 

 . 2006مريكية ،القاهرة لسنة األ

ظل قانون اإلجراءات  ضمانات المتهم أثناء التحقيق االبتدائي في : درياد مليكة -

،جامعة  ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية الجزائري

 .   2010الجزائر ،لسنة 
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يق في ظل قانون المسطرة الجنائية مة بقاضي التحقعالقة النيابة العا: فريد خير الدين -

ة و المغربي،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص،كلية العلوم القانوني

االقتصادية و االجتماعية، جامعة القاضي عياض،مراكش، السنة الجامعية 

2011/2010. 

ميد الجريد: مركز قاضي التحقيق في الدعوى العمومية ، المغربي رسالة لنيل ح -

،كلية العلوم  بلوم الماستر في القانون الخاص ،تخصص المهن القانونية والقضائيةد

،طنجة ،لسنة  االجتماعية ،جامعة عبد المالك السعدي و االقتصادية القانونية و

2016/2017 . 

 ثالثا : البحوث 

براهيم بونجرة :مؤسسة قضاء التحقيق ومستجدات قانون المسطرة الجنائية  دراسة إ -

 .  2007/2009ة ،رسالة نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء ،السنة الدراسية عملي

ائشة شالل،سلمى عمور:القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك ع -

ضاء ،السنة الدعوى العمومية والعمل القضائي، رسالة نهاية التمرين بالمعهد العالي للق

 .2013/2015الدراسية

ية على ضوء دي ،سمير الستاوي: سلطات قاضي التحقيق'دراسة ميدانمحمد مسعو -

تمرين بالمعهد العمل القضائي و أحكام الفقه و القضاء و القانون المقارن 'رسالة نهاية ال

 . 2003/2005العالي للقضاء ،السنة الدراسية 

 المقاالت رابعا:

 للمحاكمة ضمانةك االتهام عن التحقيق سلطة استقالل : أرحومة مسعود موسی -

  .2007 سنة يناير 40 عدد ، القضائي الملحق مجلة العادلة

 لجديدة سلسلةا المستجدات حسب التحقيق يقاضي العامة النيابة عالقة : مشتاقة رشيد -

 .2004 سنة ،3 العدد الرماني، محكمة ندوات

التحقيق و وظائف االتهام و  اإلطار القانوني لنظام الفصل بين: محمد صالح األمين -

، مجلة جامعة  المحاكمة و الجمع بينهما وتطبيقاتها في النظم القانونية المعاصرة

 . 2007العدد الثاني يونيو /كربالء العلمية المجلد الخامس
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اسين بوهنتالة : طبيعة العالقة بين سلطتي االتهام والتحقيق ، دراسة في ضوء ي -

العدد  –لة الباحث للدراسات االكاديمية المبادئ الفقهية والتشريعات المقارنة ، مج

 .  2016يونيو –التاسع 

 خامسا :المؤتمرات 

أوراق وسمير حافظ : النيابة العامة والفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق ، بحوث  -

لمحامين انقابة ،  مقدمة في مؤتمر النيابة العامة بين السلطتين التنفيذية والقضائية

 .2006باإلسكندرية 

 سا :المواقع االلكترونية ساد

WWW.MAROCDROIT.COM 

WWW.mohamah.net/law 

     WWW.maghress.com/Asabah 

htpps//m.hespress.com 

www.aljamiaa.com  

www.yom7.com/amp/2017. 

www.aljazeera.net 

 

 المراجع باللغة األجنبية :

- Georges fenech ; un juge en colère, en finir avec le juge 

d’instruction, édition le félin, paris 2001. 

- ROGER PERROT : institutions judiciaires, édition, 

montchrestien ,paris 6émeedition,1994. 

-Jean Pradel :l’instruction préparatoire ,centre Cujas ,paris 

1990. 

-Pierre Chambon , le  juge d’instruction, théorie et pratique 

de la procédure,3éme  édition , Dalloz ,1985. 
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-Joseph François :chaude carrot de l’instruction criminelle, 

tome premier  néve ,librairie de la cour de cassation,1812. 

-Jean Pradel :procédure pénale 6émé éditions Cujas , paris 

1992. 
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