أمحد بن عجيبة

تقديــــــم :

حاولت في هذا البحث المتواضع تلعط ب ب عأل ااضعواى مطعو موضعو :

"

الشكاية المباشرة في قانون المسطرة الجنائية المغربي".

ولقد كتب في هذا الموضو من قبل باحثون كث رون والفضعل لطمتقعدك كمعا قعال
إال أن ال طك ال رف حدا نتهي إل ه ولن قول أي كان الكطمة ااخ رة في موضو معن
موضوماته والقائل بغ ر هذا واهك حالك ان الكمال هلل وحده.
وأمتذر مما كون في هذا ال مل من نقص بما قال ال ماد ااصفهاني :
" إني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا في يومه إال قال في غـد

لـو غيـر اـلا لكـان أ سـن

ولو زيد كلا لكان يست سن ،ولو قدم الا لكان أفضل ،ولو ترك الا لكان أجمل  ،والا من
أعظم العبر ،واو دليل على استيالء النقص على جملة البشر".
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مقدمـة :

إن المهععاك التععي أوكطععت إلععو الن ابععة ال امععة  )1فععي النصععوص القانون ععة هامععة ودق قععة

وأن تقدك المجتم وتبوره ج ل منها مند المهتم ن بالفقعه والقعانون الضعمانة االالع ة لحقعو
الدولة واافراد.
ومععن الم طععوك أن الن ابععة ال امععة وبوصععفها ممثطععة لطمجتم ع هععي صععاحبة االختصععاص
ااص ل في تحر ك الدموى ال موم ة ومراقبة ل رها إلو صدور حكك ف ها وتنف ذه.
والمشععر المغربععي لععك ععنب أمععر تحر ععك الععدموى ال موم ععة لععب أل ااشععخاص واله ع ت
واإلدارات إال بصفة التثنائ ة.
ولقد نصت الفقعرة الثان عة معن المعادة الثالثعة معن قعانون الملعبرة الجنائ عة مطعو أنعه قع ك
الععدموى ال موم ععة و مارلععها قضععاة الن ابععة ال امععة كمععا مكععن أن ق مهععا المو فععون المكطفععون
بذلك قانونا.
ونصعت الفقعرة الثالثعة مععن نفعة المععادة المعذكورة ننفععا مطعو أنععه مكعن أن ق مهععا البععرف
المتضرر ببقا لطشروب المحددة في هذا القانون .وقد مرف التشر المقارن ألطوب ن لتحر عك
الدموى ال موم ة  :االطوب القانوني واالطوب التقد ري.
فأما االطوب القانوني فهو الذي فرأل مطو الن ابعة ال امعة أن تقع ك العدموى ال موم عة بمجعرد
أن صل إلو مطمها خبر وقو جر مة.
وم زة هذا االطوب أنه تفادى إمكان ة إهمال الن ابة ال امة تحر ك ب أل المتاب ات.
ومن ملاوئ هذا االعطوب لعو ب عأل اابر عاى أمعاك المحعاكك دون أن تكعون هنعاك أدلعة قو عة
ضدهك.
وأما االطوب التقد ري فهو الذي ترك لطن ابة ال امة كامل الحر عة فعي تحر عك العدموى
ال موم ة أو مدك تحر كها.
ومن ملاوئ هذا االطوب أنه مكن لطن ابة ال امعة حفع الملعبرة ومعدك متاب عة المعتهك
أح انا امتقادا منها أن الواق عة ال تنبعوي مطعو أ عة جر معة كعأن تعرى أن الواق عة ال ت عدو ن ازمعا
مدن ا م أن اامر ت ط مثال بجنحة انت از مقار من ح ازة الغ ر أو جنحة خ انة اامانة.
وقععد اختععار المشععر المغربععي االععطوب التقععد ري لكنععه لععم ل ععدد مععن اافعراد واله ع ت بتحر ععك
ال ععدموى ال موم ععة وم ععن ب ععنهك المبال ععب ب ععالح الم ععدني ال ععذي حركه ععا  )2بوال ععبة الش ععكا ة
المباشرة.
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والمشعر المغربععي العذي لععا ر ن ر عة  )3لععطبة مالىمعة االتهععاك حلعن صععن ا ح نمععا
تععرك المجععال لطمتض ععرر مععن الجر م ععة لكععي ق ع ك ال ععدموى ال موم ععة تح ععت مل ع ول ته وض ععمن
شروب م نة.
وتحر ععك  )4ال ععدموى ال موم ععة أي دف ه ععا لطلع ع ر نحص ععر ف ععي اإلجع عراى ااول وه ععو
إ صععال وقععائ المتاب ععة إلععو القضععاى أي إقامععة الععدموى أو بت ب ععر نخععر فع ن تحر ععك الععدموى
ال موم ععة نععي برحهععا مطععو القضععاى لطفصععل ف هععا .أمععا ممارلععة الععدموى ال موم ععة فم ناهععا
أول من ذلك و قصد المراف ة ف ها وابداى البطبات والعدفو والتعدخل فعي كعل معا معن شعأنه أن
ف د في البحث ومباشرة الب ن في ااحكاك الصادرة.
وبمجرد تحر ك الدموى ال موم عة صعب لطن ابعة ال امعة الحع فعي مباشعرة العدموى دون
غ رهععا إلععو ح ع ن صععدور حكععك نهععائي ف هععا و نحصععر  )5المركععز القععانوني لطمبالععب بععالح
المدني في تحر كها وفي التنص ب كمبالب بالح المدني في جم

مراحطها.

وقععد م ععز جانععب مععن الفقععه ب ع ن االدمععاى المباشععر  Citation directeو كععون أمععاك
المحكمة وب ن الشكا ة المصحوبة باالدماى المعدني La plainte avec constitution de
 partie civileوتكون أماك قاضي التحق .
ولكنععي لألععت مل ص ع غة يالشععكا ة المباش عرةي المصععحوبة بب ععا باالدمععاى المععدني ل عواى قععدمت
أماك المحكمة أو أماك قاضي التحق .
ولأتب في هذه الدرالة خبة البحث التال ة:
المب ث األول  :ت ر ف الشكا ة المباشرة.
المب ث الثاني :شكل الشكا ة المباشرة.
المب ث الثالث :ممن تحرك الشكا ة المباشرة.
المب ث الرابع :شروب تحر ك الشكا ة المباشرة.

المب ث الخامس :م ل الشكا ة المباشرة مند تنازل المبالب بالح المدني أو لجوئه إلو الب ن.

المب ث السادس :المل ول ة التي تحمطها المبالب بالح المدني من شكا ته المباشرة.
المب ث السابع  :خاتمة.
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المبحث األول  :تعريف الشكاية المباشرة :
بععالرجو إلععو قععانون الملععبرة الجنائ ععة ال نجععد بععه أي ت ر عف لطشععكا ة المباش عرة وقععد
مععرف الععدكتور مبععد الوهععاب حععومر االدمععاى المععدني  )6بأنععه شععكوى قععدمها المضععرور إلععو
قاضي التحق

أو إلو محعاكك الحكعك شعري ف هعا ك ف عة وقعو الجعرك مط عه ولكعن هعذا ال كفعي

ان هععذه ت ععل شععكوى ماد ععة ولكععن ال بععد مععن أن طععن مععن رغبتععه بأنععه نععوي أن ق ع ك نفل عه
مدم ا مدن ا وأنه بالب بمبطغ قدره بالمال ت و ضا من الضرر الذي ألحقه به الجرك.
ومرف الدكتور معادل محمعد فر عد قعورة االدمعاى المباشعر  )7بأنعه حع المضعرور معن الجر معة
فع ععي تحر ع ععك الع ععدموى الجنائ ع ععة بتكط ع ععف المع ععتهك بالحضع ععور مباش ع عرة أمع ععاك المحكمع ععة لطمبالبع ععة
بععالت و أل الناش ع مععن تطععك الجر مععة وبععذلك تن ععر الععدموى المدن ععة أمععاك المحكمععة الجنائ ععة
بالتب ة لطدموى الجنائ ة.
ومععرف الععدكتور مععوأل محمععد االدمععاى المباشععر  )8بأنععه هععو حطععول المععدمي بععالحقو
المدن ة محل الن ابة ال امة في رفع العدموى الجنائ عة أمعاك القضعاى الجنعائي وذلعك معن بر ع
مبالبة الجاني بت و أل الضرر الذي ألحقته به الجر مة.
ومععرف االلععتاذ فععا ز الطملععاوي  )9والععدكتور فععا ز أشععرف الطملععاوي االدمععاى المباشععر
بأن ععه حع ع المض ععرور م ععن الجر م ععة ف ععي تحر ععك ال ععدموى الجنائ ععة بتكط ععف الم ععتهك بالحض ععور
مباشعرة أمععاك المحكمععة الجنائ ععة لمبالبتععه بععالت و أل الناشع مععن هععذه الجر مععة وبععذلك تن ععر
الدموى المدن ة أماك المحكمة الجنائ ة بالتب ة لطدموى الجنائ ة.
ونعــرا الشــكاية المباشــرة بلنكــا الشــكاية المط ـ وبة بالمطالبــة بــالتعوي

المقدمــة

من طرا المطالب بال ق المدني أمام قاضي الت قيق أو أمام الم كمة ويكـون مـن شـانكا
ت ريك الدعوى العمومية باإلضافة إلى إقامة الدعوى المدنية التابعة .
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المبحث الثاني  :شكل الشكاية المباشرة
قد طجأ المتضرر من الجر مة  )10إلو قاضي التحق

بشكا ة مباشرة ضد شخص

أو أشخاص م ن ن أو ضد شخص مجهول و دلي بما توفر لد ه من م طومات ووثائ
تدمك شكا ته والغالب أن شكا ته هذه تكون مكتوبة وتحمل توق ه
من قاضي التحق

إال أنه ل ة هناك ما

من ان تقبل شكا ة المتضرر شفاه ا م المبالبة بالح المدني مطو

أن تلجل هذه الشكا ة في محضر بوالبة كاتب الضبب وق مط ه قاضي التحق

وكاتب

الضبب والمصري.
وفي هذا الشأن رى الدكتور جالل ثروت في كتابه أصول المحاكمات الجزائ ة
 ) 11أنه لتوي لالدماى بالح الشخصي أن تك من بر
بملتند خبي موق منه إلو قاضي التحق

الذي له أن ثبت من هو ته وصحة توق ه أو

أن تك االدماى الشخصي بموجب تصر شفاهي
التحق

تقدك المتضرر من الجر مة

طنه المتضرر من الجر مة اماك قاضي

ف ن ك هذا ااخ ر به محضر ضبب وق ه م المتضرر المدمي والكاتب.
إما إذا بالب المتضرر بالح المدني من بر

أماك المحكمة ف جب أن تقدك المذكرة مكتوبة

توج ه االلتدماى المباشر لطمتهك

أما إذا تدخل أماك المحكمة ب د تحر ك

المتاب ة الجنائ ة فطه الخ ار ب ن أن قدك تدخطه في مذكرة مكتوبة ودمها بكتابة الضبب أو
ب ن دي الرئ ة أثناى الجطلة وب ن تقد مه في صورة تصر شفوي ثبته كاتب الضبب في
محضر الجطلة.
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المبحث الثالث  :ممن تحرك الشكاية المباشرة.
نصت المادة اللاب ة من قانون الملبرة الجنائ ة مطو أنه رج الح

في إقامة

الدموى المدن ة لطت و أل من الضرر الناتج من جنا ة أو جنحة أو مخالفة لكل من ت رأل
شخص ا لضرر  )12جلماني أو مادي أو م نوي تلببت ف ه الجر مة مباشرة.
ولقد كرة المجطة اامطو هذا في ق ارره الصادر بتار خ  13فب ار ر  1975تحت مدد:
 237المنشور بمجمومة ق اررات المجطة اامطو المادة الجنائ ة  1966ك1986-ك الذي جاى
ف ه أن الدموى المدن ة ال تلم أماك المحاكك الجزائ ة إال من البرف الذي تضرر شخص ا
ومباشرة من الجرك الذي نشأ منه الضرر.
ونصت المادة الثان ة من قانون الملبرة الجنائ ة مطو أنه ترتب من كل جر مة الح في
إقامة دموى مدن ة لطمبالبة بالت و أل من الضرر الذي تلببت ف ه الجر مة.
ونصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الملبرة الجنائ ة مطو أنه مكن أن ق ك
الدموى ال موم ة البرف المتضرر ببقا لطشروب المحددة في هذا القانون.
وتجدر اإلشارة أن المحكمة تكون مطزمة فقب في الفصل في الوقائ التي امتمدها
المبالب بالح

المدني كألاة لطمبالبة بالت و أل دون غ رها من الوقائ التي تثبت

لطمحكمة أثناى درالة القض ة ولكن لك تق المبالبة بالت و أل منها.
وقد أصدر المجطة اامطو بتار خ  14نا ر 1982ك ق ار ار تحت مدد  25 :منشور
بمجمومة ق اررات المجطة اامطو المادة الجنائ ة 1966ك1986 -ك جاى ف ه ما طي  :ي إن
إقامة الدموى المدن ة التاب ة تبطب وجود دموى مموم ة تت ط

بالجرك الذي تلبب في

الضرر المبطوب الت و أل منه وذلك بناى مطو متاب ة من برف الن ابة أو التدماى مباشر
من برف المتضرر  ...ل ة في المطف مما ف د أن المتهك كان متاب ا بالجرك خبأ وأن
اإلدانة كانت بخصوص جر متي مدك التمكن والقتل الخبأ فطك كن من ح

المحكمة

والحالة هذه أن تقبل المبالب المدن ة المت طقة بالت و أل من الجروي والمقدمة من برف
الجرحو في الحادث.
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ولقد ثار خالف حول شرب تبطب حصول الضرر لقبول االدماى المدني أماك قضاى التحق
فالب أل منهك رى ضرورة إثبات الضرر والب أل اآلخر رى إمكان ة حصوله فقب .
فاإلتجا األول  : )13رى ضرورة إثبات حصول الضرر و أنه ال كفي مجرد
االدماى المدني
ح

ذلك ان من شأن إبال هذا الح أن دي إلو ت لفات في الت مال

اإلدماى المدني الذي نتج منه تحر ك الدموى ال امة أماك قضاى التحق

ف كون

ول طة إلشبا غر زة االنتقاك كما أن اختصاص القضاى الجنائي بن ر االدماى المدني هو
اختصاص التثنائي جب مدك التول ف ه ولذلك جب إثبات الضرر.
وقد اتجهت محكمة النقأل الفرنل ة هذا االتجاه في ب أل أحكامها .
واالتجا الثاني  : )14رى أنه كفي إمكان حصول الضرر فقب فالفصل  86من
قانون اإلجراىات الجنائ ة الفرنلي الذي قابطه الفصل  94من قانون الملبرة الجنائ ة القد ك
وحال ا تقابطه المادة  93لتنتج منه أنه مكن أن نتصب برفا مدن ا ولو قدك شكا ة غ ر
م ططة ولك تبررها بوجه كاف الحجج المدلو بها وم نو هذا أنه ل ة من الالزك إثبات
حصول الضرر...
وقد أ دت محكمة النقأل الفرنل ة هذا االتجاه .
و رى الدكتور ممر أبو الب ب  )15أن الحل االطك هو أنه ال بد من توفر شرب
الضرر فال كفي المدمي المدني ل شتكي أما قاضي التحق

و نتصب برفا مدن ا أو

تدخل في دموى جنائ ة قائمة أن دمي الضرر وكفو دون ب ان أو توض

أو تبر ر ما

ف د وجود هذا الضرر من خالل ال روف المح بة والوقائ الم روضة.
و ض ف أن قبول االدماى المدني الملتند إلو مجرد ادماى وزمك

ف ن ذلك ل فت

باب القضاى الجنائي لكل زامك وفي ذلك منتهو الخبر مطو حلن ل ر ال دالة الجنائ ة
وتهد د بالغ الخبورة لطحر ة الفرد ة  ...ف جب إذن التحري مطو ما رأل مطو هذا القضاى
من ادماىات حتو ال فت باب االتهاك مطو مصرام ه خاصة وأن المدمي المدني لك كن
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ل طجأ إلو قض اى التحق
كون مقبوال

غالبا إال ب د أن تكون الن ابة ال امة قد حف ت القض ة لمبرر قد

لذلك جب أن كون قاضي التحق

حذ ار ف تأكد من توفر شروب قبول

االدماى أمامه خاصة شرب وجود الضرر.
أما أماك قاضي الحكك فال بد من إثبات وجود الضرر ف ال وب ان مداه أو حدوده
حتو مكنه تقد ر الت و أل الذي ل حكك به مطو ألاله.
ون كد مرة أخرى أن دور المتضرر نحصر في تحر ك الدموى ال موم ة فقب أما
ممارلتها ومراقبتها فتبقو من اختصاص الن ابة ال امة وحدها.
وكرة المجطة اامطو هذا المبدأ في ب أل ق ارراته نذكر من ب نها القرار ن التال ن :
 القرار الصادر بتار خ  1999/3/17ك تحت مدد  3/533 :الذي ورد ف ه ما طي :
"

ق المتضرر ين طر في إقامة الدعوى العمومية دون ممارستكا التي تبقى من

اختطاص النيابة العامة و داا ولو كان او اللي رككا بواسطة شكاية مباشرة"
 القرار الصادر بتار خ  1987/10/29ك تحت مدد  7280 :والذي جاى ف ه :
" لئن كان للمتضرر ق ت ريك الدعوى العمومية فإن مباشرتكا بعد للك يعتبر من عمل
النيابة العامة و داا ".
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المبحث الرابع  :شروط تحريك الشكاية المباشرة
أ – شروط ت ريك الشكاية المباشرة أمام قاضي الت قيق
نصت المادة  92من قانون الملبرة الجنائ ة مطو ما طي  :ي مكن لكل شخص ادمو أنه
تضرر من جنا ة أو جنحة أن نصب نفله برفا مدن ا مند تقد ك شكا ته أماك قاضي
التحق

المختص ما لك نص القانون مطو خالف ذلكي.
و فهك من هذه المادة أنه ح

المباشرة أماك قاضي التحق
الجر مة قابطة لطتحق

لطمتضرر إقامة الدموى ال موم ة بوالبة الشكا ة

لواى ت ط اامر بجنا ة أو بجنحة قابطة لطتحق

واذا لك تكن

ف نه ال مكن لطمبالب بالح المدني أن بالب ب جراى تحق

وشروب تحر ك الشكا ة المباشرة أماك قاضي التحق

بشأنها.

هي :

 .1جب أن تكون الدموى ال موم ة مقبولة ذلك أنه ال مكن لطمبالب بالح

المدني

تحر ك الدموى ال موم ة بوالبة الشكا ة المباشرة في ب أل الحاالت منها :
 إذا كان الفصل في الجر مة من اختصاص محكمة التثنائ ة  :كالمحكمة ال لكر ة
ومحاكك الجمامات والمقاب ات إذ تنص المادة التال ة من قانون ال دل ال لكري
مطو أنه ال تبت المحكمة ال لكر ة إال في الدموى ال موم ة وال جوز اي شخص
أن بالب بالحقو المدن ة أماك المحكمة ال لكر ة ما مدا في ااحوال التي لتب ن
في المادة  125وما ب ده.
وتقضي المادة  125بأنه ح ادا مطو المبدأ المنصوص مط ه في المادة  9من هذا
القانون ف ن المحكمة ال لكر ة التي أصدرت الحكك ببراىة المتهك تحكك بت و ضات
الضرر التي جوز منحها لطمحكوك مط ه أو لممثط ه مطو إثر إجراى ملبرة المراج ة
و نص الفصل  15من ال ه ر الشر ف الم رخ في  15ول وز  1974ك المت ط بتن ك
محاكك الجمامات ومحاكك المقاب ات وتحد د اختصاصها مطو أن القوامد المت طقة
باالختصاص والملبرة المببقة في القضا ا المدن ة والجنائ ة أماك محاكك الجمامات
ومحاكك المقاب ات هي المحددة بمقتضو هذا ال ه ر ما لك نص قانون خاص مطو
خالف ذلك.
ومن ثك فال مكن المبالبة بالح المدني لد ها .)16
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 -إذا ت ط اامر بالمحكمة ال ط ا

ذلك أن المادة  31من القانون التن مي لطمحكمة

ال ط ا تقضي بأنه ال تقبل المبالبة بالح المدني أماك لجنة التحق

وال أماك المحكمة

ال ط ا.
 إذا كان مرتكب الجر مة حدثا  )17فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة  463منقانون الملبرة الجنائ ة مطو أنه ال مكن إقامة الدموى ال موم ة ضد حدث من قبل
البرف المدني.
 إذا كان مرتكب الجر مة صاحب امت از قضائي  )18أو نتمي إلو بائفة م نة منالمو ف ن فتلري مط هك مندئذ الملبرة المنصوص مط ها في المواد من  264إلو
 268من قانون الملبرة الجنائ ة.
 ب أل الجرائك المرتكبة خارج أرأل الوبن والتي أناب المشر تحر ك الدموىال موم ة بشأنها بالن ابة ال امة وحددها دون المتضرر وب د توصطها بشكا ة رلم ة
من البطد الذي ارتكبت ف ه الجر مة

وذلك ممال بمقتض ات المادة  708من قانون

الملبرة الجنائ ة.
 إذا ارتكبت الجرائك خالل الجطلات  )19فببقا لطمادة  269من قانون الملبرةالجنائ ة ف نه مطو خالف لطقوامد ال اد ة الراج ة لالختصاص أو الملبرة

تن ر

المحاكك في الجرائك التي قد ترتكب خالل الجطلات وذلك بموجب مطتملات من
الن ابة ال امة أو تطقائ ا وضمن الشروب المحددة في المادة  357وما ط ها إلو المادة
 366من قانون الملبرة الجنائ ة.
 وببقا لطمادة  419من قانون الملبرة الجنائ ة ف نه تحال القض ة مطو غرفةالجنا ات مطو النحو التالي :
 بقرار اإلحالة الصادر من قاضي التحق .
 ب حالة من الوك ل ال اك لطمطك ببقا لطمادت ن  49و  73من هذا القانون.
 ب حالة من الغرفة الجنح ة مند إلغاى قرار قاضي التحق

ب دك المتاب ة.

ف ذن ال مكن تحر ك الدموى ال موم ة في الجنا ات بوالبة الشكا ة المباشرة وذلك
بالن ر إلو خبورتها وجلامة مقوبتها وحرص المشر مطو أن ال تبري مطو
القضاى إال ب د تحق .
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 .2أن تكون الدموى المدن ة )20التاب ة مقبولة

وال تكون كذلك إال إذا كانت مرفومة من

برف من له الصفة والصفة تتوافر لدى المبالب بالح المدني بوجود الضرر والمبالبة
بالت و أل منه ف ن ان دك أي منهما ان دمت الصفة.
 .3نبغي أن كون قاضي التحق

مختصا مكان ا لطبث في الشكا ة المباشرة واختصاصه

تحدد بوقو الجر مة بداخل دائرة اختصاصه أو كون المتهك أو أحد الملاهم ن أو
المشارك ن م ه في الجر مة ق ك بدائرة اختصاصه أو إلقاى القبأل مط هك أو مطو أحدهك
بدائرة اختصاصه كذلك المادت ن  44و  55من قانون الملبرة الجنائ ة).
 .4وجوب كون الجر مة جنا ة أو جنحة  )21دون المخالفة التي ال مكن لطمتضرر منها
تحر ك الدموى ال موم ة بشأنها من بر

الشكا ة المباشرة إال إذا كانت مرتببة بجنحة أو

جنا ة غ ر قابطة لتجزئتها منهما.
 .5ت ن مطو المبالب بالح

المدني مندما ال كون م فو أو محصال مطو الملامدة

القضائ ة أن ود في كتابة الضبب المبطغ الذي فترأل أنه ضروري لمصار ف الدموى
المادة  95من قانون الملبرة

وذلك داخل أجل م ن تحت بائطة مدك قبول الشكا ة
الجنائ ة).

ونش ر بهذا الصدد أنه حلب الفقرة الثان ة من المادة اللالفة الذكر ف ن إش ار الوك ل
القضائي لطممطكة  )22أصب موكوال لقاضي التحق

ولك

د هذا اإلجراى من التزامات

المبالب بالح المدني.
 .6جب مطو المبالب بالح
التحق

المدني الذي ال ق ك داخل نفوذ المحكمة التي جري ف ها

أن ختار موبنا بدائرة تطك المحكمة

واذا لك ختر موبنا فال مكنه الدف ب دك

تبط غه اإلجراىات التي كان جب تبط غها إل ه بمقتضو القانون
الملبرة الجنائ ة).
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المادة  96من قانون

 .7أن كون المبالب بالح المدني ذو أهط ة لطتقاضي

ف ذا كان قاص ار  )23أو ناقص

ااهط ة ف نه تحتك تقد ك الشكا ة المباشرة بوالبة نائبه القانوني.
إذ تنص المادة  352مطو أنه ال جوز لألشخاص الذ ن ل لت لهك أهط ة ممارلة
حقوقهك المدن ة أن ق موا الدموى المدن ة إال ب ذن من ممثطهك القانوني أو بملامدته.
 .8ذكر الهو ة الكامطة لطمبالب بالح

المدني قصد م رفة شخص ته وذكر كذلك الهو ة

الكامطة لطمتهك.
 .9إذا كان المتهك ناقص ااهط ة من الناح ة المدن ة ف جب تقد ك الشكا ة المباشرة ضده م
إدخال ممثطه القانوني المل ول مدن ا في الدموى.

 .10جب أن تتضمن الشكا ة المباشرة بطب ت و أل من الضرر أي تقد ر مبطغ من
المال.
ولقد ب نت المادة  93من قانون الملبرة الجنائ ة اآلثار التي تترتب من تقد ك
المبالب بالح المدني لشكا ته أماك قاضي التحق
قاضي التحق

إذ نصت المادة المذكورة مطو أنه أمر

بتبط غ الشكا ة إلو وك ل المطك أو الوك ل ال اك لطمطك لتقد ك مطتملاته.

وال مكن لطن ابة ال امة أن تح ل مطو قاضي التحق

مطتملات ب دك إجراى تحق

إال إذا كانت هناك ألباب تمة الدموى ال موم ة أو كانت الوقائ ال تقبل أي تك ف
جرمي أو أن الجر مة ل لت من النو القابل لطتحق .
واذا لك لتجب قاضي التحق

لمطتملات الن ابة ال امة ف ط ه أن صدر بذلك أم ار

م طال.
و مكن لطن ابة ال امة في حالة تقد ك شكا ة ال تدممها ألباب كاف ة أوال تبررها الملتندات
المقدمة أن تطتمة من ق اضي التحق

فت تحق

م قت حول أي شخص قد كشف منه

البحث.
مكن لقاضي التحق

 )24في هذه الحالة أن لتم إلو الشخص أو ااشخاص المشار

إل هك في الشكا ة بصفتهك شهودا م مراماة المادة  118وابال الشهود مطو مقتض اتها
وذلك إلو أن تك توج ه التهك أو مند االقتضاى تقد ك مطتملات جد دة ضد شخص م ن.
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وهكذا تب ن أن الشكا ة م التنص ب برفا مدن ا أماك قاضي التحق
تحر ك الدموى ال موم ة أمامه وق امه بالتحق

ت دي إلو

وبالن ر في الدمو ن م ا الدموى ال موم ة

والدموى المدن ة التاب ة لها.
ونصت المادة  98من قانون الملبرة الجنائ ة مطو الجزاى الذي خصه المشر لطمت لف في
الت مال حقه في الشكا ة المباشرة ونصت المادة اللالفة الذكر مطو ما طي :
بناى مطو بطب من البرف المدني وأصب

ي إذا صدر أمر ب دك المتاب ة ب د فت تحق

نهائ ا ف مكن لطمتهك ولكل ااشخاص المشار إل هك في الشكا ة أن بطبوا من المشتكي
ت و ضهك من الضرر أماك المحكمة المدن ة المختصة دون اإلخالل بحقهك في متاب ته
بالوشا ة الكاذبةي.
ب -شروط ت ريك الشكاية المباشرة أمام الم كمة
مكن لطمبالب بالح المدني إقامة الدموى مباشرة  )25لدى المحكمة من بر

الشكا ة

المباشرة كطما كا نت الجر مة التي تلببت له في الضرر جنحة أو مخالفة بامتبارهما المجال
المشكل الختصاص المحكمة االبتدائ ة.
ولقد نصت الفقرة الثان ة من المادة  384من قانون الملبرة الجنائ ة مطو أنه مكن رف
الدموى إلو المحكمة االبتدائ ة بوالبة االلتدماى المباشر الذي لطمه وك ل المطك أو
البرف المدني لطمتهك أو مند االقتضاى لطمل ول ن من الحقو المدن ة.
وقد تبادر إلو الذهن  )26من خالل اهر النص أن االلتدماى المباشر لطك من قبل
المبالب بالح

المدني ..لكن االلتدماى المباشر الذي ي لطمهي المبالب بالح

المدني

لطمتهك أو لألشخاص المل ول ن من الحقو المدن ة ف نه ال حمل إال مفهوما واحدا ختطف
من اهر النص وم داه – تحر ك الدموى ال موم ة في مواجهة المتهك.
والشروب التي جب توفرها في الشكا ة المباشرة المرفومة أماك المحكمة هي التال ة :
 -1أداى الصوائر  )27التي تتبطبها الدموى ال موم ة المثارة بوالبة الشكا ة المباشرة
ما لك كن البالب محصال مطو الملامدة القضائ ة) وتشمل مطو ما طي :
 القلب الجزافي المنصوص مط ه في الفصل  50من ه ر  31دجنبر  1986المن كلطمصار ف القضائ ة.
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 -المبطغ المفترأل أنه ضروري لتلد د جم

مصار ف اإلجراىات حلب الفصل 54

من ال ه ر المذكور ننفا.
 الرلك القضائي المنصوص مط ه في الفصل  56من نفة ال ه ر اللالف الذكر.ونرى أن عدم أداء الرسوم القضائية ( )28وبشكل عام بالنسبة لمسطرة الشكاية
المباشرة يؤدي إلى عدم قبولكا ككل إل كان على المطالب بال ق المدني أن يراعي

الشكليات المتطلبة قانونا بما في للك تنطيطات ظكير  31دجنبر  1986م المنظم
للمطاريا القضائية.
 -2أن تكون الدموى ال موم ة مقبولة واذا كانت غ ر مقبولة كأن تكون مثال الواق ة مما
طزك ف ها تقد ك شكوى كما في جن إهمال االرة واللرقة ب ن ااقارب والت مال ناقطة ذات
محرك بدون مطك مالكها المنصوص مط ها في الفصول  479و  480و  435و  522من
القانون الجنائي ف نه ال مكن تحر ك الدموى ال موم ة بوالبة الشكا ة المباشرة إذا تخطف
ذلك الشرب

باإلضافة إلو الحاالت التي ت رضنا لها مند حد ثنا مطو الشروب الواجب

توفرها في الشكا ة المباشرة أماك قاضي التحق .
 -3أ ن تكون الدموى المدن ة التاب ة مقبولة وال تكون كذلك إال إذا كانت مرفومة من برف
من له الصفة وأن تكون المحكمة مختصة لطن ر في الدموى المدن ة التاب ة وقد أشرنا
لطشروب التي نبغي توفرها في الدموى المدن ة التاب ة بمنالبة حد ثنا من شروب تحر ك
الدموى المدن ة التاب ة أماك قاضي التحق .
 -4أن وجد ارتباب ب ن الدمو ن بح ث تكون الدموى المدن ة يتاب ةي لطدموى الجنائ ة أي
أن كون الضرر ناشئا من الجر مة موضو الدموى الجنائ ة ف ذا اشترى مثال شخص ش ئا
ملروقا م مطمه بذلك فقدك لطمحاكمة بتهمة إخفاى ملرو

فال جوز لطمالك أن دمو

مدن ا لطمبالبة بت و أل الضرر الذي أصابه بفقد ماله ان هذا الضرر لك نشأ من جر مة
إخفاى الملرو التي رف ت بها الدموى بل من جر مة اللرقة التي لك ترف الدموى منها.
 -5جب مطو المبالب بالح المدني الذي لب له أن تقدك بشكا ة مباشرة أماك قاضي
التحق

م ند إحالة القض ة مطو المحكمة أن كد تدخطه بمذكرة مكتوبة مرفقة بوصل أداى
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الرلوك القضائ ة ومحتو ة مطو مبالبه االلال ة ومبطغ الت و أل المبطوب

المادة 349

من قانون الملبرة الجنائ ة).
وال قبل منه تقد ك البطب شفو ا حلبما أكد ذلك القرار الصادر من المجطة اامطو بتار خ
 1976/5/6ك تحت مدد .657 :
 -6أن تقدك الشكا ة المباشرة من المضرور من الجر مة فال

د مثال مضرو ار من الجر مة

دائن المجني مط ه في اللرقة الذي ضار من افتقار مد نه.
ونتلاىل ال يمكن ت ريك الدعوى العمومية بواسطة الشكاية المباشرة من طرا
ورثة المجني عليه ؟

ذهب جانب من الفقه إلو قبول إثارة الدموى ال موم ة من برف الورثة انهك

متضررون و ح
المتضرر بالح

لهك االنتصاب برفا مدن ا بال جدال .والقانون نص صراحة مطو ح
المدني في تحر ك الدموى ال موم ة

المادت ن  92و  384من قانون

الملبرة الجنائ ة مطو لب ل المثال) وال مبرر لطتم ز ب ن المجني مط ه وب ن غ ره من
المتضرر ن ما دامت النصوص قد أغفطت من قصد هذا التم ز.
و ذهب رأي نخر إلو أن الورثة ال ح لهك تحر ك المتاب ة الجنائ ة والقانون ان كان قد
لم لطمبالب بالح المدني ب ثارة الدموى ال موم ة دون تفر ب ن المجني مط ه وب ن غ ره
من المتضرر ن إال أنه جب تفل ر ذلك بمراماة الحكمة من من هذا الح لطمتضرر.
فالدموى ال موم ة ح لطمجتم ال لطمجني مط ه

حركها من بر

الن ابة ال امة

ولكن ن ار لحداثة مهد انت از المجتم لهذا الح من اافراد وبقاى جذور غر زة القصاص
وحب االنتقاك لدى المجني مط ه ارتأى المشر إرضاى لهذه الغر زة وتهدئة ي انان ةي
صاحبها أن لم لضح ة الجر مة بتحر ك الدموى ال موم ة وهذه ال طة أو الحكمة التي
تتحق

في المجني مط ه ال توجد بالنلبة لطورثة الب د ن من أحداث الجر مة وهك مجرد

خطف لطمجني مط ه في حقوقه المال ة.
واالتاذ احمد الخمط شي م ل إلو الرأي الثاني الذي ض
ال موم ة من بر

من دائرة تحر ك الدموى

اافراد وان الورثة لتهدفون من دمواهك الحصول مطو ت و أل مالي

انتقل إل هك من الموروث فال قصدون من إثارة المتاب ة الجنائ ة إال االنتفا
16

بم از ا

اإلجراىات الجنائ ة في تله ل إثبات حقهك في الت و أل وهذه الغا ة الماد ة ال تبرر
تخو طهك إثارة الدموى ال موم ة التي قد لت مطونها كول طة لطضغب مطو المل ول من
الضرر اداى ت و أل مرتف .)29
ونرى أنه ال ي ق للورثة ت ريك الدعوى العمومية بواسطة الشكاية المباشرة على
أساس أن ق مورثكم في اإلدعاء ال ينتقل إليكم بعد وفاته ولللك فما عليكم إال اللجوء
إلى القضاء المدني أو التنطب كمطالبين بال ق المدني في إطار الدعوى المدنية التابعة

عند ت ريك الدعوى العمومية من طرا النيابة العامة.
ونتلاىل أ ضا هل مكن تحر ك الدموى ال موم ة بوالبة االلتدماى المباشر أماك
المحكمة في إبار الحوالة أو الحطول ؟ وممال بمقتض ات الفصل  189وما ب ده من قانون
االلتزامات وال قود وكذا الفصل  211وما ط ه من نفة القانون.
رى الدكتور أحمد الخمط شي أن اللماي  )30بتحر ك الدموى ال موم ة في هذا
اإلبار ال مبرر له وان كان ب أل الفقهاى قولون به إلرافا منهك في تبب
والحطول التي تقضي بحطول الدائن الجد د محل الدائن القد ك في جم

قوامد الحوالة

حقوقه وامت ازاته.

أما رأينا في إمكانية ت ريك الدعوى العمومية بواسطة الشكاية المباشرة من طرا
الم ال له وال ال م ل المتضرر بمقتضى اتفاق أو بنص القانون فإنه ال يجوز لكما للك
لكونكما لم يطابا بضرر شخطي مباشر ،وأن ت ريك الدعوى العمومية بواسطة الشكاية

المباشرة ق شخطي للمضرور وال يجوز لغير أن يمارسه.
 -7ذكر الهو ة الكامطة لطمبالب بالح المدني وكذا الهو ة الكامطة لطمتهك.
 -8إذا كان المبالب بالح المدني قاص ار أو ناقص ااهط ة  )31ف ن الشكا ة المباشرة
جب تقد مها من برف نائبه القانوني ونش ر أن المادة  353من قانون الملبرة الجنائ ة
تقضي بأنه إذا كان الشخص الذي دمي الضرر غ ر م هل لتقد ك البطب بنفله بلبب
مرأل مقطي أو بلبب قصوره ولك كن له ممثل قانوني فططمحكمة أن ت ن له لهذا الغرأل
وك ال خصوص ا بناى مطو مطتمة من الن ابة ال امة.
و مكن لرئ ة اله ئة المحالة مط ها أف ال ارتكبها في ح قاصر ممثطه القانوني أن
ن له وك ال خصوص ا ل قوك بتقد ك المبالب المدن ة لفائدته.
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 -9إذا كان المتهك ناقص ااهط ة من الناح ة المدن ة ف جب تقد ك الشكا ة المباشرة في
مواجهته م إدخال ممثطه القانوني المل ول مدن ا في الدموى.
 -10جب أن تتضمن الشكا ة المباشرة بطب ت و أل من الضرر أي تقد ر مبطغ من
المال.

وقد أصدر المجطة اامطو بتار خ  1982/7/23ك ق ار ار تحت مدد  1084 :منشور
بمجمومة ق اررات المجطة اامطو المادة الجنائ ة 1966ك – 1986ك جاى ف ه أنه ال كفي
لتحر ك الدموى ال موم ة أن قدك المتضرر شكا ة ب ن ف ها وقائ الف ل اإلجرامي بل جب
أن

بر من رغبته في المبالبة بالح

المدني و حدد مبطغ الت و أل من الضرر الذي

حصل له.
 -11لكر الوطا القانوني وفطول المتابعة وتاريخ ارتكاب الفعل الجرمي.

نش ر أن الن ابة ال امة مند متاب تها  )32لطدموى ال موم ة ب د مبادرة المجني مط ه

بملبرة االدماى المباشر ف نها تبقو حرة في تك ف الوقائ وال شيى طزمها بامتماد التك ف
الذي ت لة مط ه الضح ة بطباتها كما لها مبط

الحر ة في بطب الحكك باإلدانة أو

بالبراىة وأن الوصف القانوني  )33ال ق د المحكمة مند بري الدموى مط ها.
ونتلاىل هل جوز لطمبالب بالح المدني تحر ك الدموى ال موم ة بوالبة الشكا ة
المباشرة مباشرة أماك الغرفة الجنح ة االلتئناف ة ؟ نرى أنه ال يجوز للك ألنه سيفوت على
المتكم فرطة التقاضي على درجتين ،واالجتكاد الفرنسي ( )34ال ديث يرف

تقديم

االدعاء المدني أمام م كمة االستئناا ألول مرة ألنه يرى في للك تجااال لنظام

الدرجتين.

و بري ل ال نخر وهو :ما الحل إذا حركت الدموى ال موم ة بوالبة الشكا ة
المباشرة أماك المحكمة اال بتدائ ة وتب ن لها أن الوقائ المشار إل ها بالشكا ة المباشرة تشكل
جنا ة؟
ذهب جانب من الفقه  )35أنه إذا كان موضو االدماى المباشر قض ة تكتلب صبغة
جنائ ة

ف ن المحكمة تقضي ب دك قبول هذا االدماى
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بلبب ان داك صفة راف ه في

التقاضي أما إذا ت ط

اامر بدموى مموم ة أث رت من قبل الن ابة ال امة وتب ن له ئة

الحكك أن وقائ النازلة تهك ف ال حمل وصف الجنا ة ف نها تقضي ب دك االختصاص ...
ذلك أن الدموى المقامة من قبل حارلة المصطحة ال امة مقبولة بصفة مبدئ ة لكونها
صاحبة الل ادة مطو الدموى ال موم ة أصال وذهب القضاى في مصر في أحد أحكامه
الجنائ ة بأنه لما كان المدمي المدني ال مطك تحر ك الدموى ال موم ة إال في الجن
والمخالفات فقب ف ذا رف دمواه مباشرة إلو محكمة الجن و هر لها أن الواق ة جنا ة وجب
الحكك ب دك قبول الدموى لرف ها من غ ر ذي صفة ال الحكك ب دك االختصاص.
وذهب في حكك جنائي نخر بأنه بالما أن الدموى رف ت بالبر

المباشر من

المدمي بالحقو المدن ة أماك محكمة الجن فقد كان واجبا مطو هذه المحكمة أن تقول
كطمتها ف ها وهذه المحكمة إذا قضت ف ها ب دك االختصاص لق اك شبهة الجنا ة ف ن هذا
منها صح

في القانون ...

وفي نظري أن الم كمة االبتدائية إلا تبين لكا أن الوقائع المشار إليكا بالشكاية
المباشرة تشكل جناية فإنه يتعين عليكا أن تطرح بعدم االختطاص طالما أن االختطاص
ينعقد لكا عندما يتعلق األمر بجن ة أو مخالفة.
 -12مدك لبق ة مقاضاة الخصك أماك القضاى المدني ذلك أن الفقرة ااولو من المادة 11
من قانون الملبرة الجنائ ة تنص مطو أنه ال جوز لطبرف المتضرر الذي أقاك دمواه لدى
المحكمة المدن ة المختصة أن ق مها لدى المحكمة الزجر ة.
غ ر أنه جوز لطمبالب بالح

المدني إذا أحالت الن ابة ال امة الدموى ال موم ة إلو

المحكمة الزجر ة وكانت المحكمة المدن ة لك تصدر حكمها في الموضو أن نقل دمواه
المدن ة اماك القضاى الجنائي ومفهوك المادة  11اللالفة الذكر أنه إذا رف المضرور من
الجر مة دمواه أماك المحكمة المدن ة المختصة في أول اامر فال ح له أن ترك دمواه
هذه و رف ها أماك القضاى الجنائي إال إذا كانت الن ابة ال امة قد رف ت الدموى ال موم ة
منها ف ح له مندئد أن دل من البر
ببر

المدني و ق ك دمواه المدن ة أماك القضاى الجنائي

التب ة لطدموى ال موم ة التي أقامتها الن ابة ال امة

المدن ة قد اصدرت حكمها في موضو الدموى المدن ة.
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وذلك كطه ما لك تكن المحكمة

وبمفهوك المخالفة لهذه المادة تجطو أنه إذا لك ترف الن ابة ال امة الدموى ال موم ة
مطو المتهك ب د أن اختار المضرور البر
ال موم ة بنفله من بر

المدني فط ة لهذا ااخ ر أن ق ك الدموى

الشكا ة المباشرة أماك المحكمة الزجر ة ان هذا البر

كان

مفتوحا أمامه ومدل منه واختار البر المدني والبر المدني أصط لطمتهك .)36
وشروب لقوب الح في اخت ار البر الجنائي هي :
أوال  :أن كون المضرور  ) 37قد لب أن أقاك دمواه بالت و أل أماك القضاى المدني إذ
أن المضرور إذا أقاك الدموى المدن ة أماك القضاى المدني المختص فال ح له ال ودة إلو
البر الجنائي أي أن خ اره نهائي.
ثانيا  :إذا أقامت الن ابة ال امة الدموى ال موم ة وكانت المحكمة المدن ة التي راج ها لك
تصدر حكما في الموضو ف ن من ح المبالب بالح المدني أن نقل دمواه المدن ة إلو
القضاى الجنائي.
ونش ر أنه مك ن لطمضرور أن ختار البر

الجنائي إن لب له أن رف دمواه أماك

محكمة مدن ة غ ر مختصة.
كما نش ر أ ضا أنه  )38إذا أقاك المتضرر الدموى المدن ة لدى القضاى الجنائي أن
رج إلو القضاى المدني والقانون لك نص مطو جواز ذلك صراحة ولكنه لك من ه.
ثالثا  :أن تكون الدموى التي رف ها أماك القضاى المدني هي نفة دموى الت و أل التي ر د
أن رف ها من جد د بالتب ة لطدموى الجنائ ة أي أن تكونا متحدت ن من ح ث الموضو
وهو بطب الت و أل بصرف الن ر من مقداره ومن ح ث اللبب وهو الواق ة الجنائ ة وما
لببته من ضرر خاص راد إصالحه وكذلك من ح ث الخصك ااصطي لطمضرور وهو
المتهك

فرف الدموى المدن ة مطو – أ -بامتباره فامال أصط ا لجر مة اللرقة أماك القضاى

المدني ال من من رف دموى مدن ة مطو ج بامتباره ملاهما في ارتكاب ذات الجر مة
أماك القضاى الجنائي.
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وتجدر اإلشارة أنه إذا اختار المضرور البر

الجنائي ف نه مكن له أن تخطو منه

إلو البر المدني ما دامت المحكمة الزجر ة لك تفصل ب د في الدموى المدن ة.
كما تجدر اإلشارة كذلك أن الدف ب دك قبول الدموى المدن ة ال ت ط بالن اك ال اك
وهو دف مقرر لفائدة المتهك ف ذا تراخو في إبدائه لقب حقه في التملك به.
 -13طلب توقيع العقوبة على المتكم
وهذه النقبة كانت محل اختالف فالدكتور ادوارغالي الذهبي  )39رى أن االدماى المدني
أماك القضاى الجنائي تضمن حتما بطب الحكك بتوق

ال قوبة باإلضافة إلو بطب

الت و أل ونفة االتجاه تبناه االتاذ مبد الرح ك زكار ( )40الذي رى أنه لكي تكون
أحق ة المتضرر في الت فاى الت و أل من الضرر الذي خطفته الجر مة ره نة بالتماله إلدانة
خصمه الجاني وذلك حتو ن قد االختصاص له ئة الحكك لطبث في االدماى ككل بشق ه
الجنحي والمدني.
و رى الدكتور أبو الم ابي حاف
بالب بتوق

 )41أبو الفتوي أنه ل ة لطمدمي المدني أن

مقوبة م نة ونفة الرأي راه الدكتوران مادل محمد  )42فر د قورة و

م وأل مبد التواب )43

ونرى أن طلب توقيع العقوبة على المتكم او من اختطاص

النيابة العامة و داا وال دخل للمطالب بال ق المدني في للك.
وبطب توق

 )44ال قوبة من جانبها أي الن ابة ال امة) أو مدك بطبها ال ثر في

واجب المحكمة لطقضاى في الدموى الجنائ ة.
ومند الت فاى الشكا ة المباشرة لكل شروبها وجب مطو المحكمة أن تفصل ف ها
بشق ها الجنائي والمدني.
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المبحث الخامس  :مآل الشكاية المباشرة عند تنازل المطالب بالحق
المدني أو لجوئه إلى الطعن :
ب د توافر الشكا ة المباشرة مطو الشروب المتبطبة قانونا لتحر ك الدموى ال موم ة ف ن تنازل
المبالب بالح

المدني ال

ثر مطو ل رها

ذلك أن الدموى ال موم ة أصبحت مطكا

لطمجتم وبت ب ر نخر ب د تحر ك الدموى ال موم ة بوالبة الشكا ة المباشرة ف ن بقاىه في
الخصومة أو تركه إ اها ال ثر مطو ل رها كما أنه ال أثر للقوب الدموى ال موم ة ب د
تحر كها مطو حقه في الفصل في دمواه المدن ة ممال بمقتض ات المادة  12من قانون
الملبرة الجنائ ة التي تنص مطو أنه إذا كانت المحكمة الزجر ة تن ر في الدموى ال موم ة
والدموى المدن ة م ا ف ن وقو لبب ملقب لطدموى ال موم ة ترك الدموى المدن ة قائمة
وتبقو خاض ة الختصاص المحكمة الزجر ة.
ومند صدور حكك ابتدائي بالبراىة ومدك االختصاص في المبالب المدن ة ف ن التئناف
المبالب بالح

المدني نصب فقب مطو الدموى المدن ة التاب ة التنادا لطمادة  410من

قانون الملبرة الجنائ ة التي تنص مطو ما طي :
ي قصر التئناف البرف المدني أو المل ول من الحقو
االلتئناف ة مطو مصال الملتأنف المدن ة و ت

المدن ة ن ر غرفة الجن

لطمحكمة تقد ر حق قة الوقائ المتلببة في

الضرر المدمو به.
ال خول هذا االلتئناف لطمحكمة إال تأ د الحكك أو ت د طه أو إلغائه لفائدة الملتأنف.
ال كون لطحكك الصادر ب د هذا االلتئناف لواى قضو بالحقو المدن ة أو برفضها أي
تأث ر مطو الدموى ال موم ة إذا كان الحكك الصادر بناى مطو متاب ة الن ابة ال امة قد
اكتلب قوة الشيى المقضي بهي.
وقد أصدر المجطة اامطو ق ار ار بتار خ 1960/11/03ك تحت مدد  733 :جاى ف ه  :ي إن
محكمة االلتئناف التي تن ر في الدموى ال موم ة بناى مطو التئناف المبالب بالح
المدني وحده دون الن ابة ال امة وتقضي ب لغاى الحكك االبتدائي القاضي بالبراىة ثك تتصدى
وتحكك باإلدانة ت تبر قد خرقت الفصل  410من قانون الملبرة الجنائ ة ومتجاهطة لألثر
الناشر لاللتئناف كما ت تبر متجاوزة لحدود لطبتهاي.
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كما أصدر بتار خ 1987/10/29ك ق ار ار تحت مدد  7280 :جاى ف ه  :ي أن المحكمة ح ن
امتبرت أن التئناف المبالب بالح المدني الم ني المث ر لطدموى ال موم ة مقصو ار مطو
الجانب المدني تكون قد ببقت القانون تبب قا لط ماي.
كما أصدر بتار خ 1990/03/17ك ق ار ار تحت مدد  3/533 :جاى ف ه أن التئناف المبالب
بالح المدني في الشكا ة المباشرة دون الن ابة ال امة قصر ن ر محكمة االلتئناف مطو
الدموى المدن ة التاب ة في نبا الفصل  410من قانون الملبرة الجنائ ة.
و رى جانب من الفقه  )45أن الفقرة ااخ رة من الفصل  410من قانون الملبرة
الجنائ ة التي تنص مطو أنه ال كون لطحكك الصادر ب د هذا االلتئناف لواى قضو
بالحقو المدن ة أو برفضها أي تأث ر مطو الدموى ال موم ة إذا كان الحكك الصادر بناى
مطو متاب ة الن ابة ال امة قد اكتلب قوة الشيى المقضي به تث ر إشكاال مندما كون الحكك
صاد ار بناى مطو شكا ة مباشرة ول ة مطو متاب ة الن ابة ال امة ذلك أن الفصل  410حدد
حصر ا مدك تأث ر الحكك الصادر ب د االلتئناف المذكور مطو الدموى ال موم ة في كون
الحكك الصادر بناى مطو متاب ة الن ابة ال امة قد اكتلب قوة الشيى المقضي به ل ة إال
دون الدموى ال موم ة مند إثارة هذه ااخ رة من برف المبالب بالح

المدني بوالبة

شكا ة مباشرة مما مكن م ه القول بناى مطو ذلك أن التئناف المبالب بالح

المدني

لوحده الحكك القاضي ب دك االختصاص لطبث في دمواه المدن ة لطبراىة شمل حتو الدموى
ال موم ة إذا كان هو من قاك بتحر كها بوالبة شكا ة مباشرة.
و رى الدكتور ممر  ) 46أبو الب ب أنه لئن كان أثر التئناف البرف المدني بقو قاص ار
مطو المصال المدن ة وحدها – إمماال لقامدة أن موضو االلتئناف ونباقه تق د بصفة
بطب راف ه – ف نه مكن أن كون اللتئنافه هذا أثر حتو مطو الجانب الجنائي من الحكك
المب ون ف ه ف نشر القض ة الجنائ ة من لائر جوانبها الجنائ ة والمدن ة وهذا نصادفه مثال
في حالة التصدي المنصوص مط ها في الفصل  415من قانون الملبرة الجنائ ة

المادة

 406حال ا) .)47

وقد أصدر المجطة اامطو بتار خ  16ون و 1960ك ق ار ار جاى ف ه ما طي  :ي إذا
كان الفصل  410من قانون الملبرة الجنائ ة حصر في المصال المدن ة ااثر الناشر
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اللتئناف المبالب بالح المدني فهذا الحصر ال لري إال مطو ااحكاك التي فصل ف ها
القضاة االب تدائ ون في الجوهر وأنه مطو ال كة إذا ألغت اله ئة االلتئناف ة حكما ب دك
االختصاص بناى مطو التئناف المبالب بالح المدني وحده ف ت ن مطو اله ئة – بموجب
التصدي – الذي تفرضه مط ها الفقرة الثان ة من الفصل  415اللالف الذكر أن تقوك مباشرة
بدورة القضاة الحال ن

وتب ا لذلك مط ها مثطهك ولو لك تلتأنف الن ابة ال امة مهمة الفصل

لواى في الدموى ال موم ة أو في الدموى المدن ة فهي تلتب

أن تقضي ب قوبة جنائ ة.

وقرار المجطة اامطو هذا فر إذن ب ن حالت ن : )48
ال الة األولى بت م كمة الدرجة األولى في جوار الدعوى :
لقد امتبر المجطة اامطو أن هذه الحالة هي التي ت ن ها مقتض ات الفصل 410
من قانون الملبرة الجنائ ة

ذلك أن ااثر الناشر لب ن المبالب بالح

المدني بمفرده

دون الن ابة ال امة أو المتهك نصب مطو المبالب المدن ة وال نصرف إبالقا إلو الدموى
ال موم ة.
ال الة الثانية بت الم كمة االبتدائية في شكل الدعوى
تشكل هذه الحالة – في ن ر المجطة اامطو بمقتضو القرار المشار إل ه – التثناى من
القامدة المنصوص مط ها بموجب الفصل  410من قانون الملبرة الجنائ ة ومبرر هذا
االلتثناى هو أن محكمة الدرجة ااولو اقتصرت في بثها بخصوص النازلة الم روضة
مط ها مطو شكل االدماى ولك تقأل في موضومه.
هذا واذا كان المشر تبطب شروب م نة لتحر ك الدموى ال موم ة كما هو الشأن
مثال في جنحتي الخ انة الزج ة ولرقة أحد ااصول التي ال جوز تحر ك الدموى ال موم ة
بشأنهما إال ب د تقد ك شكوى  )49من المجني مط ه الفصول  491و 492و 535من
القانون الجنائي) ف ن التنازل من الشكوى دي إلو لقوب الدموى ال موم ة ومن ثك ف ن
تنازل المبالب بالح المدني من شكا ته ومبالبه دي إلو لقوب الدموى ال موم ة ذلك
أن المادة الراب ة من قانون الملبرة الجنائ ة تنص مطو أنه تلقب الدموى ال موم ة بموت
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الشخص المتاب وبالتقادك وبال فو الشامل وبنلخ المقتض ات الجنائ ة التي تجرك الف ل
وبصدور مقرر اكتلب قوة الشيى المقضي به وتلقب أ ضا بتنازل المشتكي من شكا ته
إذا كانت الشكا ة شربا ضرور ا لطمتاب ة ما لك نص القانون مطو خالف ذلك.

المبحث السادس  :المسؤولية التي يتحملها المطالب بالحق المدني
عن شكايته المباشرة :
من الم طوك كما أر نا لابقا أن المبالب بالح

المدني مكنه أن حرك الدموى
 )50وذلك ببري

ال موم ة بوالبة الشكا ة المباشرة ولكن إذا تك التغالل هذا البر

قضا ا مدن ة صرفة مطو القضاى الجنائي بغا ة التوصل إلو اإللاىة إلو لم ة الخصوك
 ...أو بغا ة التغالل م از ا ال دالة الجنائ ة – كولائل – اإلثبات الجنائي وتحر ك المتاب ة
اللتغاللها في قضا ا مدن ة صرفة

أو بغا ة التغالل القوامد القانون ة التي تحكك الدموى

المدن ة التاب ة كقامدة ي الجنائي وقف المدنيي ف ن المشر وض جزاى من كل ذلك .
وقد نصت المادة  98من قانون الملبرة الجنائ ة مطو أنه إذا صدر أمر ب دك
المتاب ة ب د فت تحق

بناى مطو بطب من البرف المدني أو أصب نهائ ا ف مكن لطمتهك

ولكل ااشخاص المشار إل هك في الشكا ة أن بطبوا من المشتكي ت و ضهك من الضرر
أماك المحكمة المدن ة المختصة دون اإلخالل بحقهك في متاب ته بالوشا ة الكاذبة كما وأنه
وحلب المادة  389من نفة القانون ف نه إذا تب ن أن المتهك لك رتكب الف ل أو أن الف ل ال
كون مخالفة لطقانون الجنائي ف ن المحكمة تصدر حكما بالبراىة

وتصري ب دك

اختصاصها لطبث في الدموى المدن ة وتبث مند االقتضاى في رد ما مكن رده.
وتبب مقتض ات المادة  98من هذا القانون إذا أقاك البرف المدني الدموى المدن ة مباشرة
أماك ه ئة الحكك.
وهكذا وببقا لطمادت ن المذكورت ن ننفا ف نه ب مكان المبالب بالح

المدني مبالبة الخصك

بأداى ت و أل له من جراى الضرر الحاصل له كما في إمكانه متاب ته من أجل جنحة
الوشا ة الكاذبة المنصوص مط ها في الفصل  445من القانون الجنائي.
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و مكننا أن نتلاىل هل أن مل ول ة  )51المبالب بالح المدني المث ر لطدموى ال موم ة
في إبار الشكا ة المباشرة تقوك بمجرد صدور أمر ب دك المتاب ة من قاضي التحق

أو

صدور حكك ببراىة المتهك من المحكمة االبتدائ ة ؟
نبادر إلو القول أن االجتهاد القضائي

تبطب اجل ق اك جنحة الوشا ة الكاذبة بضرورة

توافر منصر لوى الن ة لدى المث ر لطدموى ال موم ة بوالبة الشكا ة المباشرة أو بت ب ر
نخر بضرورة توافر لوى الن ة في التقاضي لد ه.
وقد أصدر المجطة اامطو  )52بتار خ 1987/1/20ك ق ار ار تحت مدد  445 :جاى ف ه
أنه ال تقوك الوشا ة الكاذبة إال إذا توفر منصر لوى الن ة – رغبة اإلضرار بالموشو به-
وجاى في كتاب ي القانون الجنائي في شرويي  )53بأنه لكي تتوفر الن ة الجرم ة

في

جنحة الوشا ة الكاذبة) جب أن كون الفامل مطو مطك بأن ما نلبه إلو المبطغ ضده غ ر
صح .
واذا كانت جنحة الوشا ة الكاذبة تتبطب لق امها توفر منصر لوى الن ة ف ن دموى الت و أل
من الضرر والتي تتك ببقا لطفصط ن  77و  78من قانون االلتزامات وال قود ال تتبطب
توفره فقد ورد في قرار صادر من محكمة االلتئناف بالرباب ما طي :
ي إن الشخص الذي قدمت به شكا ة له الح

في مبالبة المشتكي بالت و ضات من

ااضرار الماد ة والم نو ة ولو لك تثبت لوى ن ة المشتكيي )54
ونش ر أنه ال لوغ لطمتهك أن بالب المبالب بالح المدني بالت و أل إال إذا صدر
حكك ببراىته أما إذا أصدرت المحكمة حكما بلقوب الدموى ال موم ة إما لوفاة المتهك أو
لطتقادك أو للبب نخر من ألباب لقوب الدموى ال موم ة ففي نظري أنه ال ي ق له

المطالبة بالتعوي

.

كما نش ر أ ضا أن تنازل المبالب بالح
أحق ة المتهك بمبالبته بأداى الت و أل.
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المدني من مبالبه المدن ة ال

ثر في

المبحث السابع  :خاتمة :
ال شك أن تحر ك الدموى ال موم ة من برف المبالب بالح المدني له مدة م از ا
من ب نها  :اختصار الوقت وتبل ب اإلجراىات بن ر الدمو ن أماك محكمة واحدة ذلك أن
الدموى المدن ة التاب ة مند مرضها مطو القضاى الجنائي تخض لطقوامد الواردة في قانون
الملبرة الجنائ ة كمبدأ ماك.
ولقد أكد المجطة اامطو هذا المبدأ في ق ارره الصادر بتار خ 1974/4/15ك تحت مدد :
 77/55والمنشور بمجطة رلالة المحاماة مدد  11 :إذ جاى ف ه ما طي :
ي إن الدموى المدن ة الم روضة مطو محكمة زجر ة تخض بحكك تب تها لطدموى ال موم ة
لمقتض ات الملبرة الجنائ ة دون لواهاي.
كما أنه في اللماي  )55لطضح ة المتضرر من الجر مة بالمشاركة في الخصومة الجنائ ة
تدم ك لحلن ل ر ال دالة الجنائ ة فهو لاهك من بر

تطك المشاركة وادمائه المدني في

إ هار الحق قة والكشف من اللطوك الضار والخب ر لطمجرك و الج ما مكن أن تق ف ه
الن ابة ال امة من غفطة أو تهاون من مالحقة المجرم ن والكشف منهك ووقا ة المجتم من
شرهك و حول إخضا الن از المدني لطقاضي الجنائي الذي وض

ده مطو القض ة الجنائ ة

المرتببة به -دون تضارب أو ت ارأل ااحكاك خصوصا وأن القاضي الجنائي غ ر مطزك
بما قضي به القاضي المدني ...
ولكن من م وب  )56الشكا ة المباشرة أن ب أل الن ات الل ئة ج طونها مب ة لجر
اابر اى للاحة المحاكمة الجنائ ة قصد التشه ر بهك والن ل من امتبارهك واإللاىة للم تهك
وول طة كذلك لتأخ ر الفصل في الدماوى المدن ة المرفومة أماك القضاى المدني التنادا
لطقامدة القائطة ي الجنائي قل المدني ي .)57
Le criminel tient le civil en état.
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اوامش ومراجع
 )1تحدث الفق ه ي  Portalisي من م للة الن ابة ال امة بقوله :
ي إن هذه الم للة هي التي أنقدت الحكومات الم اصرة من ج ش الوشاة الطجب هذا
الج ش الذي كان شكل خب ار اجتمام ا كب ار مطو االر المحترمة ومطو الدولة نفلها
في مهد أبابرة روما القد مة وهي حارلة القانون وموجهة االجتهاد ومون الض اف
ال م طوم ن وخصك ااشق اى ال تاة ولند المصطحة ال امة ثك إنها خ ر ممثل لجهاز
المجتم بألرهي.
أورد ذلك الدكتور ادر ة ال طوي ال بدالوي في كتابه  :ي القانون القضائي الخاصي الجزى
ااول البب ة ااولو 1985ك – الصفحة .256
ومنها قال الفق ه  De Molènesما طي :
« Les attributions du ministère public, bien comprises, sont les plus
» belles qui existent
– « le Ministère public entre son passé et son avenir » Michèle laure Rassat
page 1 en marge- librairie générale de droit et de Jurisprudence. R.Richon et
R. Duranot. Auzias.20 rue soufflot 20.

 )2ري االتاذ مبد الرح ك زكار أن هناك فر ب ن االدماى المباشر والشكا ة المباشرة
وأن ص غة ي الشكا ة المباشرة ي بغت مطو ت امطنا – وبصفة تطقائ ة -م الموضو  .واذا
رج نا إلو قانون الملبرة الجنائ ة المغربي ف ننا لن نجد ضمن مقتض اته أي نص

رأل

لمفهوك ي االدماى المباشري وانما ن ثر فقب مطو ص غة االلتدماى المباشر الذي تناوله
الفصل  366في فقرته الثان ة من قانون الملبرة الجنائ ة

المادة  384حال ا) بامتباره

الول طة القانون ة التي تحرك بها الدموى ال موم ة إما من قبل الن ابة ال امة أو من برف
المتضرر من الجر مة بصفة التثنائ ة.
و بدو أن مفهوك االدماى المباشر أكثر انلجاما م الغا ة التشر ة التي من
المضرور من الف ل الجرمي التثناى ح

تحر ك الدموى ال موم ة

بموجبها

ذلك أن االدماى أو

الدموى ال بري إال مطو جهة خولت ح الفصل في موضو النوازل الم روضة مط ها.

28

فالقضا ا المبروحة بمقتضو االلتدماى المباشر حلب الطف الذي الت مطه المشر المغربي
مقدمة إلو قضاى الحكك والذي ن ر بحكك و فته في دماوي أو ادماىات بهدف البث
والحلك في موضومها  ...وقد وصف هذا اإلدماى المباشر و فهك من هذا الوصف والذي
أمبي لهذا االدماى وبمفهوك المخالفة لطف أن هناك ادماى غ ر مباشر والمقصود هنا هي
الجهة الم روأل مط ها هذا االدماى  .فكما هو م طوك ف نه في الم دان الجنحي ت د الن ابة
ال امة هي صاحبة الل ادة مطو الدموى ال موم ة ...والدموى الزجر ة التي تدخل في حوزة
القضاى الجنحي في الحالة ااصط ة هي التي تكون محل تحر ك ومتاب ة من قبل الن ابة
ال امة  ...وهذا االدماى في هذه الحالة لك كن مباش ار ان تحق هذا الوصف من مدمه
رتبب ألالا بالجهة التي أثارت الدموى

فتحر كها من قبل الن ابة ال امة ال ضفي مطو

هذا االدماى المبروي بموجبها وصف المباشر لغ اب المبرر القانوني هذا ااخ ر الذي
نهأل حالة إثارة الدموى ال موم ة بصفة التثنائ ة من قبل المتضرر من الجر مة وذلك
التنادا لمقتض ات الفصل الثاني من قانون الملبرة الجنائ ة المادة الثالثة حال ا).
فهذه االمكان ة القانون ة االلتثنائ ة المتاحة لطمضرور من الجر مة تج ل االدماى المخول
إل ه ممارلته وصف بكونه مباش ار وال طة من وراى هذا الوصف هو أن االدماى ال تلبقه
أ ة إجراىات أول ة تمهد لبور المحاكمة فهو ال رف مرحطة البحث التمه دي وانما دخل
في حوزة قضاى الحكك مباشرة أما من ص غة الشكا ة المباشرة ف ن المشر المغربي لك
قصد من ورائها تطك الخصومة الم روضة مطو أن ار قضاى الحكك وانما الت مل هذا
المفهوك بخصوص الدموى ال موم ة المثارة من قبل المبالب بالح
التحق

فقد ورد في مقتض ات الفصل  93من قانون الملبرة الجنائ ة

المدني أماك قاضي
المادة 92

حال ا)  :أن كل ش خص تضرر من جنا ة أو جنحة جوز له وقت تقد ك شكا ته أن بالب
بالح المدني أماك قاضي التحق

المختص.

فكطمة ي الشكا ةي التي وردت بنص الفصل المذكور لك ترد مبثا من قبل المشر وانما
و فت بك ف ة تتالىك وبب ة ممل قاضي التحق

هذا ااخ ر الذي ال صدر أحكاما في

موضو القضا ا التي ت رأل مط ه وانما صدر أوامر تقضي إما بالمتاب ة واحالة مطف
النازلة مطو قضاى الحكك لطفصل في جوهرها أو ب دك المتاب ة  ...وتب ا لهذه ال طة لك
و ف المشر المغربي لف الشكا ة بشأن الدموى ال موم ة المثارة من قبل المضرور أماك
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ه ئة الحكك وهو أم ر له داللته القانون ة اال جاب ة ذلك أن قضاى الحكك ال بت في شكاوى
أو شكا ات وانما فصل في دماوى أو ادماىات.
اإلدماى المباشر والشكا ة المباشرة في التشر المغربي االتاذ مبد الرح ك زكار الببقة
ااولو دجنبر  2001صفحات  14 13 12 11 10مبب ة أد كا.
والشكا ة المباشرة  :أثر من نثار االتهاك الشخصي إذ كانت الدموى ال موم ة قد ما شخص ة
كالدموى المدن ة ال ترف إال ممن وق مط ه ضرر الجر مة.
المرصفاوي في الدموى المدن ة أماك المحاكك الجنائ ة

الدكتور حلن صاد المرصفاوي

 -1988الصفحة  306بالهامش.
وشري قانون الملبرة الجنائ ة الدكتور أبو الم ابي حاف

أبو الفتوي – البب ة ااولو

1982ك الصفحت ن .60 59
وب أل التشر ات ال تقر ح

تحر ك الدموى الجنائ ة مباشرة  :كالبرتغال واارجنت ن

ولو ل ار وال ابان وا بال ا .
المرصفاوي في الدموى المدن ة أماك المحاكك الجنائ ة الدكتور حلن صاد

المرصفاوي

1988ك الصفحة  316بالهامش.
والوج ز في شري قانون اإلجراىات الجنائ ة الدكتور مادل محمد فر د قورة.
البب ة ااولو  1982ك الصفحة  18بالهامش.
و جب التلط ك بأن المجتم في مرحطته الراهنة ما زال متملكا بفكرة االدماى المباشر في
المشر القضاى مط ها والتخطص منها.

الحدود التي تقطصت إل ها هذه الفكرة ولك لتب

قانون اإلجراىات القانون ة الدكتور موأل محمد الجزى ااول).
الدموى الجنائ ة

الدموى المدن ة

التحق

1990ك

دار المببومات الجام ة الصفحة

46.
 )3إقامة الدموى ال موم ة من برف المتضرر مباشرة أماك ه ئة الحكك.
درالة لأللتاذ ادر ة بطمحجوب منشورة بمجطة المحاكك المغرب ة مدد  42 :الصفحة 36
و رى الدكتور ممر الفارو الحل ني أنه فضال مما في ن اك االدماى المباشر من اختصار
لإلجراىات وتوف ر لطوقت وتخف ف من ال بى المطقو مطو لطبات االتهاك والتحق

ف نه

واجه فرضا نخر هو ذلك الذي تتقامة ف ه لطبة االتهاك من تحر ك الدموى ال موم ة
للبب من االباب.
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ت ذ ب المتهك لحمطه مطو االمتراف :
الجر مة والمل ول ة .
الدكتور ممر الفارو الحل ني  1986ك.
الصفحت ن 292. – 291
 )4تحر ك الدموى ال موم ة هو أول إجراى من إجراىات الدموى تك أماك جهات التحق

أو

الحكك كتكط ف المتهك بالحضور أماك المحكمة االبتدائ ة من قبل الن ابة ال امة أو المدمي
بالح المدني والتماة الن ابة من قاضي التحق
الدموى ف قصد به جم

مباشرة التحق

في القض ة أما مباشرة

ااممال الالزمة لطوصول إلو حكك ف ها ك بداى البطبات أماك

المحكمة أو الب ن في الحكك الصادر بااللتئناف أو بالنقأل .
شري قانون الملبرة الجنائ ة
الدكتور أبو الم ابي حاف أبو الفتوي
الب بة ااولو 1982ك الصفحة  29بالهامش.
وتحر ك الدموى ال موم ة هو مبدأ نشر الخصومة الجنائ ة أي ال مل االفتتاحي للائر
إج ارىاتها و كون صاحب الح في تحر ك الدموى ال موم ة هك رجال القضاى أو المو فون
الم هود إل هك بها بمقتضو القانون إال أن القانون في أحوال التثنائ ة قد خول الشخص
المتضرر ذلك الح

وكذلك الحال بالنلبة لطمحكمة في حاالت م نة

جرائك الجطلات)

 ...ومطو الرغك من ذلك ف ن الن ابة ال امة ت ل هي الجهة ااصط ة في الدموى فتحر ك
الدموى ال موم ة شاركها

الن ابة ال امة) ف ها غ رها أما مباشرة الدموى ال موم ة فهي

من خصائص الن ابة ال امة دون غ رها وهي الخصك الوح د المقابل لطمتهك في الدموى
فتحر ك الدموى ال موم ة من المدمي المدني مثال ال جط ه خصما لطمتهك في الخصومة
الجنائ ة بل الن ابة ال امة هي التي تباشر الدموى ب د ذلك التحر ك...
الت ط

مطو قانون الملبرة الجنائ ة المغربي في ضوى الفقه والقانون تأل ف االتاذ ل د

الفكهاني ونخرون – الجزى ااول -البب ة ااولو 1983ك الصفحت ن .31-30
L’action publique une fois déclenchée par la partie civile n’est plus
exercée par elle, c’est le ministère public qui l’exerce désormais.
Manuel de droit criminel . M. Fréjaville.
– 7eme édition 1953 . librairie générale de droit et de jurisprudence
page 206.
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Sans doute l’action publique peut-être déclenchée soit par le
représentant du parquet, soit par la victime de l’infraction , mais une
fois mise en mouvement , cette action est exercée exclusivement par
le magistrat du ministère public.
Introduction à l’étude du droit.
Mohammed Jalal Essaid.
Collection connaissances – page 315.
 ) 5الشكا ة المباشرة من خالل اجتهاد القضاى درالة لأللتاذ أحمد در وش منشورة بمجطة
القضاى والقانون ال دد 145. :
 )6الموجز في الملبرة الجنائ ة المغرب ة.
الدكتور مبد الوهاب حومر الصفحة 56.
 )7الوج ز في شري قانون اإلجراىات الجنائ ة – الدكتور مادل محمد فر د قورة الب بة
ااولو  1982ك الصفحة . 218
 )8قانون اإلجراىات الجنائ ة – الدكتور موأل محمد – الجزى ااول الدموى الجنائ ة
الدموى المدن ة التحق
 ) 9الجن

 1990ك دار المببومات الجام ة .

المباشرة والجنحة المقابطة لها والجنحة ال اد ة الملتشار فا ز الطملاوي

– المركز القومي لإلصدارات القانون ة – البب ة الثالثة مز دة ومنقحة – 2005-2004
الصفحة 18.
 )10قضاى التحق

– البب ة الثامنة – إدر ة بار اللبامي.

 )11أصول المحاكمات الجزائ ة – ل ر الدموى ال موم ة – الدكتور جالل ثروت –الدار
الجام ة  1988ك – الصفحة 89.
 )12تختطب فكرة المتضرر بفكرة أخرى مغا رة هي فكرة ي المجني مط هي مطو أنه من الواجب
الحذر من الخطب ب نهما ذلك أنه إذا كان تحدان في كث ر من ااح ان بل في أغطب
ااح ان في ش خص واحد إال أن هذا ال

ني أنهما شيى واحد أو فكرة واحدة بل إنه من

الجائز أن فتر المجني مط ه من المتضرر من الجر مة .ف ذا وق ت جر مة مطو شخص
أصاب الضرر الناتج منها شخصا نخر تم ز المتضرر من المجني مط ه فطو أبط

أ-

م ا ار نار ا مطو ب -قاصدا قتطه لكن ال ار لك صبه وانما أصاب دابة مطكها  -ج –
وقتطها ف ن – ب -تبر مجن ا مط ه ب نما د – ج -متضرر من الجر مة.
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أصول المحاكمات الجزائ ة لطدكتور جالل ثروت القامدة اإلجرائ ة – الدموى ال امة –
الخصومة الجنائ ة والخصومة المدن ة التاب ة الدار الجام ة  1988ك – الصفحت ن -101
.102
والوج ز في شري قانون اإلجراىات الجنائ ة.
الدكتور مادل محمد فر د قورة – البب ة ااولو  1982ك الصفحة .218
لقد اختطف الفقه بخصوص الشخص ي المتضرري إذ ذهب الب أل إلو القول بأن المق اة
الم تمد في من إمكان ة رف الدموى المباشرة هو تحق منصر الضرر بغأل الن ر من
البرف المضرور الذي قد كون المجني مط ه أو غ ره.
وقد حدد فر

فقهي نخر من له ح التمت باالدماى المباشر فاشترب ف ه أن كون مجن ا

مط ه وأهك مز ة مكن التخالصها من هذه الن ر ة هي حصر الجهة المحركة لطدموى
الزجر ة أماك القضاى الجنحي.
االلتدماى المباشر والشكا ة المباشرة في التشر المغربي – مبد الرح ك زكار – البب ة
ااولو دجنبر  2001الصفحت ن  38و .39
لو قطنا أن كل مجني مط ه في الجر مة ص به حتما ضرر منها لكان المدمي في غ ر
حاجة إلو إثبات صفته – أي توافر الضرر له – متو كان مجن ا مط ه في ح ن أنه ت ن
مط ه إثبات وجود الضرر لتتوافر له الصفة إن لك كن هو المجني مط ه.
المرصفاوي في الدموى المدن ة أماك المحاكك الجنائ ة – حلن صاد المرصفاوي  1989ك
– الصفحة 26.
 )13الدموى المدن ة التاب ة – الدكتور ممر أبو الب ب – البب ة ااولو  1995ك
الصفحت ن  47و 48.
 )14نفة المرج اللالف الذكر – الصفحت ن  49و .50
وأورد االتاذ ادر ة بار اللبامي في كتابه قضاى التحق

أنه لئن كان القانون ال

شترب إثبات الضرر من برف المبالب بالح المدني بل كفي أن دمي بأنه تضرر من
جر مة أو جنحة ممال بمقتض ات الفصل  93من قانون الملبرة الجنائ ة

المادة 92

حال ا) الذي نص مطو ما طي  :ي كل شخص ادمو أنه تضرر من جنا ة أو جنحة جوز
له وقت تقد ك شكا ته أن بالب بالح المدني أماك قاضي التحق
قاضي التحق

التأكد من احتمال وجود الضرر
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المختص ف نه بقو مطو

ذلك أن الشخص الذي لك طحقه ضرر

تبر مد ك المصطحة وبالتالي أجنب ا من القض ة موضو الشكا ة  :واذا كان الفصل 95
من قانون الملبرة الجنائ ة

المادة  94حال ا) قد أجاز المنازمة في قبول المبالب المدن ة

المقدمة خالل مراحل التحق

بما ف هك الن ابة

هذه المنازمة التي ث رها باقي اابراف

ال امة والتي بث ف ها قاضي التحق
تصدى قاضي التحق
قضاى التحق

بأمر قضائي إما بالقبول أو الرفأل فمن ااولو أن

منذ البدا ة لطتأكد من صحة االدماى المدني.

– البب ة الثان ة – ادر ة بار اللبامي – الصفحة 27.

 )15الدموى المدن ة التاب ة – الدكتور ممر أبو الب ب – البب ة ااولو  1995ك الصفحة
52.
 )16ول ل اللبب في مدك تخو طها االختصاص في الدموى المدن ة التاب ة أمران:
ااول  :تش ب اإلجراىات التي تقتض ها دماوي المل ول ة اامر الذي ال تنالب م
اإلجراىات المبلبة المقررة لمحاكك الجمامات والمقاب ات.
والثاني :هو أن احكاك هذه المحاكك غ ر قابطة اي وجه من أوجه الب ن لواى كان ماد ا أو
التئناف ا المادة  20من ه ر تن مها) ودماوي المل ول ة لدقة قوامدها ضر بها حرمان
أصحابها من بر الب ن ومن االلتجاى إلو المحاكك المتدرجة في اللطك القضائي -شري
قانون الملبرة الجنائ ة

الدموى المدن ة -الدموى ال موم ة -البحث التم ه دي  :الدكتور

احمد الخمط شي الجزى ااول البب ة الثالثة الصفحة 237.
 ) 17وال طة في ذلك هي أن المشر قد رامو في تن مه لمحاكك ااحداث واالجراىات
المت طقة بها هدفا م نا وهو بحث حالة الحدث بحثا ملتف ضا لم رفة الدواف اإلجرام ة التي
دف ته إلو ارتكاب الجر مة واخت ار التدب ر المالئك لحالته لذلك لك كن من الملتلاغ أن
لم المشر باالدماى المدني أماك تطك المحاكك.
المشكالت ال مط ة في أحكاك الجنحة المباشرة – الملتشار مصبفو مجدي هرجة – دار
الكتب القانون ة – البب ة ااولو  1995ك – الصفحة 65.
 )18رى االتاذ ادر ة بار اللبامي مطو أن الل د الرئ ة ااول إذا أصدر ق ار ار ب دك
إجراى بحث ف ن ق ارره هذا كون قابال لطب ن بالنقأل أماك المجطة اامطو من برف الن ابة
ال امة إذ ال مكن أن حجب منها االمت از القضائي في حقها في الب ن في الق اررات
الجنح ة .
– قضاى التحق

البب ة الثان ة :ادر ة بار اللبامي الصفحت ن  17و18.
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 ) 19لطتول في موضو جرائك الجطلات رج إلو كتاب جرائك الجطلات لطملتشار احمد
مبد ال اهر الب ب –المكتبة القانون ة وكتاب :
Précis des infractions d’audience , Paul Faugeyrollas , librairie du
recueil sirey 1933 .
 )20واذا التوفت الدموى مند رف ها شروب صحتها أنتجت أثرها فال مبرة ب د ذلك بما قد
رأل لها من ألباب ت ثر ف ها كزوال الصفة او فقدان ااهط ة بل إنه ال مبرة بانقضاى
الدموى الجنائ ة نفلها .
 قانون اإلجراىات الجنائ ة الجزى ااول . -الدموى الجنائ ة –الدموى المدن ة -التحق

 :الدكتور موأل محمد

دار المببومات الجنائ ة 1990ك الصفحة 51
 ) 21شري قانون الملبرة الجنائ ة
بالتحري من الجرائك

الجزى ااول

الدموى ال موم ة اللطبات المختصة

منشورات جم ة نشر الم طومة القانون ة والقضائ ة

البب ة الثان ة

الصفحة 227.
 )22حلب الفقرة الثان ة من المادة  95من قانون الملبرة الجنائ ة وكذا المادة  351من
نفة القانون ف ن اش ار الوك ل القضائي لطممطكة ال كون إال إذا تب ن احتمال ق اك مل ول ة
الدولة من أممال تاب ها.
ولكن الل ال المبروي هو هل تك اش ار الوك ل القضائي كطما تك تبب

مقتض ات الفصل

 224من القانون الجنائي أك من الضروري أن كون المو ف مو فا بمفهوك القانون
اإلداري؟ نص الفصل  224من القانون الجنائي مطو أنه

د مو فا مموم ا في أحكاك

التشر الجنائي كل شخص ك فما كانت صفته هد إل ه في حدود م نة بمباشرة و فة أو
مهمة ولو م قتة بأجر أو بدون أجر و لاهك بذلك في خدمة الدولة أو المصال ال موم ة أو
اله ئات البطد ة أو الم للات ال موم ة أو مصطحة ذات نف ماك.
وترامو صفة المو ف في وقت ارتكاب الجر مة وم ذلك ف ن هذه الصفة ت تبر باق ة له
ب د انتهاى خدمته إذا كانت هي التي لهطت له ارتكاب الجر مة أو مكنته من تنف ذها.
وانبالقا من الفصل اللاب الذكر نالح أن مفهوك المو ف في القانون الجنائي وال جدا
كما أن المشر لك أخذ بت ر ف القانون اإلداري انه غ ر كاف ال لحما ة المت امط ن م
اإلدارة وال لحما ة المو ف ن أنفلهك.
35

وقد امتبر المجطة اامطو أول اامر أن إش ار ال ون القضائي من الملائل التي جب أن
تقدك قبل كل دفا في جوهر الدموى وذلك في ق ارره الصادر بتار خ  1969/06/05تحت
مدد621 :

إال أن هذا االتجاه لرمان ما مدل منه المجطة اامطو وامتبر مدك إش ار

ال ون القضائي من الن اك ال اك مكن لطمحكمة أن تث ره ولو لك ثره اابراف و ترتب منه
مدك قبول الدموى في ق ارره الصادر بتار خ 1973/06/11ك تحت مدد  902 :وأكد ذلك
في ق ارره الصادر بتار خ  2003/12/31تحت مدد  02/13547 :وقد أصدر المجطة
اامطو ق ار ار بتار خ  1983/12/08تحت مدد  8082 :أورد ف ه أن المو ف ال مومي الذي
القد ك) والواجب إش ار ال ون

ن ه الفصل الثاني الم دل من قانون الملبرة الجنائ ة

القضائي بمتاب ته هو الشخص الم ن من برف الدولة لطق اك بخدمة دائمة ومموم ة
ومصنف في مرتبة من المراتب الخاصة بألالك الدولة و تقاضو مرتبا شهر ا من م زان ة
الدولة ل كون ال ون القضائي مطو مطك بتأثر وض ته المال ة.
وأنه بهذا الوصف القانوني كون المو ف ال مومي في مفهوك الفصل الثاني من قانون
الملبرة الجنائ ة هو غ ره في مفهوك الفصل  224من القانون الجنائي .ونش ر أن المجطة
اامطو قد أصدر بتار خ  2003/12/31ق ار ار تحت مدد  2003/10/3325 :في المطف
الجنحي مدد 02/13547 :

غ ر منشور) ذهب ف ه أن إش ار الوك ل القضائي تبر من

الن اك ال اك وترامو صفة المو ف المشار إل ها في الفصل  224من القانون الجنائي.
وقانون الملبرة الجنائ ة الجد د لك رتب أي جزاى قضائي مند مدك الق اك ب ش ار الوك ل
القضائي وامتبره إجراى تن م ا فقب .وذكر الدكتور الحب ب ب هي في كتابه شري قانون
الملبرة الجنائ ة الجد د الجزى ااول البب ة ااولو – 2004الصفحة  11أن الفقرة الثان ة
من المادة  95إنما تتحدث من الشكا ة المصحوبة باإلدماى المدني المقامة ضد قاضي أو
مو ف ممومي أو مون تاب لطلطبة أو القوة ال موم ة

م أنه وكما لطف الذكر ف نه إن

كان مرتكب الجر مة صاحب امت از قضائي أو نتمي إلو بائفة م نة من المو ف ن
فتلري مط هك مندئد الملبرة المنصوص مط ها في المواد من  264إلو  268من قانون
الملبرة الجنائ ة.
وبري إمكان ة إثارة الدموى ال موم ة من بر

الشكا ة المباشرة قد ج طها الب أل مب ة

لطتشه ر بالفئة المشار إل ها والتي تتشكل من مو ف ن مموم ن حرص المشر مطو وض
ملبرة خاصة لمقاضاتهك وبالتالي محاكمتهك .
36

ولطتول في موضو الوك ل القضائي لطممطكة ومفهوك المو ف ال مومي في القانون
الجنائي رج إلو الكتب التال ة :
 مقاضاة الدولة والم للات ال موم ة في التشر المغربي مبد الوهاب راف البب ةااولو  1987ك .
 جر مة رشوة المو ف ال مومي في التشر المغربي – االتاذ احمد اجو د -دارالرشاد الحد ثة – البب ة ااولو 1983ك.
 المو فون ال موم ون في المغرب – الدكتور مبد القادر با نة – دار توبقال لطنشرالبب ة ااولو  2002ك.
23) la minorité est un état physico-juridique de la personne , tant qu’il
n’a pas atteint un certain âge ; l’être humain est physiquement et
intellectuellement faible, et a besoin de protection dans sa personne et
dans ses biens. Il faut le protéger contre le monde exterieur et contre
lui – même , contre sa faiblesse , son ignorance , son impéritie,
la condition juridique du mineur au Maroc – Moussa Abboud –édition
la porte – Rabat – page : 10.
 )24إذا فت

قاضي التحق

تحق قا والتم إلو ب أل ااشخاص كشهود و ن مطو

ب ضهك – أي أحالهك كأ ناى متهم ن بالجنحة وترك اآلخر ن جاز لطن ابة ال امة أو
المتضرر من الجر مة أن دمو مطو ه الى الذ ن لك حطهك قاضي التحق

بصورة ادماى

مباشر ومندها تقرر المحكمة توح د محاكمة الفئت ن في محاكمة واحدة.
غ ر أنه إذا قرر قاضي التحق

مدك المتاب ة فال جوز االدماى المباشر مطو من صدر

هذا القرار لمصطحته ذلك أن هذا القرار ح مكتلب لصاحبه إال إذا وجدت أدلة جد دة.
الموجز في الملبرة الجنائ ة المغرب ة – الدكتور مبد الوهاب حومد – الصفحة .272
وان ر كذلك في هذا الشأن درالة لأللتاذ بار ز ادة تحت منوان  :ي في اإلدماى المباشر
أماك المحاكك الجزائ ة ب د من المحاكمةي منشورة في كتاب ي أبحاث قانون ة ي المبب ة
ال رب ة ب روت لبنان الصفحة  209و ما ط ها.
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 )25لك

ن القانون الجهة التي قدك إل ها المبالب بالح المدني بطب االلتدماى المباشر

وال ك ف ة تقد ك هذا البطب .بما أن القض ة ت تبر مرفومة إلو المحكمة مباشرة ف ن البطب
رف إلو المحكمة في الك رئ لها كما هو الحال بالنلبة للائر الدماوي التي تقدك إل ها
غ ر أنه ال بدو هناك مان من تقد ك البطب إلو الن ابة ال امة انها المكطفة ممط ا بتوج ه
االلتدماىات وحتو لو قدك إلو المحكمة ف نها تح طه مطو الن ابة لتضمنه في لجل القضا ا
التي تملكه وت ب ه رقمه الترت بي في القضا ا الم روضة مطو المحكمة.
شري قانون الملبرة الجنائ ة – ذ -احمد الخمط شي – الجزى الثاني – البب ة الثان ة –
الصفحة .122
وشري قانون الملبرة الجنائ ة – االتاذ ال طمي مبد الواحد – الجزى الثاني – البب ة ااولو
لنة .2000
و درالة في قانون الملبرة الجنائ ة الجد د رقك 12 . 01 :

ه ر  3أكتوبر – 2002

الدكتورة لب فة الداودي بب ة  2005الصفحة 302.
 ) 26االدماى المباشر والشكا ة المباشرة في التشر المغربي  :مبد الواحد زكار البب ة
ااولو – دجنبر  – 2001الصفحت ن  28و .29
والذي جري ممط ا هو

أي المبالب بالح المدني) اقتصاره مطو بطب التدمائه

أي

المتهك) أماك المحكمة.
شري قانون الملبرة الجنائ ة -االتاذ أحمد الخمط شي – الجزى الثاني – البب ة الثان ة –
الصفحة .122
27) la consignation d’avance d’une caution, somme d’argent à
déterminer par le juge, sert au paiement des frais du procès, elle prend
un grand intérêt lorsque la partie civile n’obtient pas gain de cause.
Procedure pénale . Mohamed Drissi Alami Machichi – Rabat – 1981
– page 183.
 )28وهناك من رى خالف هذا الرأي إذ أورد الدكتور موأل محمد في كتابه قانون
اإلجراىات الجنائ ة الجزى ااول الدموى الجنائ ة – الدموى المدن ة – التحق
الصفحة  53ما طي :
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 1990ك

و رى ب أل الفقهاى أن اإلخالل بهذا االلتزاك ترتب مط ه أال تبري الدموى المدن ة مطو
المحكمة مما لتتب القول ب دك تحر ك الدموى الجنائ ة ونحن ال نقر هذا الرأي
م داه أن دف الرلوك القضائ ة شرب لقبول الدموى وذلك غ ر صح
م دك دف الرلك الملتح

ان

لما هو مقرر من أن

مطو الدموى ال ترتب مط ه الببالن ان المخالفة المال ة في

الق اك ب مل ال نبني مط ها ببالن هذا ال مل ما لك نص القانون مطو الببالن مطو هذه
المخالفة  ...ولما كانت الرلوك تلتح
الجنائ ة ف ن مدك لدادها

مند اإلدماى المباشر مطو الدموى المدن ة دون

دي إلو التب اد الدموى المدن ة وحدها ولكنه ال

ثر مطو

الدموى الجنائ ة نفلها وهو ما وجب مطو المحكمة ن رها والفصل ف ها.
 )29شري قانون الملبرة الجنائ ة .
الدكتور احمد الخمط شي الجزى ااول البب ة الثالثة ص  153و ما ط ها وان ر في هذا
الشأن كذلك كتاب قانون اإلجراىات الجنائ ة لطدكتور موأل محمد البب ة ااولو  1990ك
الصفحة 228.
 )30شري قانون الملبرة الجنائ ة الدكتور أحمد الخمط شي – الجزى ااول البب ة الثالثة
ص 156.
 ) 31ااهط ة نومان  :أهط ة الوجوب وأهط ة ااداى فأهط ة وجوب بمقتضاها تثبت لإلنلان
الصالح ة لوجوب حقو له أو مط ه.
وأهط ة أداى وبمقتضاها تكون لإلنلان صالح ة الت مال حقوقه بوالبة التصرفات القانون ة.
الن ر ة ال امة لاللتزاك – الدكتور مح ي الد ن المام ل مطك الد ن الجزى ااول -الصفحة
 .254والول ب في شري قانون المدني الجد د – الدكتور مبد الر از احمد اللنهوري –
الجزى ااول – الصفحات  266 :و  267و .268
وشري قانون الملبرة الجنائ ة االتاذ ال طمي مبد الواحد – الجزى ااول البب ة ااولو
1998ك الصفحات 123و 124و  125و.126
والمدخل لدرالة القانون االلتاذ مبد النبي م كو.
الجزى الثاني – البب ة ااولو – الصفحة .394
والجنحة المباشرة والجنحة المقابطة لها والجنحة ال اد ة لطملتشار فا ز الطملاوي والدكتور
أشرف فا ز الطملاوي – البب ة الثالثة  2005-2004الصفحة  47وما ط ها.
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Manuel de procédure civile , droit judiciaire privé . Boudahrain
Abdellah.
 )32الملبرة الجنائ ة – االتاذ محمد االدر لي ال طمي المش شي – الجزى ااول –
منشورات جم ة تنم ة البحوث والدرالات القضائ ة 1991ك الصفحة 66.
33) le premier impératif qui s’impose au juge est de vérifier que les
faits reprochés à une personne correspondant bien à l’une des
qualifications données par la loi pénale. Le magistrat doit pour
qualifier , examiner les faits et voir s’ils coincident avec un texte
d’incrimination , l’autorité compétente pour procéder à cette opération
est le procureur du Roi : c’est lui qui attribue une qualification pénale
aux faits qu’il défère aux juridictions répressives la partie civile
qualifié également lorsqu’elle saisit directement le tribunal par
citation, mais les juridictions ne sont en principe pas liées par la
qualification qui leur est ainsi proposée , elles ont même le devoir de
la vérifier et de la modifier le cas échéant.
Le principe de légalité en matière pénale , Michèle Zirari Derif.
Edition de la faculté des sciences juridiques économiques et sociales ,
Rabat 1980 page 74.
والجنح ة المباشرة والجنحة المقابطة لها والجنحة ال اد ة لطملتشار فا ز الطملاوي والدكتور
أشرف فا ز الطملاوي – البب ة الثالثة  2005-2004الصفحة 153.
 )34نقأل فرنل ة في  1964/03/05مجطة ال طوك الجنائ ة صفحة 866

أشار إلو ذلك

الدكتور مبد الوهاب حومد في كتابه ي الموجز في الملبرة الجنائ ة المغرب ة ي الصفحة 58.
 )35االدماى المباشر والشكا ة المباشرة في التشر المغربي – مبد الرح ك ركار – البب ة
ااولو – دجنبر  – 2001صفحت ن 107.-106
 ) 36إذا كان لطمضرور من الجر مة الح في أن ختار البر

الجنائي أو البر

المدني

إن توفرت له شروب ذلك ف ن هناك قامدة تقتضي بأن من اختار أحد البر ق ن ال مكنه
أن رج إلو البر اآلخر إمماال لطقامدة الرومان ة الشه رة من ي اختار ال رج ي
ولقد قامت هذه القامدة مطو فكرة إنلان ة ومطو فكرة ال دالة والتي م داها أنه ت ن الرف
بالمتهك المدمو مط ه في الدموى المدن ة ب دك جره من محكمة إلو أخرى نزوال مند رغبة
المدمي المدني الذي لت مل حقه في االخت ار ببر قة ت لف ة ف تخطو من البر
القضائي الذي اختاره كطما الح أنه قد ال حكك لفائدته.
الدموى المدن ة التاب ة
40

الدكتور ممر أبو الب ب
البب ة ااولو 1995ك الصفحة 339.
 ) 37هناك جانب من الفقه رى أنه طزك للقوب ح

المضرور في الطجوى إلو القضاى

الجنائي أن توافر لد ه ال طك بتحر ك الدموى الجنائ ة قبل رف ه الدموى المدن ة أماك القضاى
المدني وهناك جانب نخر رى أن ح المضرور في الطجوى إلو القضاى الجنائي لقب ما
داك قد رف الدموى المدن ة أماك المحكمة المدن ة ب د تحر ك الدموى الجنائ ة حتو ولو جهل
ق اك الدموى الجنائ ة.
الوج ز في شري قانون اإلجراىات الجنائ ة – الدكتور مادل محمد فر د قورة – البب ة
ااولو  1982ك الصفحة 280.
الدكتور مبد الوهاب حومد الصفحة . 131

 )38الموجز في الملبرة الجنائ ة المغرب ة

والوج ز في شري اإلجراىات الجنائ ة – الدكتور مادل محمد فر د قورة البب ة ااولو 1982
ك الصفحة 277.
) 39اختصاص القضاى الجنائي لطفصل في الدموى المدن ة

إدوارغالي الذهبي البب ة

الثالثة الصفحات . 224 – 223 – 222 :
 )40االدماى المب اشر والشكا ة المباشرة في التشر

المغربي االتاذ مبد الرح ك زكار

البب ة ااولو دجنبر  2001الصفحة 82.
 )41شري قانون الملبرة الجنائ ة .
الدكتور أبو الم ابي حاف أبو الفتوي – البب ة ااولو 1982ك الصفحت ن 64و 65.
 )42الوج ز في شري قانون اإلجراىات الجنائ ة – الدكتور مادل محمد فر د قورة الصفحة
225.
 )43الول ب في شري جرائك القتل واإلصابة الخبأ م وأل مبد التواب 1986ك الصفحة
370.
 )44المرصفاوي في الدموى المدن ة أماك المحاكك الجنائ ة – حلن صاد
1989ك الصفحة 368.
 )45درالات قضائ ة.
االتاذ محمد بفق ر الجزى الراب

البب ة ااولو  2005صفحت ن  29و .30
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المرصفاوي

واإلدماى المباشر والشكا ة المباشرة في التشر المغربي االتاذ مبد الرح ك زكار صفحة
 131وما ط ها.
 )46الدموى المدن ة التاب ة – الدكتور ممر أبو الب ب

البب ة ااولو 1995ك الصفحة

102.
 )47تقابطه حال ا المادة  406في قانون الملبرة الجنائ ة.
 ) 48االدماى المباشر والشكا ة المباشرة في التشر

المغربي االتاذ مبد الرح ك زكار

الصفحت ن  128 :و 129.
 ) 49إذا كان القانون ق د ح تحر ك الدموى ال امة بشكوى المجني مط ه وكان المدمي
بالح المدني هو نفله المجني مط ه ف ن ادماىه تبر بمثابة شكوى.
المشكالت ال مط ة في أحكاك الجنحة المباشرة – الملتشار مصبفو مجدي هرجة –دار
الكتب القانون ة – البب ة ااولو –  1995ك صفحة 20.
 )50الدموى المدن ة التاب ة – الدكتور ممر أبو الب ب

البب ة ااولو 1995ك الصفحة

356.
 )51وحكك بأن رف الدموى مباشرة من المدمي بالح المدني أماك محكمة الجن وارلال
صورة من صح فة الدموى لطن ابة

د بالغا لطحكاك القضائ ن ان المدمو نلب لطمتهك

أم ار لو ثبت اللتوجب مقابه قانونا وامالنه بصح فة الدموى

د تحر كا لطدموى ال موم ة

و ص لطمحكمة أن تحكك بال قوبة ف ما لو كانت التهمة ثابتة وال برة في البالغ ب مكان
م اقبة المبطغ في حقه لو ثبت صحة البالغ.
المولومة الجنائ ة جندي مبد المطك المجطد الثاني الصفحة .120
ولطجواب من الل ال التالي  :هل كفي مجرد صدور حكك نهائي بالبراىة لطقول بم اخذة
المحرك لطدموى ال موم ة في مواجهة المشتكي من أجل الوشا ة الكاذبة ؟ أورد مبد الرح ك
زكار في كتابه  :ي االدماى المباشر والشكا ة المباشرة في التشر المغربيي الصفحة  198و
ما ط ها مطو أن االجتهادات المتواترة الصادرة من المجطة اامطو امتدت ب نصر لوى
الن ة لدى المث ر لطدموى الزجر ة بموجب االدماى المباشر وامتبرت هذا ال نصر مربب
الفرة في جنحة الوشا ة الكاذبة فبانتفائه تنتفي من مث ر االدماى الصفة الجرم ة ...
وذهب الب أل إلو القول بق اك مل ول ة المث ر لطدموى الجنح ة في إبار اإلدماى المباشر
42

وبصفة تطقائ ة لمجرد صدور حكك نهائي ببراىة خصمه ودون اشت ارب توافر منصر لوى
الن ة لد ه.
 )52أن ر كذلك ق اررات المجطة اامطو :
 قرار مدد260 :ة 3الصادر بتار خ 1960-2-22ك. قرار مدد  250 – 249 :ة  23الصادر بتار خ 1980-3-6ك. قرار مدد  710 :الصادر بتار خ 1986-1-23ك. قرار مدد  3459 :الصادر بتار خ 1986-4-24ك. قرار مدد  8060 :الصادر بتار خ 1986-4-24ك.المنشورة في كتاب ي االجتهاد القضائي في مجمومة القانون الجنائيي لأللتاذ إدر ة
بطمحجوب البب ة ااولو 1992ك.
Et le code Pénale annoté. Ministère de la Justice , pages 171 et 172.
Et le code Pénal annoté , mis à jour et présenté par Francois – Paul
Blanc – pages 201 et 202.
 )53القانون الجنائي في شروي الصادر من جم ة تنم ة البحوث والدرالات القضائ ة –
البب ة الثان ة 1997ك الصفحة  . 559والبالغات الكاذبة لها مضار وأخبار جل مة
فهي ت رأل اافراد المبطغ في حقهك لطشبهات والتحق قات والدماوى وتوجب اضبراب الن اك
ال اك انها تدخل الغش مطو القضاى وتطجئه ل مل مباحث ال بائل تحتها وهي في الغالب
ول طة دن ئة لشفاى أحقاد شخص ة.
المولومة الجنائ ة جندي مبد المطك

المجطد الثاني دار إح اى التراث ال ربي

ب روت

الصفحة .119
واالتاذ محمد اإلدر لي ال طمي المش شي ب د أن مرف في كتابه الملبرة الجنائ ة الجزى
ااول الم للات القضائ ة الوشا ة بكونها ت ني بصفة مامة كل إبالغ من واق ة إجرام ة
وجه إلو اللطبة القضائ ة أو الشرب ة  ...وأشار إلو أنوامها وهي :
الوشا ة الواجبة والوشا ة الملتحبة والوشا ة المشبوهة والوشا ة الكاذبة أكد أن زجر الوشا ة
الكاذبة حق

ول طة وقائ ة ف الة لطحفا

مطو الصفة ااخالق ة الواجبة في الوشا ة حتو

تجلد ف ال غا ة المشاركة الوبن ة في الدفا االجتمامي وال دالة الجنائ ة فهذا الزجر ب د
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و نفر الوشاة الكاذب ن والمتهور ن الذ ن ال مالقة لهك بالغا ة من الوشا ة ك جراى ملبري
لط ك.
الملبرة الجنائ ة

الجزى ااول

الم للات القضائ ة لأللتاذ محمد اإلدر لي ال طمي

المش شي منشورات جم ة تنم ة البحوث والدرالات القضائ ة  1991الصفحة  218وما
ب نها .
لطتول في جنحة الوشا ة الكاذبة رج إلو كتاب البالغ الكاذب والت و أل منه لطملتشار
مدلي خط ل .دار الكتب القانون ة 1996ك.
 )54قرار صادر بتار خ  2دجنبر 1919ك منشور في كتاب ي القوان ن المغرب ةي لأللتاذ
مور ة مور ر الصفحة  198أورده االتاذ مبد الوهاب بنل د في درالته الم نونة ب  :ي
درالة حول الشكا ة المباشرة ي المنشورة بمجطة رلالة المحاماة فب ار ر 1985ك مدد .2 :

 )55الدموى المدن ة التاب ة :
الدكتور ممر أبو الب ب البب ة ااولو 1995ك الصفحة .16
 ) 56حقا ان المشر المغربي قد أمبو لطخصك الذي رف ت ضده دموى ك د ة أو ت لف ة
أن تقدك ببطب الت و أل ضد المبالب بالح ا لمدني كما مكنه من تقد ك شكا ة ضده من
أجل إجراى متاب ة ضده بجنحة الوشا ة الكاذبة المنصوص مط ها في الفصل  445من
القانون الجنائي.
ولكن ذلك كطه ال تك كما قول الدكتور مبد الوهاب حومد إال ب د صدور قرار نهي
القض ة وهذا القرار أتي دوما متأخ ار وبذلك ف ننا ن تقد أن القانون ال زال ماج از من
حما ة الناة الحما ة الكاف ة.
الموجز في الملبرة الجنائ ة الدكتور مبد الوهاب حومد الصفحة .60
 ) 57لطتول في هذه النقبة

رج إلو كتاب حج ة ااحكاك الجنائ ة أماك القضاى المدني

لأللتاذ ال طمي مبد الواحد مبب ة الجد دة البب ة ااولو 1998ك.
وكتاب ي ولائل اإلثبات في التشر المدني المغربيي الجزى ااول الدكتور ادر ة ال طوي
ال بدالوي البب ة ااولو 1971ك – الصفحة  553وما ط ها.
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