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 المراقبـة القضائيـة
 وفق قانون المسطرة الجنائية المغربي

 ــــــــ
 
 
يعتبر قانون المسطرة الجنائية التي صادق 

يدشن . عليه البرلمان المغربي إنجازا قانونيا
لمرحلة جديدة في مجال العمل القضائي بصفة 

بالدنا خاصة والبناء القانوني والمؤسساتي ب
 .عموما
 

وقد خضع هذا القانون مند بداية إعداده 
لنقاشات خصبة سواء على مستوى المؤسسات 
الدستورية أو على مستوى الفاعلين الحقوقيين 
والسياسيين والقانونيين من خالل الندوات  

وركز . واأليام الدراسية التي خصصت له
القانون الجديد على تدعيم مكاسب المملكة 

بتكريس دولة الحق والقانون وما الحقوقية، 
يقتضيه ذلك من تعزيز للديمقراطية وحقوق 

 .اإلنسان، وضمان حقوق الدفاع
 

وبالمصادقة على قانون المسطرة الجنائية، 
يكون المغرب، قد أضاف لبنة أساسية، في 
ضمان محاكمة عادلة، تتوفر فيها كل الضمانات 

نائية عن القانونية الكفيلة بتقوية سلطة العدالة الج
 .طريق جهاز القضاء

 
ورصدا ألهم مستجدات القانون الجديد 
سوف نعمل من خالل هذا البحث المتواضع على 
رصد أهم ما جاء به في باب المراقبة القضائية 
باعتبارها آلية بديلة ألسلوب االعتقال بمفهومه 

 : وذلك من خالل المنهج اآلتي . الكالسيكي
 

 .قبة القضائيةماهية المرا:  الفصل األول
 

 .مضمون المراقبة القضائية: الفصل الثاني 
 الفصل األول

 ماهية المراقبة القضائية
 ـــ

 
 يعتبر نظام المراقبة القضائية

le contrôle judiciaire  أحد مستجدات ،
بحيث . قانون المسطرة الجنائية المغربي الجديد

أنه لم يكن معروفا من قبل، ال على مستوى 
عي، وال على مستوى الممارسة النص التشري

 .القضائية
 

وقد خصص له، الباب الثامن من القسم 
 .ج.م.من ق 065إلى  051الثالث من المادة 

 
وقد جعل المشرع المغربي من هذه 
المؤسسة، تدبيرا استثنائيا، ال يعمل به إال في 
الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة 

، فإن الجنح المعاقبة للحرية، وبمفهوم المخالفة
بالغرامة ال يتخذ بشأنها هذا التدبير، ويلتقي 
المشرع المغربي في ذلك مع نظيره الفرنسي، 
الذي كان سباقا في اعتماد هذا التدبير بمقتضى 

يوليوز  9الصادر في  48-576القانون رقم 
والمعدل بمقتضى القانون رقم . 0948

. 0999غشت  48الصادر في  9900109
 :ف .ج.م.ق 097اء في المادة حيث ج

 
« La personne mise en 

examen reste libre sauf à raison 
des nécessités de l’instruction ou 
à titre de mesure de sureté, à être 
soumise au contrôle judicaire,… » 

 051الفرنسية تقابل المادة  097فالمادة 
الطابع  وكالهما يؤكد. ج المغربي.م.من ق



 951 

المؤقت واالستثنائي للمراقبة القضائية للعلة اآلتية 
: 

 
تطبيقا للمادة األولى . أن األصل هو البراءة

ج المغربي التي جاء فيها أن كل متهم .م.من ق
بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته 

 .قانونا بمقتضى محاكمة عادلة
 

 ويعد قرار الوضع رهن المراقبة القضائية
أحد االختصاصات الجديدة التي أعطاها القانون 

ورهنها بسلطته التقديرية . الجديد لقاضي التحقيق
 :   لتحقيق ما يلي 

 
الحد من حاالت االعتقال، التي أفرزتها :  أوال

وتكدس المعتقلين . التجربة السابقة
وإرهاق كاهل الدولة ماديا من . بالسجون

ء خالل ما يتطلبه المعتقلون من إيوا
وتجنيد ألطر النيابة . 1وطعام وتمريض

العامة وإدارة السجون وما يتطلبه األمر 
من تنسيق بينهما لنقل وإحضار المتهمين 

 .كلما اقتضت ضرورة المحاكمة ذلك
 
 .ضمان حضور المتهم:   ثانيا

 
ما لم تتطلب ضرورة التحقيق، أو الحفاظ 
على أمن األشخاص، أو على النظام العام، 

 .حتياطيااعتقاله ا
 
 

ج مجموع مدة .م.ق 050وحددت المادة 
الوضع رهن المراقبة القضائية، في  اثنتى عشر 

                                                 
تعتبر ظاهرة تكدس المعتقلين بالسجون ظاهرة ال تخلو  (1

مننن تبعاتهننا حتننى النندول المتقدمننة كفرنسننا راجننع بهننذا 
 الخصوص مقال

- Cyrille  carretti. Le monde 1 jeudi 18 avril 

2002. 

 

(. شهرين قابلة للتجديد خمس مرات ) شهرا، 
لكن يالحظ أن المادة المومأ إليها سابقا لم تحدد 

وكان حريا . جزاء خرق المدة المشار إليها سابقا
الن بالمشرع المغربي أن يحدد الجزاء، في بط

اإلجراء أو الحق في المطالبة بالتعويض للمتهم، 
باعتبار أن إجراء الوضع رهن المراقبة القضائية 
يمس حقا من حقوق اإلنسان، المتمثل في حق 

 .التنقل والتصرف في األموال الخاصة
 

وإذا كان قرار الوضع رهن المراقبة 
القضائية، خاضعا للسلطة التقديرية لقاضي 

هذا األخير ملزم بتبليغه إلى إال أن . التحقيق
ممثل النيابة العامة، داخل أربع وعشرين ساعة 

وفي هذا اإلطار . ويتعين أن يكون القرار معلال
 :جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية ما يلي

 
« Aux termes de l’art. 145. 

c. pré. Pén. Le placement en 
détention provisoire est prescrit 
par une ordonnance spécialement 
motivée qui doit comportés 
l’énoncé des considérations de 
droit et de fait sur la caractère 
insuffisant des obligations du 
contrôle judicaire…»2    

 
. ويمكن تبليغ األمر حاال إلى المتهم شفاهيا

ار كما يبلغ القر. مع تحريره بعد ذلك في محضر
معلال إلى النيابة العامة داخل أربع وعشرين 

 وكذا . ويحق لهذه األخيرة. ساعة
 

المتهم، استئنافه خالل اليوم الموالي لصدوره، 
 طبقا للشكليات المتعلقة باستئناف أوامر قاضي 
التحقيق بشأن اإلفراج المؤقت لدى الغرفة 

                                                 

2 – crim. 8 âout 1995. Bull. crim. N°= 264. 

D. 1996. Somm. 261. obs. Pradell. 
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الجنحية االستئنافية، التي تبت فيه داخل خمسة 
 .اإلحالة ختاريأيام من 
 

ويمكن لقاضي التحقيق، كلما ارتأى 
شخصيا ذلك، أو بناء على طلب النيابة العامة أو 
المتهم أو دفاعه، بعد استشارة النيابة العامة، إن 
لم تكن هي صاحبة الطلب، أن يغير التدبير 

وفي هذا . المتخذ أو إضافة تدبير آخر أو أكثر
ية الفرنسية اإلطار جاء في أحد القرارات القضائ

 :ما يلي 
 

« il se déduit des dispositions 
des arts. 139 et 141-2 qu’une 
juridiction d’instruction ne peut, 
lorsqu’elle met un inculpé sous 
contrôle judiciaire, décider par 
avance, sans nouvel examen, 
qu’une obligation se substitueras  
a une autre au cas où le dit 
inculpé ne satiferait pas à 
l’obligation initiale » 3  Bis 

 
وقد سمح المشرع المغربي، مثل نظيره 

لقاضي ( ف .ج.م.ق 081المادة ) الفرنسي 
التحقيق بإلغاء الوضع تحت المراقبة تلقائيا، أو 
بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو 

 .محاميه
 

مالحظ أن المشرع المغربي، لم إال أن ال
يحدد األجل الذي يتعين بمقتضاه البث في طلب 
 المتهم أو دفاعه أو النيابة العامة برفع حالة 

من  081بخالف المادة . المراقبة القضائية
 فرنسي التي حددت لقاضي التحقيق مدة . ج.م.ق

خمسة أيام للبث في طلب المتهم المشار إليه سابقا 
إذا تعذر ذلك أمكن للمتهم رفع و. بمقرر معلل

                                                 
3
 - Bis – crim.11 mars 1986 : Bull. crim 24 

juin 1986. 

طلبه مباشرة للغرفة االتهام الفرنسية 
chambre d'accusation  . التي تبث تبعا

للملتمسات الكتابية للوكيل العام داخل أجل 
وفي حالة تجاوز هذه المدة اعتبر . عشرين يوما

 .تدبير المراقبة القضائية مرفوعا بقوة القانون
 

ار صادر وفي هذا اإلطار جاء في قر
عن القضاء الجنائي . 0975يناير  06بتاريخ 
 :الفرنسي 
 

« une requête tendant à la 
suppression de deux des trois 
versements d’un cautionnement 
préscrit en application de l’art. 
138, 11°= s’analyse comme une 
demande de main levée partielle 
du contrôle judiciaire au sens da 
l’art. 140 et l’ordonnance qui 
refuse d’y faire droit est 
expressément visée par l’art. 186. 
al. 1er, comme étant de celle dont 
l’inculpé peut interjeter appel » 4   

 
وفي هذا اإلطار، نتساءل هل يحق للغرفة 

را من التدابير الجنحية االستئنافية أن تضيف تدبي
. ج.م.من ق 054المنصوص عليها في المادة 

 المغربي لم يقرره قاضي التحقيق ؟ 

 
من خالل قراءة مقتضيات قانون المسطرة 
 الجنائية المغربي في باب المراقبة القضائية 

فإن . واختصاصات الغرفة الجنحية االستئنافية
هذه الصالحية تبقى أصلية لهذه األخيرة 

                                                 

4 – crim. 16 janvier 1975 : brul. Crim. N°= 

21, aussi crim 24 juin 1986. 

Ibid. N°=  221 ; D. 1987. samm. 78, obs. 

Pradel. 
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هازا لمراقبة أعمال قاضي التحقيق باعتبارها ج
فقد جاء . وهذا ما قرره العمل القضائي المقارن

 :عن القضاء الفرنسي ما يلي 
 

«  le chambre d’accusation, 
juridiction d’instruction du second 
degré, se trouve nécessairement 
investie des pouvoirs conférés au 
magistrat instructeur par les art 
138 a 140 C. pré. pénale, et peut 
imposer le versement d’un 
cautionnement ; obligation non 
prévue par le juge d’instruction, 
alors même qu ‘elle est saisie du 
seul appel de l’inculpé » 5   

 
وعموما، يمكن إلغاء الوضع تحت المراقبة 

جميع مراحل التحقيق إذا لم القضائية، أثناء 
يحترم المتهم، االلتزامات المفروضة عليه، 

وفي . بمقتضى األمر الصادر عن قاضي التحقيق
هذه الحالة يصدر هذا األخير، ضده أمرا باإليداع 
في السجن، أو أمرا بإلقاء القبض، بعد أخذ رأي 

ويقابل هذا المقتضى الذي نص . النيابة العامة
ج .م.ق 050ربي في المادة عليه المشرع المغ

ج الفرنسي .م.من ق 080الفقرة الثانية من المادة 
 48الصادر بتاريخ  9900109قانون رقم ) 

 (.0999غشت
 

 
 

وفي هذا اإلطار جاء في أحد القرارات 
 .القضائية الفرنسية

 
                                                 

5
 - crim. 11 avril 1991 : Bull. crim N° 176. 

Dalloz. Code de procédure pénal. 2000. 

« Il résulte des dispositions 
de l’art. 141-2 c. pré. Pén. Que 
lorsque l’accusé mis sous 
contrôle judiciaire par la juridiction 
du jugement se soustrait 
volontairement aux obligations du 
contrôle judiciaire, l’ordonnance 
de prise de corps est éxécutée 
sur ordre du président de la cour 
d’assises, ou, dans l’intervalle des 
séssions, du président de la 
chambre d’accusation… »6  

 
بعد استعراضنا لماهية المراقبة القضائية، 
واختصاص قاضي التحقيق بشأنه وموقف 

نتناول في الفصل . القانون والقضاء المقارن منه
الثاني، مضمون هذا التدبير، مسترشدين لحداثته 
. على المستوى الوطني بالتجربة الفرنسية
والمواثيق الحقوقية الدولية، كلما اقتضت 

 .ضرورة البحث ذلك
 

 الفصل الثاني
 مضمون المراقبة القضائية

 ـــــ
 

ج المغربي .م.من ق 054حددت المادة 
وسوف . مضمون تدبير المراقبة القضائية

نستعرض على التوالي، االلتزامات الملقاة على 
المتهم بمقتضى قرار الوضع تحت المراقبة، 
 والجهات المتدخلة في تطبيق هذا التدبير

 
ثم مدى انسجام . إلى جانب قاضي التحقيق

 054االلتزامات المنصوص عليها في المادة 
 .م مع قيم ومبادئ حقوق اإلنسان.ج.م.ق

                                                 
6
 - cri;e 26 janvier 1999 : Bull. crim N°= 

13. code de procédure pénale Edition litec. 
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 م  .ج.م.ق 251مضمون المادة :  أوال

 
المغربننني . ج.م.منننن ق 951تقابنننل المنننادة 

منننننن قنننننانون المسنننننطرة الجنائينننننة  911المنننننادة 
مننع بعننض االخننتالف سننوف نعننود إليننه . الفرنسنني

ض كننل االلتزامننات التنني فنني حينننه بعننض اسننتعرا
 :من القانون المغربي  951جاءت بها المادة 

 
 :نصت المادة أعاله على ما يلي 

 
يتضنننمن األمنننر بوضنننع الشنننخص تحنننت " 

المراقبننة القضننائية الخضننوع تبعننا لقننرار قاضنني 
 ".التحقيق لواحد أو أكثر من االلتزامات التالية 

عدم مغنادرة الحندود الترابينة المحنددة منن  -9
 .ي التحقيقطرف قاض

عدم التغيب عن المنزل أو السنكن المحندد  -1
مننننن طننننرف قاضنننني التحقيننننق إال وفننننق 
الشننروط واألسننباب التنني يحننددها القاضنني 

 .المذكور

عننندم التنننردد علنننى بعنننض األمكننننة التننني  -1
 .يحددها قاضي التحقيق

إشننعار قاضنني التحقيننق بننأي تنقننل خننارج  -4
 .الحدود المعنية

التقننننندم بصنننننفة دورينننننة أمنننننام المصنننننالح  -5
سنننلطات المعنيننننة مننننن طننننرف قاضنننني وال

 .التحقيق

االسننننتجابة لالسننننتدعاءات الموجهننننة إلننننى  -6
الخاضنننع للمراقبنننة منننن أينننة سنننلطة أو أي 

 .شخص مؤهل معين من طرف القاضي

الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط  -7
 .المهني أو حول مثابرته على تعليم معين

 .إغالق الحدود -1

 سنننيما تقنننديم الوثنننائق المتعلقنننة بهويتنننه ال -1
جواز السفر إما لكتابة الضبط أو لمصلحة 

 .الشرطة أو الدرك الملكي مقابل وصل

المنع من سياقة جميع النناقالت أو بعضنها  -91
أو تسننليم رخصننة السننياقة لكتابننة الضننبط، 
مقابل وصنل، ويمكنن لقاضني التحقينق أن 
: يننننأذن لننننه باسننننتعمال رخصننننة السننننياقة 

 .كمزاولة نشاطه المهني

ل بنننبعض األشنننخاص المننننع منننن االتصنننا -99
المحننننددين علننننى وجننننه الخصننننوص مننننن 

 .طرف قاضي التحقيق

الخضننننوع لتنننندابير الفحننننص والعننننالج أو  -91
لنظنننام االستشنننفاء سنننيما منننن أجنننل إزالنننة 

 . التسمم

إيننداع كفالننة ماليننة يحنندد قاضنني التحقيننق  -91
مبلغهننننا وأجننننل أدائهننننا مننننع األخننننذ بعننننين 

 .االعتبار الحالة المادية للمعني باألمر

ض األنشننطة ذات طبيعننة عنندم مزاولننة بعنن -94
مهنية أو اجتماعية ماعدا المهام االنتخابية 

 .أو النقابية

 .عدم إصدار الشيكات -95

عننننندم حينننننازة األسنننننلحة وتسنننننليمها إلنننننى  -96
 .المصالح األمنية المختصة مقابل وصل

تقديم ضمانات شخصنية أو عينينة يحنددها  -97
قاضنني التحقيننق تسننتهدف ضننمان حقننوق 

 .الضحية

الننننتحمالت إثبننننات مسنننناهمة المننننتهم فنننني  -91
العائلينننننة أو أننننننه ينننننؤدي بانتظنننننام النفقنننننة 

 .المحكوم بها عليه

 
ومن خالل إجراء مقارننة أولينة بنين المنادة 

فرنسننننننني . ج.م.ق 911م والمنننننننادة .ج.م.ق 951
يالحننظ، أن المننادة الفرنسننية تضننمنت سننتة عشننرة 
التزام ملقى على كاهنل الموضنوع رهنن المراقبنة 
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ينننة أعننناله القضنننائية، فننني حنننين أن المنننادة المغرب
تضنننمنت ثمانينننة عشنننر التزامنننا بحينننث أضنننافت 

مننن المننادة  1التزامننا جدينندا، وأوردتننه فنني الفقننرة 
 .يتمثل في إغالق الحدود 951

 
وأكيد أن الممارسة الميدانينة سنتفرز العديند 
منننننن التسننننناؤالت واإلشنننننكاليات، حنننننول طبيعنننننة 
األنشننطة ومنندى خضننوعها للمنننع كمننا هننو وارد 

. ج. م. ق 95مننننننادة مننننننن ال  7 94و  7بننننننالفقرة 
 .مغربية
 

ومن ذلك مثال، هل يمكنن للموضنوع رهنن 
المراقبنننة، أن يقنننوم بنننبعض األعمنننال واألنشنننطة 

نصنت علنى عندم  94التطوعية باعتبار أن الفقرة 
مزاولنننة بعنننض األنشنننطة ذات طبيعنننة مهنينننة أو 
. اجتماعينننة منننا عننندا المهنننام االنتخابينننة أو النقابينننة

ما له منن سنلطة ويمكن القول أن قاضي التحقيق ب
فننني توجينننه التحقينننق أن يمننننع مزاولنننة األنشنننطة 
التطوعيننة إذا كانننت تتخننذ صننوريا لمزاولننة نشنناط 

 ذو طبيعة مهنية أو اجتماعية
 

وهننذا مننا أكننده القضنناء الفرنسنني فنني أحنند 
 :قراراته والتي جاء فيها 

« la juridiction d’instruction peut 

sans outre passer son pouvoir 

imposer au titre de l’article 138 . al 

12 du code de procédure pénale 

l’obligation de ne pas se livrer a 

certaines activités exercés a titre 

bénévole  des lors qu’il est constate 

que ces fonctions constituent en fait 
                                                 

عبد هللا الوالدي في مقاله مدى . راجع تساؤل ذ - 7
مالئمة مشروع مدونة المسطرة  الجنائية مع المعايير 
الدولية حول المعايير التي يعتمدها قاضي التحقيق في 

لمساعدته في عمل . ج.م.تعيين مؤهل طبقا للمادة ق
 .يرتبط بحقوق الناس وأسرارهم وحرمة عائالتهم

un véritable activité professionnelle 

au sens dudit article » .    
 

وأكيننند أن القضننناء المغربننني سنننوف يقنننول 
سنيما أن قنرارات . كلمته فني الموضنوع مسنتقبال 

قاضنني التحقيننق لننن تكننون بمعننزل عننن ثلننة مننن 
الطعننون المقدمننة مننن هيئننة النندفاع بعلننة تعارضننها 

 .مع قيم حقوق اإلنسان 
 
ماااادس انسااااجام االلتزامااااات المنصااااو  :  ثانيااااا

مع مبادئ . م.ج.ق 251عليها في المادة 
 .اإلنسان حقوق

 
تعتبننر فلسننفة حقننوق اإلنسننان أحنند الفننروع 

والجنائيننة . الصننلبة للثقافننة القانونيننة بصننفة عامننة
 . بصفة خاصة

 
المغننرب يكرسننها منننذ رد   ئوالتنني مننا فتنن

من الزمن،عبر العديند منن القنوانين والمؤسسنات  
أولها إنشاء مجلس استشاري لحقنوق اإلنسنان، ثنم 

لتننزام دسننتوريا وزارة خاصننة بهننذا القطنناع، ثننم اال
بنناحترام حقننوق اإلنسننان كمننا هننو متعننارف عليهننا 

 . عالميا، وأخيرا خلق ديوان للمظالم
 

وممننا ال شننك فيننه، أن االلتزامننات الننواردة 
المغربننني تتضنننمن بنننين . م.ج.ق 951فننني المنننادة 

دفتيهننا، جملننة مننن القيننود علننى حقننوق، تعنند مننن 
أال وهننني حنننق . الننننواة الصنننلبة لحقنننوق اإلنسنننان

والحق في سنرية الحيناة . والحق في العمل .التنقل
فإلى أي مندى جناءت مقتضنيات المنادة . الخاصة 

مغربنننني منسننننجمة مننننع التزامننننات . م.ج.ق 951
 المملكة المغربية الحقوقية ؟ 

 
إن الجواب على هنذا السنؤال، لنيس بناألمر 
الهننين ، وكننل تسننرع سننوف يلقنني بنننا فنني غياهننب 

تجربننة ال لكننون ال. أحكننام القيمننة، وشننائبة الخطننأ
زالننت فنني المهنند سننيما وأن النصننوص القانونيننة 
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مهمننا بلغننت درجننة حبكتهننا وجودتهننا تبقننى رهينننة 
 951فالقنائمون علنى تنفينذ المنادة . بحسن تطبيقها

هنننم منننن علنننى كننناهلهم تفعينننل مقتضنننيات . م.ج.ق
المادة بالشكل الصحيح والسليم البعيند عنن مكنامن 

 .الزلل وبراثن الغلو
 

االلتزامنننات المرافقنننة  وإذا كاننننت إشنننكالية
للوضع رهن المراقبنة القضنائية ومندى تعارضنها 
مننع حقننوق اإلنسننان سننوف لننن تخلننو أكينند قاعننات 

، فننإن  8الجلسننات المغربيننة مننن طرحهننا مسننتقبال 
على تناول بعض هذه النقاشات لدى ذلك لن يثنينا 

 .بعض التجارب المقارنة
  

وهكذا في إطار سلطة قاضي التحقيق في 
م من مغادرة التراب الوطني الفرنسي منع المته

نص القضاء الزجري الفرنسي في حكم له صادر 
 :على مايلي  0990سنة 

 
 
 

«  l’interdiction de quitter le 

territoire national et de fréquenter un 

lieu de culte, imposée à un inculpé 

placé sous contrôle judiciaire, n’est 

pas incompatible avec l’art.9 de 

conv. européenne de droit de 

l’homme  » .
9
  

  
                                                 

قاالت المنشورة في راجع بهذه الخصوص الم - 8
الصحف الوطنية التي واكبت الموائد الدراسية المنعقدة 

من طرف هيئات المحاماة الوطنية لدراسة مشروع قانون 
 .المسطرة الجنائية

السنة  -  1111-5-19جريدة الصبا  الثالثاء  -
 .6صفحة  657العدد  -الثالثة

غشت  7األربعاء  91175جريدة العلم العدد  -
لجمعية هيئات  14المؤتمر  على هامش 1111

 .المحامين بالمغرب
9 - crim . 11 avril 1991 M Bull . crim n° 176 

وفنني بنناب إيننداع كفالننة ماليننة يحنندد قاضنني 
 .التحقيق مبلغها جاء في حكم آخر

«  satisfait aux exigences de l’art.5.3 

convention européenne de droit de 

l’homme l’arrêt qui, pour fixer le 

montant du cautionnement auquel 

peut être subordonnée la mise en 

liberté d’une personne mise en 

examen, prend en considération, 

outre l’importance du préjudice 

imputé à cette personne les 

ressources de celle-ci ».
10

  

  
وفي إطار تطبيق االلتزام بعدم مزاولة 

هنية واالجتماعية وتعارض بعض األنشطة الم
هذا المنع مع االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 

 :جاء في قرار قضائي فرنسي آخر 
 

«  les dispositions de l’art.138, 

al.2 ‘12°=). Code de procédure pénal 

qui prévoient spécialement la 

restriction apportée à la liberté des  

activités professionnelles, ne sont pas  

 

 
 

incompatibles avec celles de l’article 

11 conv. E.D.H  » 
11

 . 

  
ومهمننا يكننن األمننر، فننإن مقتضننيات المننادة 

 951ج كمننننا جنننناء أيضننننا فنننني المننننادة .م.ق 951
ج هنني تنندبير اسننتثنائي، الغايننة منننه تسننهيل .م.ق

                                                 
10 - crim . 19 avril 1995 M Bul . crim . n° 

158,D,1996 . Somme. 255, obs . Pradel. 
11 - crim . 25 juill . 1995 M Bul . crim . n° 

259,Rev.Sc.crim. 1996. 137, obs . 

Dintilhac. 
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البحننث والتحقيننق، والحيلولننة دون المننتهم ومحننو 
لجريمنة أو تبديند وسنائل اإلثبنات أو الفنرار، آثار ا

مننع مراعنناة تشننديد االلتزامننات أو تخفيفهننا بحسننب 
ظنننروف كنننل قضنننية، ومثنننال هنننذه المروننننة، أن 

مننن  1المشننرع المغربنني، حينمننا نننص فنني الفقننرة 
ج علنننى تقنننديم المنننتهم للوثنننائق .م.ق 951المنننادة 

المتعلقننة بهويتننه السننيما جننواز السننفر فإنننه ربننط 
تقنننديم وصننل إلنننى المنننتهم، مقابنننل ذلننك، بوجنننوب 

الوثنننننائق المسنننننلمة، تشنننننير إلنننننى ننننننوع الوثيقنننننة 
المسننحوبة، والبيانننات المتعلقننة بهننا، واسننم المننتهم 
الشخصي والعائلي، وتاريخ ومكان والدته، ورقنم 

ويجب في الحالة المنصنوص عليهنا . بطاقة هويته
فنني هننذا البننند، أن توضننع علننى الوصننل صننورة 

فينه أننه سنلم مقابنل وثيقنة  حديثة للمتهم، وأن يبين
 .الهوية

  
وفنني حالننة األمننر بخضننوع المننتهم لتنندابير 
الفحننص والعننالج أو االستشننفاء، مننن أجننل إزالننة 

فنننإن المشنننرع، وتماشنننيا منننع مقتضنننيات . التسنننمم
، 9141اإلعننالن العننالمي لحقننوق اإلنسننان لسنننة 

. والعهند الندولي للحقنوق االقتصنادية واالجتماعيننة
ة المخننننندرات الجهوينننننة وكنننننذا اتفاقينننننات مكافحننننن

والدوليننة، أعطننى للمننتهم، صننالحية طلننب العننالج 
مننننن التسننننميم وأن يختننننار الطبيننننب المخننننتص أو 

 .المؤسسة المناسبة له
 
 

وفي مجال تكريس حرينة النرأي والتعبينر، 
ج .م.ق 956نننص المشننرع المغربنني فنني المننادة 

علننى عنندم مسنناس تطبيننق الوضننع تحننت المراقبننة 
النسننننبة لصشننننخاص القضننننائية، بحريننننة الننننرأي ب

الخاضعين له، وال بمعتقداتهم الدينينة أو السياسنية 
وال بحقهم في الندفاع تماشنيا منع مقتضنيات العهند 
 .الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 
قينند المشننرع أمننر . واحترامننا لحننق العمننل

قاضنننني التحقيننننق المننننتهم بعنننندم مزاولننننة بعننننض 

و االجتماعيننننة األنشننننطة ذات الطبيعننننة المهنيننننة أ
بضننرورة إشننعاره بننذلك اإلجننراء، عننند االقتضنناء 
للمشننننتغل أو السننننلطة التسلسننننلية التنننني يتبننننع لهننننا 
 المننننتهم، أو الهيئننننة المهنيننننة التنننني ينتمنننني إليهننننا 
أو السننلطة المختصننة لممارسننة المهنننة أو النشنناط 

 فهكننننذا لننننو شننننمل قننننرار المنننننع محننننام، . المهننننني
المحنامين  فيتعين على قاضي التحقيق إشعار هيئة

 .المنتمي إليها المحامي موضوع قرار المنع

 
وإذا جنناءت المقتضننيات االسننتثنائية أعنناله 
متطابقننة ظاهريننا، مننع مبننادئ حقننوق اإلنسننان فنني 
انتظننار محننك الممارسننة، فننإن البننند الحننادي عشننر 

ق القاضني بمننع المنتهم منن .ج.ق 951من المادة 
االتصال بنبعض األشنخاص المحنددين علنى وجنه 

يثينننر . وص، منننن طنننرف قاضننني التحقينننقالخصننن
جملنننة منننن التسننناؤالت حنننول مننندى جننندوى هنننذا 

 951فننننإذا كانننننت الغايننننة مننننن المننننادة . اإلجننننراء
مننه هني الحيلولنة دون  99ج عامة والفقنرة .ج.ق

. تواصل المنتهم منع بناقي أعضناء العصنابة منثال 
فنننان ذلنننك قننند يتعنننذر أمنننام التطنننور التكنولنننوجي 

م مننننن تحقيننننق لالتصنننناالت، والتنننني تمكننننن المننننته
التواصنننل المنشنننود بكنننل سنننهولة ويسنننر دون أن 
تطالننه ينند المراقبننة المنصننوص عليهننا فنني المننواد 

ج لننننذلك كننننان المشننننرع .م.مننننن ق 954و  951
الفرنسنني حسننب اعتقادنننا أكثننر توفيقننا مننن نظيننره 

حينمننا نننص علننى منننع االتصننال بأيننة . المغربنني
 .وسيلة كانت

«de quelque façon que ce soit. »  

 
كما  99لك من األفضل لو صيغت الفقرة لذ
المنع من االتصال ببعض األشخاص : يلي 

المحددين على وجه الخصوص بأية وسيلة كانت 
 .من طرف قاضي التحقيق

 
الجهات المشرفة على تدبير المراقبة : ثالثا 

 .القضائية
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إلى جانب قاضي التحقيق، أسند المشرع 
تطبيق  الجنائي لجهات موازية حق المشاركة في

وتفعيل مقتضيات الوضع رهن المراقبة 
ج الحق .م.ق 951وهكذا منحت المادة . القضائية

لقاضي التحقيق بتعيين شخص مادي أو معنوي 
مؤهل للمشاركة في تطبيق الوضع رهن 

 .المراقبة
 

ونتساءل في هذا اإلطار عن هذه الهيئات 
التي يمكنها المساهمة في حسن تنفيذ هذا التدبير 

نائي ؟ الشخص المشارك في المراقبة كما االستث
ج يمكن أن يكون .م.ق 951جاء في المادة 

وتتحكم في اختياره، . شخصا طبيعيا أو معنويا
نوع وطبيعة التدبير المتخذ من طرف قاضي 

 .التحقيق

 
فإذا أمر قاضي التحقيق بالتزام المتهم 
بالخضوع للفحص الطبي، فان مهمة اإلشراف 

سند إلى طبيب أو جهاز إداري على هذا التدبير ت
 (.ج.م.ق 961الحظ المادة)تابع لمستشفى معين 

 
وإذا كان االلتزام هو المنع من إصدار 
شيكات فان الجهاز المكلف بتطبيق هذا اإلجراء 
هي الوكالة البنكية أو الشخص أو المؤسسة، التي 
 91تسير الحساب البنكي للمتهم وكذا بنك المغرب 

 (.ج .م.ق 961الحظ المادة ) 
 

والغاية من إخبار بنك المغرب بالمنع 
القضائي من إصدار الشيكات، هو تمكين هذا 
البنك من أن يقوم بدوره بنشر المعلومات المتعلقة 

إذ يتعين . بالمنع على كافة المؤسسات البنكية
على كل مؤسسة بنكية ثم إخبارها بالمنع أن 

                                                 
12

محمند لفروجني الشنيك  : للمزيد من اإليضا  راجع  –  
. وإشننكاالته القانونيننة والعمليننة مطبقننة النجننا  الجدينندة

 171ص  9111الطبقة األولى البيضاء 

تمتنع عن تسليم المتهم وكذا وكالئه صيغ 
 .يكاتالش

 
ويتميز المشرع الفرنسي عن نظيره 

أنه . المغربي، في باب المنع من إصدار الشيكات
 951لم يجعل المنع مطلقا، كما جاء في الفصلين 

بل . من قانون المسطرة الجنائية المغربي 961و
يسمح للمتهم بإصدار الشيكات المصادق عليها 

، ولتهذيب المتهم قد تسند مهمة المراقبة، إلى 91
أستاذ في التعليم إذا تقرر خضوع المتهم، ألخذ 
دروس تعليمية مع التزام المعلم برفع تقارير 
لقاضي التحقيق حول مواظبة ومثابرة المتهم 

 .على الدروس
 

وتعتبر الضابطة القضائية، في شخص 
 رئيس مصلحة الشرطة، أو الدرك الملكي لمكان 

 
 ذإقامة المتهم، أهم األجهزة المشاركة في تنفي

إجراء المراقبة القضائية نظرا لما يتوفر لديها من 
أطر وإمكانيات تيسر لها سبل تتبع المتهم في حله 
وترحاله، وإبالغ قاضي التحقيق بكل خرق ألمر 
الوضع رهن المراقبة التخاذ المتعين، كتعويض 
الوضع رهن المراقبة بتدبير االعتقال االحتياطي 

قتضي إذا كانت ضرورة ومصلحة التحقيق ت
ذلك، سيما أمام تعنت المتهم وإصراره على 

 .ج.م.ق 951خرق أحد األوامر الواردة بالمادة 
 

وفي ختام هذه الدراسة نتناول جملة من 
التساؤالت التي شغلت بالنا واستفزت فضولنا 

                                                 

 
13

ج  علننى .م.ق 911مننن المننادة  91نصننت الفقننرة   – 
 :مايلي 

-«  Ne pas émettre de chèques autre que 

ceux qui permettent exclusivement le retrait 

de fonds par le tireur auprès du tiré au ceux 

qui sont certifiés et le cas échéant remettre 

au greffe les formules de chèques dont 

l’usage est aussi prohibé . » 
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العلمي، ونحن نقوم بدارسة هذا المستجد الذي 
جاء به قانون المسطرة الجنائية آملين أن تكون 

. قاش من طرف المهتمين بالحقل القانونيمحل ن
وتتمحور هذه التساؤالت في مدى انسجام بعض 

ج .م.ق 951االلتزامات المنصوص عليها بالمادة 
مع مقتضيات فروع قانونية أخرى كالقانون 

 .التجاري ومدونة األسرة
 
ج أن .م.ق 951من المادة  91جاء في الفقرة   -أ

ة على المتهم الموضوع رهن المراقب
القضائية إثبات مساهمته في التحمالت 
العائلية وأدائه بانتظام للنفقة المحكوم بها، 

ج أنه إذا أمر .م.ق 965وأضافت المادة 
قاضي التحقيق بمساهمة المتهم في 
التحمالت العائلية أو بأداء نفقة فانه يشعر 

 .المستفيد منها بذلك
 

ونتساءل في هذا اإلطار، أال يشكل هذا 
الممنو  لقاضي التحقيق بأمر المتهم االختصاص 

تعد على . بأداء التحمالت العائلية والنفقة
اختصاص قضاء األسرة ؟ وأليس من شأن ذلك 
أن يخلق ارتباكا على مستوى الممارسة 

 وتعارض في األحكام القضائية ؟
وهل يجوز للمتهم الذي أدى نفقة زوجته 
أو والديه أو أبنائه أن يحتج عليهم بالوفاء 

التزاماته تجاههم في حالة وضع دعوى بالنفقة ب
من طرفهم أمام قاضي التوثيق أو قضاء األسرة 

 لدى المحاكم الوطنية ؟
 

وأخيرا هل يملك قاضي التحقيق وهو 
المتخصص في القضايا الجنائية والجنحية الخبرة 
الكافية لتقدير وعاء النفقة وأسبابها وحال الزوجة 

قديم طلب بالزيادة وهل يجوز ت 94ودخل الزوج ؟
                                                 

14
المعين : محمد الشتوي : راجع بهذا الخصوص  –  

. ظمة لخطة العدالةفي التوثيق وفق الضوابط المن
المطبعة الوراقة الوطنية مراكش . الطبعة األولى

1119. 

أو نقص النفقة المفروضة من قبل قاضي التحقيق 
علما أن مدة الوضع رهن المراقبة القضائية قد 

 .تصل في أقصاها إلى سنة
 
 951من المادة  97و 91نصت الفقرتين  –ب 

ج مغربي على التزام الموضوع رهن .م.ق
المراقبة القضائية بالوفاء بالتزامين ماليين 

 :يتمثالن 
إيداع كفالة مالية يحددها قاضي - 9

التحقيق مع األخذ بعين االعتبار 
 . 95الحالة المادية للمعني باألمر 

 
تقديم ضمانات شخصية أو عينية   -1

يحددها قاضي التحقيق تستهدف ضمان 
 .الحقوق الصحية

 
ونتساءل في هذا اإلطار ما مدى صحة 
تطبيق هذا االلتزام على متهم يكون قد فتحت في 

ه سلفا إحدى مساطر صعوبة المقاولة من حق
وقاية داخلية أو خارجية كما جاء في مدونة 
التجارة وما حجية قرار السنديك بتجميد 
المعامالت المالية والتصرفات النقدية للمتهم تجاه 
قرار قاضي التحقيق بااللتزام بدفع كفالة مالية أو 
ضمانات شخصية  أو عينية ؟ وما تأثير أداء هذه 

مانات على ثلة الدائنين العاديين أو المرتهنين الض
 ؟ أليس من شأن هذه الضمانات 

 
                                                                        

وقارن مع خالد بنيس قانون األحوال الشخصية مطبعة 
قانون : وعبد الفتا  بنوار  61ص  9111بابل 

مطبعة النجا  الجديدة . األحوال الشخصية واألسرة 
 .15البيضاء ص  9115

15
خل في مفهوم الحالة قرر القضاء الفرنسي أنه يد  –-  

المادية للمتهم ليس فقط أرباحه  ومداخليه المهنية 
ولكن أيضا كل العناصر المكونة لتروثه المالية مهما 

 .كان مصدرها
 :راجع الحكم 
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تعطيل مفعول فلسفة صعوبات المقاولة المتمثلة 
في إنفاذ المقاولة، التي لم تصل بعد إلى حالة 
متقدمة من التدهور، وظهر من مخطط التسوية 

 .أنه يمكن إصالحها
 

ية وصفوة القول أن تدبير المراقبة القضائ
يبقى إجراءا استثنائيا، أثبت نجاعته لدى التجارب 

القانونية المقارنة، من حيث الحد من تكدس 
المتهمين في غياهب السجون وتفعيل الدور 
اإلنساني للعقوبة في اإلصال  والتهذيب، ومن 
المعول على من سوف تسند لهم هذه الصالحية 

 . أن يعطوها البعد الحقيقي الذي توخاه المشرع 
______ 

 
 


