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 الـصادر بتنفيـذه الظهـري       52.05تساؤالت عديدة أثارها القانون رقم      

 املتعلق مبدونة السري على الطرق      2010 فرباير   11 بتاريخ 1.10.07الشريف رقم   

 وخاصة لدى األوسـاط     2010تداء من فاتح أكتوبر     بدخوله إىل حيز التطبيق اب    

القضائية وال سيما تلك املعنية بشكل مباشر بتطبيق النصوص القانونية املضمنة يف            

مدونة السري اجلديدة وكدا املقتضيات الزجرية الواردة بالقانون اجلنائي املغـريب           

  .املتعلقة باملوضوع

ق مدونة السري ما جاء يف الفقرة       ومن أهم اإلشكاليات اليت أثارا بداية تطبي      

  : منها واليت تنص على ما يلي167األوىل من املادة 

كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سري وتسبب للغري نتيجة هذه احلادثة، عن             "

غري عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إمهاله أو عدم مراعاته               

املقررة يف هذا القانون أو يف النصوص الصادرة        ألحد التزامات السالمة أو احليطة      

لتطبيقه يف جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل ملـدة               

يوما، يعاقب باحلبس من شهر واحـد إىل سـنتني   ) 21(تفوق إحدى وعشرين  

درهم أو بإحـدى    ) 6000(إىل ستة آالف    ) 1200(وبغرامة من ألف ومائتني     

  ..."طهاتني العقوبتني فق
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فالسؤال احملوري املطروح ذا الصدد هو هل أن مقتضيات هذه املادة تعترب            

 من القانون اجلنائي وبالتايل فـان احلالـة   433إلغاء ا صرحيا ملا تنص عليه املادة      

املنصوص عليه يف املادة األخرية مل تعد جمرمة بناء على هذا التعديل؟ أم أن هناك               

التطبيق عند التعارض وهل لكل   هو النص الواجب جماال إلعمال النصني معا وما 

ذلك أوبصفة عامة هل لدخول مدونة السري اجلديدة حيز التطبيـق أثـر علـى               

  االختصاص القضائي؟

فهذه حماولة إلثراء هذا النقاش املفتوح وتقدمي مسامهة متواضـعة باعتمـاد            

  :منهجية حتليلية قانونية صرفة وذلك من خالل احملورين التاليني

  :القانون الواجب التطبيق: أوال  

  : من مدونة السري على أنه316تنص املادة 

 لـه أو    املخالفةتنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ األحكام           "

  :..." له، وخاصةتكرارااليت قد تكون 

لقد كان املشرع املغريب واضحا يف حتديد املقتضيات املنـسوخة مبقتـضى            

اجلديدة إذ نص صراحة على النصوص والقوانني امللغاة وحـدد يف           مدونة السري   

 القاعدة العامة يف هذا النسخ أو اإللغـاء وهـي أن   316الفقرة األوىل من املادة     

  .تكون األحكام السابقة خمالفة ملا نصت عليه مدونة السري أو تكرارا هلا

 مـن   432وكمثال على األحكام املخالفة نشري ملا كانت تنص عله املادة           

  :القانون اجلنائي
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من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهـه أو إمهالـه أو عـدم         "

مراعاته النظم أو القوانني، قتال غري عمدي، أو تسبب فيه عن غري قصد، يعاقب              

باحلبس من ثالثة أشهر إىل مخس سنوات وغرامة من مائتني ومخسني إىل ألـف              

  ".درهم

 تـنظم   خمالفة من مدونة السري بأحكام      172وىل من املادة    وقد جاءت الفقرة األ   

  :جرمية القتل غري العمدي الناتج عن حادثة سري بقوهلا

كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سري وتسبب، نتيجة هذه احلادثـة بعـدم           "

تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إمهاله أو عدم مراعاته ألحد التزامـات      

احليطة املقررة يف هذا القانون أو يف النصوص الصادرة لتطبيقه يف قتل            السالمة أو   

سنوات وبغرامة مـن    ) 5(إىل مخس   ) 3(غري عمدي، يعاقب باحلبس من ثالثة       

  ..."درمها) 30000(إىل ثالثني ألف ) 7500(سبعة آالف ومخسمائة 

 فإذا كانت هذه املادة قد أبقت على نفس العقوبة احلبسية املنصوص عليهـا  

 خبصوص الغرامة حيث ضـاعفتها ثـالث        خالفتها ق ج فإا قد      432يف املادة   

 درهم نـصت علـى      1000 إىل   250مرات يف احلدين األدىن واألقصى، فبدل       

 درهم، وبالتايل فإن هذه املادة اجلديدة هي الواجبـة التطبيـق            3000 إىل   750

  . أعاله316عمال مبقتضيات الفقرة األوىل من املادة 

 نـورد كمثـال     التكرارص املقتضيات اليت مت نسخها عن طريق        أما خبصو 

 من القانون اجلنائي اليت كانت تنص على مضاعفة العقوبـات           434عليها املادة   

ــصلني  ــاالت 433و 432املقــــــررة يف الفــــ  يف حــــ

                                                                              .معينة

هذا املقتضى أي مضاعفة العقوبة جاءت به الفقرة الثانية من املواد           فنفس         
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 من مدونة السري مع إضافة حاالت أو ظروف تشديد جديدة          172و 169،  167

  . ق ج434مل تكن تنص عليها املادة 

 من مدونة السري    316وهكذا وبعد حتليل مقتضيات الفقرة األوىل من املادة         

 نسخ باقي النصوص غري املشار إليها صراحة نعـود  اليت تتضمن املعيار املعتمد يف  

ءاىل اإلشكالية املطروحة لنتساءل هل تضمنت مدونة السري مقتضيات خمالفة أو           

   ق ج؟433مكررة ملا تنص عليه املادة 

 من مدونة السري يتبني لنا أا       167عندما نتمعن يف الفقرة األوىل من املادة        

 ق ج غري أا رفعت من       433اردة يف املادة    نصت على نفس العقوبة احلبسية الو     

سقف الغرامة يف احلدين األدىن واألقصى، واألهم من ذلك كله هو رفعها مـن              

مدة العجز الكلي املؤقت عن العمل املترتب عن احلادثة من سبعة أيام إىل إحدى              

وعشرين يوما وبالتايل هل يعين ذلك أن اجلروح غري العمدية الناجتة عن حادثـة              

 يوما صارت فعال 21 واليت ترتب عجزا مؤقتا تتراوح مدته من سبعة أيام إىل سري

  مباحا وغري معاقب عليه؟

املالحظ من جهة أن مدونة السري مل تتضمن أية أحكام خمالفة هلذه احلالـة              

كما أا مل تأت بأحكام تعترب تكرارا هلا، ومن جهة أخرى فإنه ال وجود ملا مينع                

 ق ج ال سيما احلالة املذكورة أعاله حىت بعـد           433ادة  من تطبيق مقتضيات امل   

  .دخول مدونة السري حيز التطبيق

والذي يؤكد هذا الطرح هو أنه إذا كانت اجلرمية املعاقب عليها يف الفقـرة       

 من مدونة السري تقتضي أن يترتب عنها عجز كلي مؤقت           167األوىل من املادة    

 يوما، وإذا كانت اجلرمية املنصوص عليها يف الفقرة الثالثة من           21تزيد مدته عن    

 ق ج تقتضي أن يبلغ العجز الكلي املؤقت الناتج عنها مدة تعادل أو              608املادة  
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تقل عن ستة أيام، فإن املنطق القانوين السليم ال يستسيغ القول بأن احلالة املتبقية              

هما يف املادتني أعاله أي اجلروح      و هي احلالة الوسطى بني احلالتني املنصوص علي       

 يوما نتيجة حادثة سري أصبحت غـري        21و أيام   7املرتبة ملدة عجز متراوحة بني      

جمرمة، ما دام النص القانوين املتعلق ا ال يزال قائما وأن التعديل الذي أدخلتـه               

 هو جمرد تعديل جزئي خاص مبدة العجز اليت تفـوق إحـدى             167عليه املادة   

ا كما أن الفرق بني النصني يكمن يف الغرامة فقـط الـيت ارتـأى    وعشرين يوم 

املشرع أن يضاعفها مبا يتناسب مع اآلثار املترتبة عن اجلرمية املنصوص عليها يف             

 من مدونة السري يف حني أبقى على نفـس العقوبـة      167الفقرة األوىل من املادة   

                                               .احلبسية فيهما معا 

 من مدونـة    167 فإذا استبعدنا القول بأن الفقرة األوىل من املادة                  

 ق ج ألن هلذه األخرية نطاقها اخلاص،        608السري مل تلغ الفقرة الثالثة من املادة        

 ق ج قد أصبح هلا نطاقها اخلاص كذلك مع دخول مدونة السري             433فإن املادة   

يفرد املشرع نصا عقابيا جلرمية معينة و يبيح اقتراف         حيز التطبيق، ءاد ال يعقل أن       

  .جرمية أشد منها خطورة وآثارا

  :القضاء املختص: ثانيا 

 مبثابة التنظيم القضائي للمملكة كمـا   1974 يوليوز   17 من ظهري    4تنص املادة   

  : على ما يلي2003 نونرب 11متم وعدل مبقتضى ظهري 

ور ثالثة قضاة مبن فيهم الرئيس ومبـساعدة        تعقد احملاكم االبتدائية جلساا حبض    "

كاتب الضبط مع مراعاة االختصاصات املخولة لرئيس احملكمة مبقتضى نصوص          

  : ...خاصة يف الدعاوى اآلتية
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اجلنح املعاقب عليها بأكثر من سنتني حبسا واليت يسند قانون املـسطرة اجلنائيـة                 -

  .االختصاص فيها إىل احملكمة االبتدائية

ه احملاكم جلساا بقاض منفرد ومبساعدة كاتب الضبط يف باقي القضايا           تعقد هذ 

."...  

لقد اعتمدت هذه املادة معيارا واضحا وبسيطا لتوزيع االختصاص بالبت يف           

القضايا الزجرية بني القضاء الفردي والقضاء اجلماعي، وهكذا فكلمـا كانـت           

عن سنتني حبسا فاألصل العقوبة احلبسية املخصصة للفعل اجلرمي تساوي أو تقل         

أن القضاء الفردي هو املختص، وكل ما زادت عن سنتني حبسا فإن االختصاص             

  .ينعقد للقضاء اجلماعي كما هو مبني يف املادة أعاله

 ق ج مبقتضى الفقرة الثانية مـن        434وعليه ونظرا للتغيري الذي طال املادة       

 حاالت وظروف التشديد  من مدونة السري وذلك بالزيادة يف169و 167املادتني 

املوجبة ملضاعفة العقوبة فان نطاق اختصاص القضاء اجلماعي يف قـضايا جـنح    

وحوادث السري قد عرف توسعا ملحوظا وبالتايل فان عدد القضايا املعروضة عليه  

  .ذا اخلصوص سيعرف ارتفاعا مهما تبعا لذلك

ضى الفقـرة األوىل     ق ج والتغيري املدخل عليها مبقت      433أما بالنسبة للمادة    

ما عدا املالحظـة املتعلقـة      – من مدونة السري فيمكن القول بأنه      167من املادة   

 فمدونة السري مل تدخل أي تغيري على –بتوسيع نطاق اختصاص القضاء اجلماعي 

  .17/7/1974 من ظهري 4االختصاص القضائي كما هو حمدد يف املادة 

ة بقانون السري أصبحت تفرض قدرا      غري أنه جيدر القول بأن القضايا املتعلق      

 سواء تعلـق األمـر      -كبريا من الدقة سواء يف تسطري املتابعة أو تفريد العقاب           
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 وذلك بقدر ما أصبحت تزخر به هذه النـصوص          -بعقوبات أصلية أو ءاضافية     

  .نفسها من مقتضيات وافرة و معطيات دقيقة

احملور األول أعاله ،فان جرائم وهكذا وانسجاما مع ماانتهى ءاليه النقاش املثار يف  

اجلرح غري العمد مثال الناجتة عن حوادث السري يعاقب عليها وحسب الـضرر             

  :املترتب عنها

إىل ) 2400 (باحلبس من شهر واحد إىل سنتني وبغرامة من ألفـني وأربعمائـة           �

إذا ترتب عـن    درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط       ) 10000(عشرة آالف   

  ) من مدونة السري169املادة  (مستدميةاجلرمية عاهة 

إىل سـتة   ) 1200(باحلبس من شهر واحد إىل سنتني وبغرامة من ألف و مائتني            �

إذا ترتب عن اجلرميـة     درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط       ) 6000(آالف  

 167املادة  (عجز كلي مؤقت عن العمل مدة تزيد عن إحدى وعشرين يوما            

  )من مدونة السري

إىل مخسمائة ) 120(س من شهر واحد إىل سنتني وبغرامة من مائة وعشرين      باحلب�

إذا ترتب عن اجلرمية عجز كلي      درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط       ) 500(

  ) ق ج433املادة ( يوما 21 أيام و 7مؤقت عن العمل ملدة تتراوح بني 

إىل مـائيت   ) 20(باالعتقال من يوم إىل مخسة عشرة يوما وبغرامة من عـشرين            �

إذا ترتب عن اجلرمية عجز كلي      درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط       ) 200(

  ) ق ج608/3املادة (مؤقت عن العمل ملدة تعادل أو تقل عن ستة أيام 
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 ق ج ومع دخول     433واالستنتاج الذي خنلص إليه تبعا لذلك هو أن املادة          

فظة بنطاقهـا اخلـاص وال      مدونة السري حيز التطبيق ال تزال سارية املفعول حمت        

 من مدونة الـسري علـى     167تتعارض مع ما تنص عليه الفقرة األوىل من املادة          

الرغم من التقليص الذي فرضته هذه األخرية عليها، وأن القضاء الفردي املختص            

بتطبيق املادتني معا مطالب بالتركيز أكثر من أي وقت مضى على مدد العجـز              

لشواهد الطبية املدىل ا ألا هي الفيصل يف حتديـد          الكلي املؤقت الواردة يف ا    

النص القانوين الواجب التطبيق، مما يتطلب من جهة أخرى أن تتحلـى هـذه              

الشواهد الطبية باملصداقية الالزمة موازاة مع األمهية اليت أصبحت تكتـسيها يف            

  .إطار النصوص اجلديدة

سبق بأن العالقة اليت جتمع     وبالتايل ميكن القول يف األخري وبناء على كل ما          

  بني مدونة السري اجلديدة والقانون اجلنائي تتسم بالتكامل وليس التضارب

 


