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         األوىل ةاإللكتروني***  الطبعة  إعداد وتقدمي ذ. حممد القامسي

 

 1 ول النجاح * العدد اخلامس * الدليل الوجيز يف املادة اجلنائية املوضوعيةسلسلة ركائز وأص
 

 

 حممد القامسي           
 كاتب وباحث يف الشؤون القانونية والقضائية       

 مدير مسؤول عن جملة الباحث للدراسات القانونية والقضائية  
 مدير مسؤول عن سلسلة أحباث قانونية جامعية معمقة 

 

 

 

 

 
 

 وبعض القوانني اخلاصة كما هي واردة يف القانون اجلنائي اجلرائم قسيماتت *                 

 وأسباب التربير واالباحة ركاهناتعريف اجلرمية وأ  *                      

 اولة واملسامهة واملشاركةاحملنظرة موجزة حول    *                         

 املسؤولية اجلنائية وحالة قيامها ونقصاهنا وانتفائها  *                            

 املقررة قانونا وتقسيماهتا  العقوبات   *       

 اليت ميكن احلكم هبا لتدابري الوقائيةقي ااب  *            

 القضاء بهيف باقي ما ميكن أن حيكم   *                 

 قتراهناالتدرج املعمول به يف حالة او التشديدظروف ظروف التخفيف و  *                      

  ألخالق في نفسي وأخص بالذكر والدي الكريمين وأساتذتي األفاضلإهداء إلى كل من كان لهم الفضل الكبير والسيل الجرير في زرع بذور العلم والبحث وا
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 * ني اخلاصةبعض القوان و قسيمات اجلرائم كما هي واردة يف القانون اجلنائيتألول: احملور ا   *   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

أهم اجلرائم الواردة يف القانون اجلنائي وتبويبها والفصول املؤطرة هلا

ر الباب العاش
ة اجلرائم املاس
ة بنظم املعاجل

اآللية 
للمعطيات

الباب 
التاسع
جرائم 
األموال

نالباب الثام
اجلرائم 
د املرتكبة ض

نظام األسرة 
واألخالق 

العامة

عالباب الساب
اجلرائم 
د املرتكبة ض
األشخاص

الباب 
السادس
جرائم 

التزوير 
والتزييف 

واالنتحال

الباب 
اخلامس
اجلرائم 
د املرتكبة ض

األمن العام

عالباب الراب
اجلرائم اليت

يرتكبه 
األفراد ضد 
النظام العام 

ثالباب الثال
اجلرائم اليت

يرتكبها 
د املوظفون ض

النظام العام

الباب الثاين
ة اجلرئم املاس

حبقوق 
وحريات 

األفراد

الباب األول
اجلرائم 

أمن املتعلقة ب
الدولة

 

 املؤامرة +

+ االعتداء 

 على امللك

وعلى العائلة 

 امللكية
 

+العصابات 

 املسلحة

 + اخليانة
 

 + التجسس

 + االرهاب

+جرائم 
االستفتاء 

 واالنتخابات
+ زعزعة 

 عقيدة مسلم
تعطيل  +

 العبادات
+ اإلفطار 

يف  العلين
 رمضان

شطط + 
املوظفني يف 

 استعمال
جتاه السلطة 

األفراد 
 والتعذيب

 

إهانة  +
موظف 

واالعتداء 
 عليه

+ إهانة علم 
اململكة 
 ورموزها

اإلشادة  +
بإهانة علم 

اململكة 
 ورموزها

+ املقابر 
وحرمة 

 املوتى
+ كسر 

االختام وأخذ 
األوراق يف 

مستودعاهتا 
 العامة

جرائم  +
القمار 

نصيب واليا
والتسليف 
 .على الرهون

تواطؤ  +
 املوظفني
+ جتاوز 
 السلطة

انكار  +
 العدالة

 + االختالس
 

+ عدم 
التصريح 
 باملمتلكات
 + الرشوة

+ استغالل 
 النفود

 

+ الشطط يف 
استعمال 

السلطة ضد 
 النظام العام

 

+ مزاولة 
السلطة قبل 

و بعد أواهنا ا
يف زوال احلق 
 ممارستها

+ العصيان 
والتعاون مع 

 اجملرمني
+ التحريض 
على ارتكاب 

اجلنايات 
 واجلنح

 + العصيان
العنف  +

املرتكب 
خالل 

التظاهرات 
 الرياضية

 + اهلروب
+ خرق 
اإلقامة 
 االجبارية

التسول  +
 والتشرد

+ تزييف أو 
تزوير النقود 

وسندات 
 القرض العام
+ تزييف 

اختام الدولة 
والدمغات 
والطوابع 
 والعالمات
+ تزوير 
األوراق 
الرمسية 
 والعمومية

تزوير  +
األوراق 
و أالعرفية 

املتعلقة 
بالتجارة 
 والبنوك

+ تزوير أنواع 
 خاصة من

 الوثائق
اإلدارية 

 داتوالشها
+ شهادة الزور 

واليمني 
الكاذبة 

واالمتناع عن 
 الشهادة

+ انتحال 
 الصفات

+ القتل 
العمد 

والتسميم 
 والعنف

+ التهديد 
وعدم تقدمي 

 مساعدة
 + التمييز

القتل  +
 اخلطأ

+ االعتداء 
على احلرية 
الشخصية 

وأخذ 
الرهائن 
وحرمة 
املسكن 

املرتكبة من 
 قبل االفراد
+ االعتداء 

على الشرف 
واالعتبار 
الشخصي 

وافشاء 
 األسرار

 
 

 + االجهاض
+ ترك 
األطفال 
والعجزة 

وتعريضهم 
 للخطر

+ اجلنايات 
واجلنح اليت 
حتول دون 

التعرف عن 
 هوية طفل

خطف  +
القاصرين 

وعدم 
 تقدميهم

+ امهال 
 االسرة

+ االخالل 
 العلين باحلياء

+ هتك 
 العرض

+ الفساد 
والشدود 
 اجلنسي

+ اخليانة 
 الزوجية

+ افساد 
لشباب ا

والبغاء 
)االجتار 
 بالبشر(

 
 

 + السرقة
 + النصب
+ خيانة 

 األمانة
 + التفالس

االعتداء  +
على األمالك 

 العقارية
+ غسل 

 لاألموا
+ االعتداء 
على امللكية 

األدبية 
 والفنية

+ التخريب 
والتعييب 

 واالتالف
+ حتويل 
الطائرات 

الفها تو
واتالف 
منشآت 
املالحة 
 اجلوية

 
 

الدخول  +
 للنظام

 املعلومايت
عن طريق 

 اخلطأ 
 

+ تغيري 
معطيات 

النظام 
املعلومايت 

عد الدخول ب
 له

 
 

+ عرقلة سري 
النظام 

حداث او
 خلل فيه

 

و أتالف + اال
و أاحلذف 

التغيري 
وتغيري طريق 

و أاملعاجلة 
طريقة 

رسال عن إ
طريق 
 االحتيال

من الفصل 
اىل  163

218 

ل الفصمن 
ىل ا 219

232 

ل الفصمن 
اىل  233

262 

ل الفصمن 
اىل  263

292 

ل الفصمن 
اىل  334

391 

ل الفصمن 
اىل  293

333 

ل الفصمن 
اىل  392

448 

ل الفصمن 
اىل  449

504 

ل الفصمن 
اىل  505

607 

ل الفصمن 
اىل  607-3

607-11 

https://www.maroclaw.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A/#post-2314-_Toc462997376
https://www.maroclaw.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A/#post-2314-_Toc462997376
https://www.maroclaw.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A/#post-2314-_Toc462997376
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 ق ج 522اىل505من  هاوصورها ومجيع األمور املتعلقة بالسرقة 

 ق ج 573إىل 571من شيء متحصل عليه من سرقة إخفاء

 ق ج 129و  316 فيه واملشاركة شيء حمضور لسجنيحماولة إيصال 

 من ق ج 129و  331 املشاركة يف استعمال وسيلة أداء مزورة

 و عامةاستعمال وثيقة مزورة تصدرها اإلدارة ال

 لفي ذلكاملشاركة 

 ق ج 129و  360

 9-218اىل  218من  جبميع صوره اإلرهاب

 ق جمن 

 ق ج 404 العنف ضد أحد األصول

  ظروف من شأنهايفخص انتحال اسم ش

 ترتيب سوابق ق له 

 ق ج 738

 ق ج 399 التعذيب من أجل ارتكاب جناية

 ق ج 484 االخالل العلين باحلياء

 ق ج 484و  485 و بدونهبعنف أ هتك عرض وهتك عرض قاصر

   488و 487و  486 جبميع صورهاالغتصاب 

 ق ج

 ق ج 499اىل 497ف  االجتار يف البشر

 2-503ىل ا 1-503 التحرش اجلنسي

 ق ج

 ق ج 282 سيريهتإدارة حمل أللعاب القمار واملشاركة يف 

 ق ج 497 حتريض قاصر على الدعارة

 ق ج 413 إعطاء مادة مضرة بالصحة

 ق ج 251 ملعتقديم هبة لالمتناع عن عرضها والرشوة و

 ق ج 223و 221 ادةاملس بوقار الصالة واتالف شيء خمصص لعب

 جق  551 عدم تنفيد عقد

 ق ج 382 انتحال اسم شخص آخر

 إىل 1-574من  غسل األموال

 ق ج 574-7 

 ق ج 366 زورةمشهادة تتضمن وقائع غري صحيحة أو تقديم 

 ق ج 522 ذن صاحبهاإاستعمال ناقلة ذات حمرك دون 

 ق ج  381 انتحال صفة مرشد سياحي

 ق ج 266 حتقري مقرر قضائي

 ق ج 400 يلعمدأو اإليذاء ا العنف وتبادل العنف

 ق ج 398   التسميم

 مدة العجز  تبادل الضرب واجلرح حسب

 يوم 20أكثر من أقل أو 

 من ق ج 400أو  401

 مكرر 303و 401أو  400 تبادل الضرب واجلرح بالسالح

 ق ج 129و  401أو  400 الضرب واجلرح واملشاركة فيه

 ق ج 529 حيازة أشياء ال تتناسب وحالتها

 ق ج 326و  329 التسولو  التشرد

 ق ج 429 التهديد بالسالح

 ق ج 397 قتل األم لوليدها

 تقييد حكم نتج عنه انتحال اسم شخص

 باإلدانة 

 ق ج 387

 ق ج 308 ةمقاومة أشغال أمرة بها السلطة العام

 ق ج 338 تداول عملة مزيفة

 مدونة التجارة  316 أو عدم كفايتها سحب شيك بدون مؤونة

 التعرض بصفة غري صحيح لدى البنك

 املسحوب عليه 

 مدونة التجارة  316

 أو قبوله تزوير شيك بنكي واستعماله

 ى سبيل الضمانلع

 مدونة التجارة 316

 ق ج  540و 523 التصرف بسوء نية يف تركة

 ق ج 541و  540  حماولة النصبوالنصب 

 ق ج 547 خيانة األمانة

 ق ج 475 التغرير بقاصر

 ق ج 387 االدالء بهوية خاطئة

 ق ج 441 هلجوم على مسكن الغري ليالا

 إهانة أحد رجال القضاء أثناء قيامه

 مبهامه 

 من ق ج 263

 ق ج   309 الفرار من مكان خمصص لالعتقال

 ق ج 436 االحتجاز

 ق ج 538 التهديد بإفشاء أمور شائنة

 ق ج 477 ملن له احلق عدم تسليم حمضون

 ق ج 606 حتويل جمرى مياه

 ق ج 300 العصيان

 ق ج 297 تهريب جمرم من االعتقال

 ق ج 361 ان غ صحيحسلم وثائق باإلدالء ببيتوصل بغري حق اىل ت

 من ق ج 503 التغاضي عن ممارسة الدعارة

 ق ج 431 عدم تقديم مساعدة لشخص يف خطر

 ق ج 197 تسهيل فرار معتقل

 ق ج 425 التهديد بارتكاب جناية

 ق ج 497 حتريض قاصر على الدعارة

 ق ج 288 عرقة حرية العمل 

 ق ج 380 التدخل بغري صفة يف وظيفة

 ق ج 264 وثهاحد التبليغ جبرمية يعلم عدمإهانة الضابطة ب

 ق ج 524 تبديد حمجوز

 ق ج 361 تزوير وثيقة إدارية أو بطاقة جواز السفر

 359و  358 تزوير حمرر عريف واستعماله

 ق ج  129و 358+   فيةاملشاركة يف تزوير يف وثائق عر

 ق ج 408 سنة 15العنف ضد قاصر يقل عمر عن 

 ق ج 491 وجيةاخليانة الزوجية واملشاركة يف اخليانة الز

 ق ج 570 انتزاع عقار من حيازة الغري

 ق ج 308 العنف وشغب املالعب
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 السري مدونة   167م يوما 30اجلرح اخلطأ أكثر حادث تسبب يف 

 السريمدونة   166-1 يوما 30 اجلرح اخلطأ أقلحادث تسبب يف 

 السري مدونة  152 م السياقة رغم سحب الرخصة

 السري مدونة  184 م السري يف االجتاه املمنوع

 السري مدونة  181 م عدم االمتثال

 السري مدونة  184 م داخل املدارات السكنية جتاوز السرعة

 السري مدونة  185 م عدم احترام حق االسبقية

 السري مدونة   185 م تغيري االجتاه بدون احتياط

 السري مدونة 185 م عدم التزام اقصى اليمني

 السري دونةم 87 م عدم التوفر على شهادة الفحص التقين

 السري مدونة  182 م الفرار بعد ارتكاب حادث سري

 السريمدونة  184م   عدم احترام السرعة املفروضة

 م السري 181 وامر السلطة العموميةعدم االمتثال أل

 ذ املناوراتاختا انعدام االستعداد املستمر
 لتفادي حادثالالزمة  

 م السري 92و 186

 السريم 183ف  67م م السكر العلين والسياقة يف حالته

 مدونة السري 161م  سياقة مركبة ال حتمل صفائح التسجيل

 م السري 168و 167 اجلروح غري العمدية الناتج عن حادث

 م س 182و 173و 172 القتل اخلطأ بسبب حادث يف مجيع الظروف

 السري مدونة   184 عدم تقدمي وثيقة التأمني

 التوقف املخالف ليال وخارج جتمعات
 عمران 

 م سري 184و  183

 م س161و 186و 87 فروضة واجلرح اخلطأاملسرعة العدم احترام 

 عدم احترام السرعة املفروضة والتجاوز 
 املعيب واجلرح اخلطأ

87-186-167- 
 م السري 169

 م س و ظ 111و 181 نقل ركاب بدون رخصة وعدم تقدمي رخصة
12/11/1963 

 تأمنيمن م  131و120 انعدام التأمني

 م س 186و 87و 188 القتل اخلطأ وعدم احترام السرعة املفروضة

 سم  172و 188و 87 الرجوع للخلف دون االحتياط والقتل اخلطأ

 م السري 162 وضع صفائح مزورة

 و تقدمي أو هتاون يف القيام بأشغال أرفض 
 ..هبا بوجه قانوين يف حالة حادث فكل مساعدة

 قضاء القرب 15 م

 قضاء القرب 15م  رفض إعطاء اسم وعنوان او اعطاؤه مغلوطا

 قضاء القرب 15م  عرقل سري العدالة يف جللسةوالقيام بتشويش 

 ال السلطة ملزنله رغم وجودرفض دخول رج
 هلم بذلك إذن 

 قضاء القرب 15م 

 قضاء القرب 15م  رفض قبول العملة الوطنية بقيمتها املقررة

 من كان مكلف حبراسة جمنون وأمهل ذلك 
 على حنو يعرض الغري للضرر

 قضاء القرب 15م 

 قضاء القرب 15م  ودخول ضيعات الغريقطف مثار الغري والتقاطها 

 قضاء القرب 15م  و أشياء أخرى يف ملك الغريأء احجار القا

 قضاء القرب 15م  وضع أشياء تعرقل سري جمرى مياه

 قضاء القرب 16م  العنف واإليذاء اخلفيف

 قضاء القرب 16م  السب والشتم وتبادله

 قضاء القرب 16م  عرقلة طريق عمومي

 قضاء القرب 16م  سرقة منتجات فالحية مل تفصل بعد 

 و متزيق اعالن وضعته أو إخفاء أتعمد إزالة 
 السلطة

 قضاء القرب 17م 

 و غريه من األماكن العموميةأاإلقامة بالشارع 
 وليس له مقر رغم قدرته على العمل

 قضاء القرب 17م 

 قضاء القرب 17م  سرقة منتجات فالحية فصلت عن االرض

 عثور على منقول ومتلكه دون اخطار من
 ه بسوء نية بعدما حصل عليه صدفةمتلكجيب،  

 قضاء القرب17م 

 قضاء القرب 17م و فندق دون أداء املستحقاتأاستئجار س اجرة 

 قضاء القرب 18م  احلاق خسائر مادية مبلك الغري

 و إقامة يف املرافق العامة كالشوارعأوضع 
 و يانصيبأوالساحات العاب قمار  

 قضاء القرب 18م 

 قضاء القرب 18م  حرضه إلحلاق ضرر بالغريو أمن ترك حيوانه 

 قضاء القرب 18م  مرتكبو الضجيج والضوضاء إلقالق راحة السكان

 و اغتصب ألف أحد منشآت طريق تأمن 
 شيء منها

 قضاء القرب 18م 

 و 1974 /21/5 ظ الكوكايني
 5/6/2000ظ  

 25/08/2016ظ  عمومية للتوظيف امتحاناتالغش يف 

 11/11/2003ظ الشرعية اإلقامة الغري

 11/11/2003ظ عدم جتديد بطاقة االقامة

 البقاء فوق التراب الوطين بصفة
 غري قانونية 

 11/11/2003ظ

 ق الصحافة  73م  نشر وتوزيع صور خليعة

 5/6/2000ظ  حيازة بضاعة خاضعة للرسوم

 5/10/1984ظ  حيازة بضاعة منتهية الصالحية

 لى الغريوالتسهيل ع املخدرات ترويج
 استهالكها

 21/5/1974ظ 

 مغادرة التراباهلجرة غري الشرعية أو 
 غري شرعية الوطين بطريقة 

 11/11/2003ظ

 21/5/74ظ  8و  2ف  حيازة واستهالك املخدرات 

 4/9/2012ظ  انتحال صفة مرشد سياحي

 14/11/67ق م د ملكي  السكر العلين 

 21/5/1974ظ   ترويج املخدرات

 الصيدلة دون التوفر مزاولة م

 على ترخيص 

 12/11/2006ظ  155ف 

 14/11/67ق م د ملكي  االجتار يف ماء احلياة

 حيازة منتوجات بدون سبب 

 حتمل عالمة مزيفة وعرضها للبيع

 17/97من ق  125ف
 متعلق محاية ملكية صناعية

 املتعلق باملاء 95/10قانون  حفر بئر بدون ترخيص

 بدوناحداث جتزئة عقارية 

 ترخيص 

 17/06/1992ظ 

 نقل مواد ذات أصل حيواين يف 

 ظروف غري مالئمة

 18/11/1977ظ 

 12/11/1963ظ  نقل ركاب بدون رخصة
 

 عدم التوفر على بطاقة التعريف

 او عدم االدالء هبا 

 30/11/2007ظ 

 تشغيل راشد يف حمل لبيع مخر

 على ترخيص من املدير  دون رخصة

 العام لألمن الوطين

 1967ق م د امللكي  لسنة  

مدونة الواردة يف  خالفاتاملبعض 
 والفصول املؤطرة هلا السري

بعض أهم اجلرائم الواردة يف 
 والفصول املؤطرة هلا الظهائر

قانون الواردة يف  خالفاتامل برزأ
 42-10قضاء القرب 
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 م والعقوبات املقررة هلا يف التشريع املغريب أمر يبقى صعب املنال، ئلإلشارة فإن حصر اجلرا

 قوانني وظهائر ومراسيم كبريا يفتعرف شتات املغربية باختالف تالوينها فاملنظومة القانونية الزجرية 

غري مما جيعل أمر مجعها  تفاوتة، واألكثر من ذلك أهنا صدرت يف تواريخ م...إخلوزارية تطبيقية وقرارات

تطرح بكثرة أمام القضاء حىت يتسىن للممارس قبل ، فقد حاولت جاهدا تعداد تلك اجلرمي اليت هني باملرة

 .الذي سيتأتى يل اغناؤه كلما سنحت الفرصة االستفادة من هذا العملالطالب والباحث 

 

 املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 28/07القاضي بتطبيق ق  رسوماملمن  5م  امهال النظافة

 املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 28/07القاضي بتطبيق ق  رسوممن  امل11م  عدم التوفر على بطاقة املراقبة الصحية

 النقلوزير الصادر عن وزيري الطاقة واملعادن و 91/1263من قرار  10ف  بصفة غري قانونية نقل قارورات الغاز

 املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 28/07القانون رقم  عدة لالستهالكانتهاء صالحية البضائع امل

 الغذائيةالسالمة الصحية للمنتجات املتعلق ب 28/07القانون رقم  ري مالئمةغيف ظروف  نقل منتوجات غذائية قابلة للتلف

 ااملتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة تسويق منتوجاهت 19/49القانون  عدم التوفر على رخصة لنقل الدجاج

 املتعلق مبنع األكياس البالستيكية 15/77من القانون  10املادة  توزيع األكياس البالستيكية بدون عوض

ت صناعية يف ضيعة لتربية الدواجن يف أماكن غري مرخص رمي نفايا
 هبا

املتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة  19/49القانون من  19املادة 
 تسويق منتوجاهتا

 املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 07/28من ق  8املادة من  5البند   عدم ارتداء الوزرة البيضاء

 من مدونة الشغل 296و  281املادتني  التوفر على قنينة إطفاء احلريق عدم

 املتعلق مبنع األكياس البالستيكية  15/77من ق  10املادة  االجتار وحيازة أكياس بالستيكية

 هلكاملتعلق حبماية املست 31/08من ق  173واملادة  2.12.503من املرسوم  9و  8املواد  عدم التوفر على الئحة أسعار
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أركان الجريمة ثالثة

الركن املادي الركن املعنوي الركن الشرعي

 وهي: أركان اجلرمية ثالثة

 

 *    باحةإلأسباب التربير وا احملور الثاين: أركان اجلرمية و    *

  وهي كل فعل أو امتناع منصوص عليه يف القانون اجلنائي ومعاقب عليه :
.من جمموعة القانون اجلنائي( 110مبقتضاه )الفصل 

  :أركان اجلرمية ֎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعل عل الجي الثالثة اآلنفة الذكر أعاله أن ختلف أحد األركانإىل القول جتدر اإلشارة
فال ميكننا  –الشرعي  الركن –هناك نص جيرم ويعاقب  ن، فمثال إذا مل يكينتفياجلرمي 

الركن  – صادر من اجلاين ، كذلك يف حالة غياب نشاط مادي إجيايب أو سليبجرمية احلديث عن
 .جرمية...اخلميكننا كذلك احلديث عن فال  –املادي 

ويسمى كذلك بالركن 
القانوين، وتلخصه قاعدة 

ال جرمية وال عقوبة إال "
بنص، وال متابعة وال 
حتقيق وال حماكمة إال 

 ."بنص كذلك

  * مبدأ الشرعية
 * واإلجرائية املوضوعية

 وهو النشاط اإلجيايب

طعنة مثال توجيه اجلاين ك
أو  ،بالسكني للضحية

النشاط السليب كمثال عدم 
تقدمي مساعدة لطفل أو 
عاجز يف خطر، وهذا الفعل 
بشقيه ينشأ عنه ضرر يلحق 

، مع وجودة عالقة تمعاجمل
ل من الفعل سببية بني ك

 املرتكب والضرر احلاصل.

، وينقسم بالقصد اجلنائيويعرف كذلك 
 يتفرع عنه قصد خاص إىل قصد عمدي

حمدود وغري وآخر عام ومباشر وغري مباشر و
بق حمدود مت قصد فجائي وآخر مع س

غري العمدي اإلصرار، أما القصد اجلنائي 
فيكون نتيجة اإلمهال والرعونة وعدم 

...اخل، وعدم احترام النظم التبصر
 القصد اجلنائي العمدي خبصوص عناصرو

فهي: توجيه إرادة اجلاين إىل حتقيق 
امية، مت علمه بأن الفعل الواقعة اإلجر

الذي هو مقدم عليه يشكل جرمية من 
وخبصوص الناحيتني الواقعية والقانونية، 

 اخلطأ غري العمدي فال دخل لإلرادة فيه.
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:  ةتنقسم أسباب التبرير إلى ثالث

أداء الواجب الدفاع الشرعي حالة الضرورة

 :1أسباب التربير واالباحة ֎

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، يقانون اجلنائمن ال 124ملشرع مل يدرجها يف الفصل جتدر اإلشارة إىل أن هناك العديد من األسباب املربرة للفعل اجلرمي إال أن ا -1

 ....اخلألعاب الرياضية كفنون احلرب أو بعض املهن كالطب واجلراحة ذلك مثالو

تعترب حالة الضرورة ثاين 

املربرة النتفاء املساءلة األسباب 

عن الفعل اإلجرامي املرتكب 

حسب البند الثاين من الفصل 

من القانون اجلنائي الذي  124

ذا اضطر إ ":على أنه نص

الفاعل ماديا إىل ارتكاب 

اجلرمية، أو كان يف حالة 

استحال عليه معها، استحالة 

مادية، اجتناهبا، وذلك لسبب 

 ."خارجي مل يستطع مقاومته

كسر أحد األشخاص  كمثال
لباب مسكن جاره قصد 

لنجاة من حريق لب واهلر
شب يف مسكنه، فهنا فعل 

  .الكسر اقتضته الضرورة

يعد الدفاع الشرعي من أقدم 

املساءلة األسباب املربرة النتفاء 

عال اإلجرامية عن األفعن 

مرتكبيها، واملشرع نص له على 

شروط حمددة وذلك يف البند 

من  124الثالث من الفصل 

القانون اجلنائي أمهها أن يكون 

الدفاع الشرعي متناسب مع 

وهذه الصورة ال  خطورة االعتداء

 ىلصفعة إ Aوجه  ذاإتتحقق مثال 

B   هذا األخري بطعنة فريد عليه

وللدفاع  ،بسكني يف مقتل

 أوردها ممتازة الشرعي حاالت

نفس  من 125يف الفصل  ملشرعا

 القانون.

املغريب  عاعترب املشر
أداء الواجب من ضمن 

اء األسباب املربرة النتف
الفعل اجلرمي، وهذا ما 
يستشف من خالل 
 االطالع على البند األول

من  124من الفصل 
 القانوين اجلنائي بقوله:"

ذا كان الفعل قد أوجبه إ
القانون وأمرت به 

كمثال  "السلطة الشرعية
احلالة اليت يطلق فيها 
أحد رجال األمن النار 
على أحد اجلناة عند 
حماولته االعتداء على 

 .أشخاص مدنيني
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املشاركة املسامهة احملاولة

*  احملاولة واملسامهة واملشاركة من حول كلنظرة موجزة احملول الثالث:   *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ي للجرمية أو ما يصح اصطالحه عليه من قبل الفقه اجلنائي باجملرم ولإلشارة فاملشرع عاقب الفاعل املعن
 اقتراف فعل جرمي معني، حيث عاقبه وحيمله علىري مسؤول جنائيا شخص غ رخ  يس وهو الذي ،اجلبان
 .من ق ج( 131)ف  أن اجلرمية مل تتم بفعله املباشر وبة املقررة هلذا الفعل بالرغمبالعق املشرع

ع املغريب التنظيم القانوين أبرز املشر
 117إىل  114للمحاولة يف الفصول من 

من القانون اجلنائي، حيث بني يف 
احلالة اليت نكون فيها أمام  114الفصل 

احملاولة وهي اليت يبتدئ فيها اجلاين 
بتنفيذ خمططه اإلجرامي ويتوقف عن 

، كما امتامه لظروف خارجة عن إرادته
و لقي لو تدخلت الشرطة إليقافه أ

ليه جعلته يعدل عن مقاومة من اجملين ع
؛ واحملاولة يف اجلرمية تتحقق يف خمططه
اجلنحة فتكون بنص يف أما  ،اجلناية

من  115خاص وذلك طبقا للفصل 
نفس القانون، يف حني ال يتصور العقاب 
 على حماولة املخالفة لغياب عنصر العمد

يف املخالفات، واحملاولة تتحقق يف 
ة دون غري العمدية، اجلرائم العمدي

واجلرائم البسيطة دون جرائم االعتياد، 

 .وجرائم النتيجة دون اجلرائم الشكلية
تتخذ احملاولة صور عديدة لعل أمهها: 

اجلرمية  -2وقوفة؛ اجلرمية امل -1
 .جلرمية املستحيلةا -3اخلائبة؛ 

تناول املشرع املغريب املسامهة 
 القانون فريد يفواحد يف فصل 

، 128الفصل اجلنائي وهو 
 حيث نص فيه على ما يلي:"

عترب مسامها يف اجلرمية كل ي
من ارتكب شخصيا عمال من 

 ".أعمال التنفيذ املادي هلا
فاملساهم هنا يعد فاعال أصليا 
يف احلالة اليت يتعدد فيها 

مي كمثال اجرمرتكبو الفعل اإل
ر كسإقدام أحد اجلناة على 

م باب مسكن ميلكه الغري وقيا
بتكبيل حارسه وقيام رفيقه 
من  هخلاقة ما بدبسرالثالث 

 .منقوالت
واحلديث عن املسامهة يتعني 
أن يكون مقترفو الفعل 

مي اثنني أو أكثر، وأن اجراإل
يقوم كل واحد منهم بفعل 

 إجيايب ال تقوم اجلرمية إال به.

للتنظيم  املغريب تطرق املشرع
 ولالقانوين للمشاركة يف الفص

من القانون  131و130و 129
اجلنائي، حيث حدد احلاالت 

ق فيها صور املشاركة يف اليت تتحق
أربعة واردة على سبيل احلصر، 

من  عضهاعن ب وميكن متييزها
خالل العبارة اليت افتتح هبا 

منها على حدا املشرع كل حالة 
 -3قدم...؛  -2أمر...؛  -1وهي:

 عود...؛ ت -4ساعد أو أعان...؛ 
 

وخبصوص العقاب عن 
العقوبة بفيعاقب عليها  املشاركة

ة املقررة للجناية أو اجلنح
املقترفة، وال يستفيد من 
الظروف الشخصية إىل من 
توفرت فيه، أما الظروف العينية 
فال يستفيد منها ال املسامهني وال 

 .املشاركني
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 * : املسؤولية اجلنائية وحالة قيامها ونقصاهنا وانتفائهارابعاحملور ال * 

حية وأهلية الشخص لتحمل نتائج وعواقب األفعال صال تعينو 
 :وهي ة، وميكن مناقشتها يف منظورات ثالثمية اليت يقدم على ارتكاهبااجراإل

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكتمل املسؤولية اجلنائية ببلوغ 
سنة  18يعي لسن الشخص الطب

مشسية كاملة دون أن يعترضه 
 ضعفكال عارض ينقص أهليته

كاجلنون  أو يعدمها العقلي
، وهو األمر الذي أقره املطبق

املشرع يف الفقرة األوىل من الفصل 
من جمموعة القانون اجلنائي  13

تطبق على البالغني مثان بقوله:" 
عشرة سنة ميالدية كاملة 
العقوبات والتدابري الوقائية 

 ".قانوناملنصوص عليها يف هذا ال
فاجلاين املتمتع باألهلية الكاملة 
يكون مسؤوال مسؤولية كاملة عن 
أفعاله املخالفة للقانون اجلنائي 
ويتابع من أجلها ويوقع عليه 
اجلزاء املقرر قانونا نظري ذلك، ما 
مل يكن ناقص أو منعدم األهلية 

 رغم بلوغ سن الرشد.

املغريب احلاالت تناول املشرع 
املسؤولية اليت تكون فيها 

اجلنائية للجاين ناقصة، كما لو 
تعلق األمر جبرمية ارتكبها 
حدث، فهنا يسأل مسؤولية 
 جنائية ناقصة وخيضع لقواعد

إجرائية جنائية خاصة،  مسطرية
وهي اليت أشارت إليها الفقرة 

من القانون  13الثانية من الفصل 
اجلين الذي حييل على الكتاب 
الثالث من قانون املسطرة 

 اجلنائية.
ومن احلاالت كذلك اليت 
تكون فيها املسؤولية اجلنائية 
ناقصة هي اجلاين الذي يعاين 
من ضعف عقلي جيعل متييزه 

 وإدراكه ناقصني.
 

أورد املشرع املغريب جمموعة 
من احلاالت اليت تنتفي فيها 
املسؤولية اجلنائية ملرتكب الفعل 

مي، لعل أمها أن اجلاين اجراإل
ث أقر يعد صغريا غري مميزا، حي

املشرع املغريب انتفاء مسؤوليته 
اجلنائية كما يستشف ذلك من 
نصوص قانون املسطرة اجلنائية 
رغم امكانية قيام مسؤوليته 
املدنية؛ كذلك تنتفي مسؤولية 

الذين يعانون من األشخاص 
تعدم اإلرادة اضطرابات عقلية 
من  عاينين مل كما احلال بالنسبة

 جنون مطبق.
لقد جعل املشرع كذلك من 

 124أسباب التربير واإلباحة )ف 
مناطا النتفاء املسؤولية  من ق ج(

اجلنائية مىت حتققت شروطها 
 كاملة.
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  :

العقوبات االضافية العقوبات األصلية

 * املقررة قانونا وتقسيماهتا العقوباتاحملور اخلامس:  *

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  يقضي العقوبة األشد منها  لصادرة يف حق احملكوم عليه، فإنهحالة تعدد العقوبات اجتدر اإلشارة إىل أنه يف
 .-األمر متصور يف العقوبات السالبة للحرية وهذا  – أوال مت األخف

العقوبات 
اخلاصة 

 باجلنايات

 16ف )
 من ق ج(

العقوبات 
اخلاصة 

 باملخالفات

من  18)ف 
 ق ج(

العقوبات 
اخلاصة 
 باجلنح

 17)ف 
 من ق ج(

 

 + اإلعدام.

+ السجن 
 املؤبد.

+ السجن 
احملدد يف 

 سنة. 30

اإلقامة  +
 .االجبارية

+ التجريد 
من احلقوق 

 .الوطنية

+ احلبس 
الذي ال 

 5يتجاوز 
 سنوات.

+ الغرامة 
اليت تتجاوز 

1200 
 درهم.

+ أقل مدة 
احلبس 

شهر 
 5وأقصها 

 سنوات.

+ االعتقال ملدة 
 تقل عن شهر.

+ الغرامة من 
درهم اىل  30

 درهم. 1200

ولإلشارة 
فاملخالفات كذلك 

منصوص عليها 
عقوبتها    وعلى 

خاصة  يف قوانني
كقانون قضاء 

 القرب.

العقوبات 
اإلضافية 

اليت تلحق 
الشخص 

 املعنوي

 

العقوبات 
اإلضافية 

اليت تلحق 
الشخص 
 الطبيعي

 

احلجز + 
 .القانون

التجريد من + 
احلقوق الوطنية 
)وهنا ال ميكن 

احلكم هبا إال إذا 
كانت هناك 
 .عقوبة أصلية(

+ احلرمان 
املؤقت من 

ممارسة بعض 
 .احلقوق واملهام

املصادرة + 
وتنقسم إىل 

مصادرة جزئية 
 .وأخرى كلية

حل + 
الشخص 

 .املعنوي

+ الغرامات 
 املالية.

حلكم + نشر ا
الصادر ضد 

الشخص 
 املعنوي.
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  :

التدابري الوقائية العينية التدابري الوقائية الشخصية

 

  *      باقي التدابري الوقائية اليت ميكن احلكم هبااحملور السادس: يف   *     

   
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدابري سالبة 
 للحقوق

تدابري سالبة 
 للحرية

 .+ االقصاء
+ االجبار على 

اإلقامة يف مكان 
 معني.

+ املنع من 
 اإلقامة باملرة.

+ اإليداع 
القضائي يف 
ج مؤسسة لعال

 األمراض النفسية
+ اإليداع 

القضائي يف 
 مؤسسة للعالج.

+ الوضع القضائي 
يف مؤسسة 

 فالحية.
 

عدم األهلية + 

ملزاولة مجيع 

الوظائف 

 العمومية.

+ املنع من مزاولة 

نة أو نشاط أو مه

 فن.

+ سقوط احلق يف 

الوالية الشرعية 

 على األبناء. 

 

 املصادرة االغالق

البند ينص 

الثاين من 

من  62الفصل 

القانون اجلنائي 

على ما يلي:" 

التدابري الوقائية 

 العينية هي:"... 

إغالق احملل 2 – 

أو املؤسسة اليت 

استغلت يف 

 ".ارتكاب اجلرمية

ينص البند األول 

من  62من الفصل 

القانون اجلنائي 

 على ما يلي:"

لتدابري الوقائية ا

 :العينية هي

مصادرة 1 – 

األشياء اليت هلا 

عالقة باجلرمية أو 

األشياء الضارة أو 

اخلطرية أو احملظور 

 ."امتالكها
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  *به القضاء م احملور السابع: يف باقي ما ميكن أن حيك  *     

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هناك كذلك أسباب  إال أن، جبملة من العقوبات اجلايناحلكم على أنه وعلى الرغم من  إىل وجتدر اإلشارة
من  93حسب ما نص عليه الفصل  ومن هذه األسباب ،تؤثر يف تنفيذ هذه العقوبات وجتعل تنفيذها يعلق

 -5 التقادم، -4 الغاء القانون اجلنائي، -3 العفو الشامل، -2 ت احملكوم عليه،مو -1: القانون اجلنائي جند
رد االعتبار، ونفس هذه األسباب هي اليت تؤدي إىل تعليق تنفيذ التدابري  -7 االفراج الشرطي، -6 الصلح،

 ا من قبل القضاء على الشخص اجلاين.هباحملكوم  الوقائية

يتم ارجاع ما مت وضع اليد ويعين أن 
عليه من قبل دواليب العدالة ملن له 
احلق فيه، وقد تناوله املشرع يف 

من القانون  107و 106الفصلني 
على  106اجلنائي، حيث ينص الفصل 

لرد هو إعادة األشياء أو املبالغ اما يلي:" 
أو األمتعة املنقولة املوضوعة حتت يد 

وميكن  .العدالة إىل أصحاب احلق فيها
للمحكمة أن تأمر بالرد ولو مل يطلبه 

 ".صاحب الشأن
 على ما يلي:" 107كما نص الفصل  

وز للمحكمة عالوة على ذلك، بقرار جي
على طلب اجملين عليه أن  معلل، بناء

املبالغ املتحصلة من بيع  : 1د تأمر بر
األشياء أو األمتعة املنقولة اليت كان له 

األشياء أو  2. احلق يف استردادها عينا
األمتعة املنقولة املتحصل عليها بواسطة 
ما نتج عن اجلرمية، مع احترام حقوق 

 ".الغري
 

  

يقصد هبا تلك املبالغ املالية 
اليت حيكم هبا للمتضرر من 
اجلرمية والذي سبق له أن 
نصب نفسه مطالبا باحلق 
املدين أثناء سري إجراءات 

عمومية سواء أمام الدعوى ال
قاضي التحقيق أو أثناء مثوله 
أمام هيئة احلكم، وقد نص 

من  108عليها املشرع يف الفصل 
 القانون اجلنائي بقوله:"

التعويضات املدنية احملكوم هبا 
جيب أن حتقق للمتضرر تعويضا 
كامال عن الضرر الشخصي احلال 
احملقق الذي أصابه مباشرة من 

 ".اجلرمية
 

نص املشرع املغريب على 
ضرورة قيام القاضي اجلنحي 

م يصدره يف بالبت يف كل حك
مسألة الصوائر واملصاريف 
القضائية للدعوى، وهو ما نصت 
عليه الفقرة األوىل من الفصل 

 من القانون اجلنائي بقوهلا:" 105
ل حكم بعقوبة أو تدبري وقائي، ك

جيب أن يبت يف الصوائر 
ومصاريف الدعوى طبق القواعد 

 347املنصوص عليها يف الفصلني 
 ".من املسطرة اجلنائية 349و

ومن ضمن املصاريف احملكوم 
 صاريفهبا أن يتحمل املتهم م

استدعاء الشهود الذي يرغب من 
 347احملكمة أن تستمع هلم )ف 

 من ق م ج(.
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 * التشديد والتدرج املعمول به يف حالة اقتراهناظروف وف التخفيف واحملور الثامن: ظر *

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فيصار إىل من قبل اجلاين عند تعدد اجلرائم املرتكبة  :من ق ج( 123إىل  118تعدد اجلرائم )الفصول من
  يف حقه.تنفيذ عقوبة اجلرمية األشد 

ملشرع املغريب للقاضي الزجري أعطى ا
مكنة متتيع املتهم املاثل أمامه بظروف 

من  146التخفيف حسب منطوق الفصل 
القانون اجلنائي مىت تبني له أن العقوبة 
املقررة للفعل الذي أتاه تعد قاسية بالنظر إىل 
خطورة هذا الفعل أو درجة إجرامه ما مل يوجد 

ال نص مينع متتيعه هبذه الظروف كما احل
بالنسبة للجاين الذي يقدم على قتل أحد 
اصوله فهنا حيكم عليه باإلعدام حصرا، 
ومتتيع املتهم بظروف التخفيف يرجع 
للسلطة التقديرية للقاضي مع التزامه 
بتعليلها تعليال سائغ، وقد أورد املشرع يف 

من القانون اجلنائي أهم احلاالت  147الفصل 
ظروف اليت ميتع فيها القاضي اجلاين ب

التخفيف كمثال إذا كانت العقوبة املقررة 
وحيكم على  اأن يزنل عنه ههي اإلعدام فيمكن

 20احملدد من اجلاين بالسجن املؤبد أو السجن 
كما ميكن للقاضي سنة...إخل، و 30إىل 

ختفيف العقوبة السجنية أو احلبسية فيمكنه 
أو حذفها أو تعويضها،  كذلك ختفيض الغرامة

اإلقامة  ل اجلاين يستحق عليهإذا كان فع أما
اإلجبارية فيمكن تعويضها بالتجريد من 

 احلقوق الوطنية أو بعقوبة حبسية،...اخل.

  

روف التشديد احلاالت ظبيقصد و
أن لقاضي بل املشرع اليت يسمح فيها

احلد  إىلرفع العقوبة املقررة للجرمية ي
 طورةما خلإ هلا قانونااملقرر  قصىاأل

 ،و للظروف اليت وقعت فيهاأاجلرمية 
أو بالنظر إىل الشخصية اإلجرامية 
اخلطرية للجاين، كمثال يف السرقة 
فظروفها املشددة كثرية ومتعددة 
كاستعمال السالح أو الكسر أو 
التسلق، وخبصوص القتل كما لو قتل 
اجلاين أحد أصوله أو أقدم على القتل 
مع سبق اإلصرار والترصد، كذلك من 

) أورد  الظروف املشددة حالة العود
املشرع تنظيما قانونا حلاالت العود يف 

؛ من ق ج( 160إىل  154الفصول من 
ن م 152وقد نص املشرع يف الفصل 

تشديد القانون اجلنائي على ما يلي:" 
العقوبة املقررة يف القانون، بالنسبة 
لبعض اجلرائم، ينتج عن ظروف 
متعلقة بارتكاب اجلرمية أو بإجرام 

من  153" فيما نص يف الفصل .املتهم
حيدد  نفس القانون على ما يلي:"

القانون ظروف التشديد املتعلقة 
 ".جبنايات أو جنح معينة

تمع ظروف التشديد وظروف قد جت
التخفيف يف نازلة معينة، يف هذه احلالة يلجأ 
القاضي إىل إعمال التدرج يف األخذ هبا كما هو 
مقرر يف القانون؛ حيث يأخذ أوال بالظروف 
املشددة العينية اليت صاحبة ارتكاب اجلرمية 
كمثال ظرف الليل يف السرقة، مت ينتقل 

ملتعلقة لألخذ ثانيا بالظرف املشددة ا
بشخصية اجملرم كما لو تعلق األمر بالعنف يف 
حق األصول، مت ينتقل لألخذ ثالثا باألعذار 
القانونية املتعلقة بارتكاب اجلرمية كما لو 
كان املسروق زهيد القيمة، مت ينتقل رابع 
ملناقشة األعذار القانونية املتعلقة بشخصية 
 اجملرم كحالة قتل األم لوليدها، وينظر بعدها

لوجود حالة العود، مت ينتقل أخريا للنظر يف 
وجود ظروف قضائية خمففة كمثال سن 

 اجملرم وظروفه االجتماعية.
من القانون اجلنائي  161نص الفصل 

يف حالة اجتماع أسباب  على ما يلي:"
التخفيف وأسباب التشديد، يراعي القاضي 
يف حتديد العقوبة مفعول كل منها على 

ظروف املشددة العينية ال :الترتيب اآليت
الظروف املشددة  .املتعلقة بارتكاب اجلرمية

األعذار  .الشخصية املتعلقة بشخص اجملرم
القانونية املتعلقة بارتكاب اجلرمية واملخفضة 

األعذار القانونية املتعلقة بشخص  .للعقوبة
 .حالة العود .اجملرم واملخفضة للعقوبة

 ".الظروف القضائية املخففة
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 بحمد الله وتوفيقه انتهى

 إعداد وتقديم:

 األستاذ حممد القامسي




