
  يناألخير ينالقانون الجنائي العام : األستاذ عبد الحق بوكبيش / الدرس

 : عوارض المسؤولية الجنائية.الدرس األول

عوارض المسؤولية الجنائية، هي أسباب تؤثر في أهلية الشخخ، ، فتمنخخؤ مسخخؤوليت  

الجنائية، كليا أو جزئيا، والمشرع المغربي، وهو بصدد تنصيصخخ  علي،خخا، تلخخرم لكخخ  مخخ  

 ال،ل  العقلي )أ( والضعف العقلي )ب( وصغر الس  )ج( والسكر غير اال،تياري )د(. 

 الخلل العقلي:-أ 

م.ج في فقرت  األولى بالقو : "ال يكو  مسؤوال ويجب  134ص  وقد ن  علي  الف

الحكم بإعفائ ، م  كا  وقت ارتكاب  الجريمة المنسوبة إليخخ  فخخي حالخخة يسخختحي  عليخخ  مع،خخا 

 اإلدراك أو اإلرادة نتيجة ل،ل  في قواه العقلية".

ولع  ما يالحظ على هذا الن ، هو أ  المشرع اسخختعم  مصخخللل "ال،لخخ  العقلخخي" 

  الجنو ، وهو ما يفسر برغبة المشرع في أ  تنصرف أحكام هذا الخخن ، عخخالوة علخخى بد

الجنو ، إلى جميؤ االضلرابات العقلية األ،رى التي تؤدي إلى فقدا  اإلدراك عند الفاعخخ  

 كالصرع ومرض اليقضة أثناء النوم وانفصام الش،صية وغيرها...

نخخاع مسخخؤولية الفاعخخ  يتعخخي  تخخوافر ولقيخخام حالخخة ال،لخخ  العقلخخي وبالتخخالي القخخو  بامت

 الشرول اآلتية:

استحالة اإلدراك أو اإلرادة لدى الفاع  بسخخبب ال،لخخ  العقلخخي: أي أ  يخخؤدي ال،لخخ  -

العقلي إلى انعدام اإلدراك أو اإلرادة لدى الفاع ، فإذا كا  اإلدراك أو اإلرادة ناقصا ولخخي  

 135إنما تلبق مقتضيات الفصخخ  م.ج، و 134منعدما، ال مجا  لتلبيق مقتضيات الفص  

 م.ج المتعلقة بالضعف العقلي.



معاصرة ال،ل  العقلخخي لوقخخت ارتكخخاب الجريمخخة: أي أ  ترتكخخب الجريمخخة والفاعخخ  -

مصاب بال،ل  العقلي، أما إذا أصيب ب  بعد ارتكاب الجريمة أو كا  مصابا ب  قب  ارتكاب 

 . (1)مسؤوالالجريمة ولكن  ارتكب،ا بعد أ  زا  عن ، فإن  يكو  

بتوافر هذه الشرول، ال يكو  الفاع  مسؤوال، ويجب على المحكمة أ  تحكم 

بإعفائ ، وفي الجنايات والجنل تحكم باإليداع القضائي في مؤسسة لعالج األمراض العقلية  

، أما في الم،الفات، فإ  الش،  الذي يحكم  (2) م.ج  76وفقا للشرول المقررة في الفص  

  2، الفقرة 134يسلم إلى السللة اإلدارية إذا كا  ،لرا على النظام العام، )الفص  بإعفائ  

 (. 3و

 الضعف العقلي: -ب

م.ج في فقرت  األولى بالقو : "تكو  مسؤولية الش،    135وقد ن  علي  الفص  

ناقصة إذا كا  وقت ارتكاب  الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية م  شأن  أ  ينق   

 وليت  جزئيا".  ؤتنقي  مس الى رادت  ويؤدي إدراك  أو إ

والضعف العقلي المقصود في هذه الفقرة، هو درجة وسلى بي  ال،ل  العقلي وكما   

القوى العقلية، والش،  المصاب ب  لي  كام  اإلدراك كالش،  المتمتؤ بكام  قواه  

 . (3)العقلية وال هو م،ت  العق  تماما كالمجنو 

ضعف عقلي منق  لإلدراك أو اإلرادة ولي  ب،ل  عقلي  ولما كا  األمر يتعلق ب 

أو اإلرادة، فقد اقتضى نظر المشرع االنتقا  م  مسؤولية الش،  الذي   كمعدم لإلدرا

 اقترف الجريمة وهو في حالة ضعف عقلي. 

 
1
وقف،ا )ف   ال،ل  العقلي الالحق الرتكاب الجريمة، وإ  كا  ال يؤثر في المسؤولية الجنائية للفاع ، إذا استمر إلى غاية المتابعة، فإن  يؤدي إلى  - 

 م.ج(.  79
 

2
، كا  عديم  م.ج ما يلي: "إذا تبي  لمحكمة الموضوع بعد إجراء ،برة، أ  الش،  المتابؤ أمام،ا بجناية أو جنحة 76ورد في الفص   - 

 المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفع  بسبب ا،تال  عقلي، فإن  يجب علي،ا: 
 أ  تثبت أ  المت،م كا ، وقت الفع ، في حالة ،ل  عقلي يمنع  تماما م  اإلدراك أو اإلرادة. -1
 أ  تصرح بانعدام مسئوليت  مللقا وتحكم بإعفائ . -2
 إيداع  في مؤسسة لعالج األمراض العقلية. أ  تأمر، في حالة استمرار ال،ل  العقلي، ب-3

 ويبقى األمر باالعتقال ساريا على المتهم إلى أن يودع في تلك المؤسسة" 
 . 318العلمي عبد الواحد: المرجع السابق، ص:   - 3



لقيام حالة الضعف العقلي وبالتالي القو  بنقصا  مسؤولية الفاع ، يتعي  توافر  

 الشرول اآلتية:

 العقلي.  أو اإلدراك لدى الفاع  بسبب الضعفاإلرادة   نقصا -

 معاصرة ال،ل  العقلي لوقت ارتكاب الجريمة -

فإذا توافرت هذه الشرول، فإ  مسؤولية الفاع  تنتق  جزئيا، بمعنى أ  المحكمة 

مسؤوليت  الجنائية ع  الفع  أو الترك الذي آتاه، لك  مؤ ت،فيض العقوبة  بتدي  الفاع  وتقر 

  135ة لذلك الفع  أو الترك أو بعبارة المشرع في الفقرتي  الثانية والثالثة م  الفص  المقرر 

وفي الجنايات والجنل تلبق على الجاني العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة في الفص   

 . (4) أما في مواد الم،الفات، فتلبق العقوبات مؤ مراعاة حالة المت،م العقلية"  78

 السن: صغر -ج

يعتبر صغر الس  مانعا م  موانؤ المسؤولية الجنائية، إ  بصفة كلية أو جزئية وذلك  

 بحسب درجة التمييز لدى الصغير. 

ولية الجنائية للصغير، مقسمة إياها ؤ للمس 140إلى  138وقد تعرضت الفصو  م  

 وفقا لثالثة مراح : 

،الل،ا يكو  الصبي *المرحلة األولى: مرحلة الصغير دو  الثانية عشرة سنة، و

وليت  النعدام تمييزه وذلك تلبيقا للفص   ؤلتحم  المسؤولية الجنائية، فتنعدم مس  غير أه

م.ج الذي ورد في  بأ  "الحدث الذي لم يبلغ سن  اثنتي عشرة سنة يعتبر غير مسؤو    138

 جنائيا النعدام تمييزه. 

اب الثالث المتعلق بالمسلرة  اليجوز الحكم علي  إال لبقا للمقتضيات المقررة في الكت

 الجنائية".

 
كونه قادرا على الدفاع   ق.ج على ما يلي: "إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، أن مرتكب جناية أو جنحة، رغم  78ينص الفصل  - 4

 عن نفسه في الدعوى، إال أنه كان مصابا وقت األفعال المنسوبة إليه بضعف في قواه العقلية يترتب عليها نقص مسؤوليته، فإنه يجب عليها: 

 أن تثبت أن األفعال المتابع من أجلها المتهم منسوبة إليه. -1

 قلية وقت ارتكاب الفعل. أن تصرح بأن مسئوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه الع-2

 أن تصدر الحكم بالعقوبة. -3

ي هذه  أن تأمر إن اقتضى األمر ذلك بإدخال المحكوم عليه في مؤسسة لعالج األمراض العقلية، قبل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، ومدة بقائه ف-4

 ". 77ي الفصل المؤسسة تخصم من مدة العقوبة، وينتهي إيداعه في المؤسسة وفق الشروط المقررة ف



وبالرجوع إلى الكتاب الثالث م  قانو  المسلرة الجنائية المحا  علي  سنجد أن  قرر  

 األحكام اآلتية:

سنة فعال ل  وصف م،الفة، ال يجوز   12إذا ارتكب الحدث الذي لم يبلغ عمره -

أو حاضن  أو الوصي علي  أو  لقاضي األحداث أ  يت،ذ في حق  سوى إجراء التسليم ألبوي  

 م.م.ج(.  3ف   468المقدم علي  أو كافل  أو الش،  المع،ود إلي  برعايت  )المادة 

سنة فعال ل  وصف جنحة، تنب،  غرفة   12إذا ارتكب الحدث الذي لم يبلغ عمره -

األحداث وتسلم  بعد ذلك ألبوي  أو الوصي علي  أو المقدم علي  أو حاضن  أو كافل  أو  

م.م.ج( وإذا كا  الحدث م،مال أو كا  أبواه أو الوصي علي    4ف  480لف برعايت  )المك

أو المقدم علي  أو كافل  ال يتوفرو  على الصفات األ،القية المللوبة، فإن،ا تسلم  إلى  

ش،  جدير بالثقة، أو إلى مؤسسة مر،  ل،ا، ويمكن،ا أ  تأمر عالوة على ذلك، بوضؤ  

إما بصفة مؤقتة لفترة ا،تبار واحدة أو أكثر تحدد   (5) لمحروسةالحدث تحت نظام الحرية ا

 ، م.م.ج( 5ف   480سنة ) 18مدت،ا، وإما بصفة ن،ائية إلى أ  يبلغ سنا ال يمك  أ  يتجاوز  

سنة فعال ل  وصف جناية، يمك   12إذا ارتكب الحدث الذي لم يبلغ عمره -

الحراسة المؤقتة المنصو  علي  في المادة  للمستشار المكلف باألحداث، إ،ضاع  لنظام 

م.م.ج أو لواحد أو أكثر م  تدابير الحماية أو الت،ذيب المنصو  علي،ا في المادة   471

م.م.ج أ  يصدر أمرا باعتقا  الحدث  473م.م.ج كما يمكن  مؤ مراعاة أحكام المادة  481

 مؤقتا.

سنة ولم يبلغ  الثامنة عشرة،  *المرحلة الثانية: مرحلة الصغير الذي أتم اثنتي عشرة 

و،الل،ا تكو  أهلية الصغير ناقصة وهو ما يرتب ت،فيف مسؤوليت  الجنائية وذلك تلبيقات  

م.ج الذي ن  على أ  "الحدث الذي أتم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة  139للفص  

 عشرة يعتبر مسؤوال مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اكتما  تمييزه.

 
"يوضع الحدث الخاضع لنظام الحرية المحروسة…، تحت اإلشراف والتتبع التربوي لمندوب تكون مهمته العمل على تجنيب الحدث كل عود   - 5

 ، ق.م.ج(. 1ف  497إلى الجريمة واقتراح كل تدبير مفيد، إلعادة تربيته، )المادة 



لحدث في الحالة المذكورة في الفقرة األولى م  هذا الفص  بعذر صغر الس   يتمتؤ ا

وال يجوز الحكم علي  إال لبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث م  القانو  المتعلق  

 بالمسلرة الجنائية".

وبالرجوع إلى الكتاب الثالث م  قانو  المسلرة الجنائية، المحا  علي ، سنجد أن   

 ام اآلتية.قرر األحك

إذا ارتكب الحدث الذي أتم الثانية عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة فعال ل  وصف  -

م،الفة، يمك  لقاضي األحداث أ  يقتصر على توبيخ الحدث أو الحكم بالغرامة المنصو   

 م.م.ج(.  2ف  468علي،ا قانونا )المادة 

لثامنة عشرة فعال ل  وصف  إذا ارتكب الحدث الذي أتم الثانية عشرة سنة ولم يبلغ ا-

جنحة، يمك  لغرفة األحداث أ  تلبق في حق  أما تدبيرا أو أكثر م  تدابير الحماية أو  

م.م.ج أو إحدى العقوبات المقررة في المادة   481الت،ذيب المنصو  علي،ا في المادة 

م.م.ج، أي العقوبات الحبسية أو المالية إذا رأت أ  ذلك ضروري لظروف أو   482

ية الجانل شريلة أ  تعل  مقررها ب،صو  ذلك وأ  ت،فض الحدي  األقصى  ش،ص

واألدنى المنصو  علي،ما في القانو  إلى النصف، أو تكم  هذه العقوبات بواحد أو أكثر  

 م.م.ج(. 480م  تدابير الحماية أو الت،ذيب )المادة  

ال ل  وصف  إذا ارتكب الحدث الذي أتم الثانية عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة فع-

جناية، يمك  لغرفة جنايات األحداث أ  تصدر في حق  تدبيرا أو أكثر م  تدابير الحماية أو  

م.م.ج ويمكن،ا أ  تكم  هذه التدابير أو تعوض،ا   480الت،ذيب المنصو  علي،ا في المادة 

سنة بعقوبة م  العقوبات المنصو  علي،ا في   12بالنسبة لألحداث الذي  يتجاوز سن،م 

م.م.ج، غير أن  إذا كانت العقوبة األصلية المقررة للجريمة هي اإلعدام أو   482دة الما

السج  المؤبد أو السج  لمدة ثالثي  سنة فإ  الغرفة تستبدل،ا بعقوبة تتراوح بي  عشر  

 ، م.م.ج(. 3و 2ف  493سنوات و،م  عشرة سنة سجنا )

في،ا يكو  الش،  قد بلغ  *المرحلة الثالثة: مرحلة الصغير الذي أتم الثامنة عشرة، و 

س  الرشد الجنائي وبالتالي يكو  كام  األهلية لتحم  المسؤولية الجنائية وذلك تلبيقا 



م.ج الذي ن  على أن  "يعتبر كام  المسؤولية الجنائية ك  ش،  بلغ س    140للفص  

 الرشد بإتمام ثما  عشرة سنة ميالدية كاملة". 

 السكر غير االختياري: -د

م.ج على ما يلي: "السكر وحاالت االنفعا  أو االندفاع العالفي   137ين  الفص  

أو الناشئ ع  تعالي  المواد الم،درة عمدا ال يمك  بأي حا  م  األحوا  أ  يعدم  

 المسؤولية أو ينقص،ا. 

 ". 81و  80ألحكام الفصلي    اويجوز وضؤ المجرم في مؤسسة عالجية لبق

فة، أ  السكر غير اال،تياري م  شأن  أ   ما يست،ل  م  هذا الن ، بمف،وم الم،ال

يؤدي إلى امتناع مسؤولية الش،  الذي اقترف الجريمة تحت تأثيره، إ  بصفة كلية أو  

 جزئية وذلك بحسب درجة تأثيره على إدراك . 

ويكو  السكر غير ا،تياري متى تناو  الش،  المادة المسكرة أو الم،درة وهو  

 . (6) و لضرورات العالججاه  بلبيعت،ا أو نتيجة إلكراه أ

وم  اللبيعي لكي يكو  السكر غير اال،تياري مانعا م  موانؤ المسؤولية الجنائية 

إ  بصفة كلية أو جزئيا، أ  يكو  فقدا  أو نقصا  اإلدراك معاصرا لوقت ارتكاب  

 الجريمة.

 

 

 

 : الجنايات والجنح )التأديبية والضبطية( والمخالفات. ثانيالدرس ال

التقسيم على أسا   العقوبة المقررة للفع  المرتكب، وقد أشار إلي  المشرع  يقوم هذا 

م.ج، الذي ورد في  ما يلي: "الجرائم إما جنايات أو جنل تأديبية   111الجنائي في الفص  

 أو جنل ضبلية أو م،الفات على التفصي  اآلتي: 

تعد   16 الجريمة التي تد،  عقوبت،ا ضم  العقوبات المنصو  علي،ا في الفص  

 جناية.
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الجريمة التي يعاقب علي،ا القانو  بالحب  الذي يزيد حده األقصى ع  سنتي  تعد  

 جنحة تأديبية.

الجريمة التي يعاقب علي،ا القانو  بحب  حده األقصى سنتا  أو اق  أو بغرامة تزيد  

 درهم تعد جنحة ضبلية.  1200ع  

  18المنصو  علي،ا في الفص   الجريمة التي يعاقب علي،ا القانو  بإحدى العقوبات

 تعد م،الفة". 

 م.ج على ما يلي: "العقوبات الجنائية األصلية هي:   16وين  الفص   

 اإلعدام -1

 السج  المؤبد -2

 السج  المؤقت م  ،م  سنوات إلى ثالثي  سنة-3

 اإلقامة اإلجبارية-4

 التجريد م  الحقوم الولنية". -5

 "العقوبات الجنحية األصلية هي" م.ج على أ   17وين  الفص   

 الحب  -1

 درهم  1200الغرامة التي تتجاوز -2

وأق  مدة الحب  ش،ر وأقصاها ،م  سنوات باستثناء حاالت العود أو غيرها التي  

 يحدد في،ا القانو  مددا أ،رى". 

 م.ج، على أ  "العقوبات الضبلية األصلية هي:   18كما ين  الفص  

 ر االعتقا  لمدة تق  ع  ش،-1

 درهم".   1200إلى    30الغرامة م  -2

 بناء على هذه النصو : 



الجناية: هي الجريمة التي عاقب علي،ا المشرع الجنائي باإلعدام أو السج  المؤبد  -

سنة أو باإلقامة اإلجبارية أو بالتجريد م  الحقوم   30سنوات إلى  5أو السج  الموقت م  

 الولنية. 

ي عاقب علي،ا المشرع الجنائي بالحب  الذي  الجنحة التأديبية: هي الجريمة الت-

يتجاوز حده األقصى سنتي  )مؤ أو بدو  الغرامة(، وذلك بغض النظر ع  الحد األدنى  

 لعقوبة الحب . 

الجنحة الضبلية: هي الجريمة التي عاقب علي،ا المشرع الجنائي بالحب  الذي ال  -

 . درهم  1200يتجاوز حده األقصى سنتي  أو بغرامة تزيد على  

الم،الفة هي الجريمة التي عاقب علي،ا المشرع الجنائي باالعتقا  لمدة تق  ع   -

 درهم.  1200إلى   30الش،ر أو بغرامة م   

م.ج، ال يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آ،ر   112ووفقا للفص  

يتغير نوع الجريمة، وفقا  م  أنواع الجرائم لسبب ت،فيف أو لحالة عود، غير أن  وبالمقاب ، 

م.ج، إذا ن  القانو  على عقوبة متعلقة بنوع آ،ر م  أنواع الجرائم لسبب   113للفص  

 ظروف التشديد. 

 وتتجلى أهمية تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنل وم،الفات م  ،ال : 

م.م.ج، تتقادم الدعوى العمومية مالم تن  مقتضيات ،اصة   5التقادم: وفقا للمادة -

سنة ميالدية كاملة تبتدئ م  يوم  ،م  عشرة،الف ذلك، بالنسبة للجنايات بمرور  على

  سنوات ميالدية أربؤارتكاب الجناية، وبالنسبة للجنل سواء التأديبية أو الضبلية، بمرور 

سنة ميالدية كاملة تبتدئ م  يوم ارتكاب الجنحة، أما بالنسبة للم،الفات، بمرور  كاملة

 ب الم،الفة. م  يوم ارتكا تبتدئ

المحاولة: معاقب علي،ا دوما في الجنايات، أما محاولة الجنحة فال عقاب علي،ا إال  -

،  115، 114بن  ،ا  في القانو ، بينما ال عقاب إلالقا على محاولة الم،الفة )الفصو  

 م.ج(.   116



المشاركة: المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجناية أو  -

 م.ج(.   130جنحة، أما المشاركة في الم،الفة فال عقاب علي،ا إلالقا )الفص   ال

اال،تصا : بالنسبة لال،تصا  النوعي، تنظر المحاكم االبتدائية في الجنل -

والم،الفات، أما الجنايات يعود اال،تصا  النوعي بشأن،ا لغرف الجنايات بمحاكم 

 االستئناف.



 


