




:تعریف العقوبة - 1

الجزاء الذي یوقعھ المجتمع على المجرم مؤاخذة لھ عما اقترفھ

:وترتكز  العقویة–2

على عنصري اإلیالم واالنتقاض،  حیث یوقع االی�الم یص�وره مقص�ودة عل�ى الج�اني نظی�ر س�وء ص�نیعھ، وی�زداد 
اإلیالم كلما ازدادت جسامة الجریمة التي ارتكبھا المجرم، كما تنبن�ي العقوب�ة عل�ى عنص�ر االنتق�اص م�ن شخص�یة 
المحكوم علیھ في الوسط االجتماعي واالنتقاص  یھدف الى اإلیالم النفسي باإلضافة إلى اإلیالم الحسي أو الجسدي

:خصائص العقویة–3 :خصائص العقویة–3

في  2011وھذا المبدأ كرسھ الدستور المغربي لسنة :  “مبدأ  ال عقوبة إال بنص"شرعیة العقوبة أو ما یسمى -
ال یجوز القاء القبض على أي شخص أو اعتقالھ أو متابعتھ أو إدانتھ إال : " منھ حیث نصت على أنھ  23المادة 

، وھذا المبدأ كرسھ المشرع في القانون الجنائي من "في الحاالت وحسب اإلجراءات المنصوص علیھا في القانون
ال یسوغ مؤاخذة أحد على فعل ال یعد جریمة بصریح القانون وال معاقبتھ " خالل ما نص علیھ الفصل  الثالث منھ 

".لم یقررھا القانون
أي أنھا  ال توقع إال على الشخص المحكوم علیھ بھا لمقتضى حكم : ومن خصائص العقوبة أیضا كونھا شخصیة 

.  قضائي حائز لقوة الشيء المقضي بھ
ویقصد بھذا المبدأ أن العقوبة یجب أن تكون واحدة بالنسبة  : وتمتاز العقوبة أیضا بكونھا یجب أن تتسم بالمساواة

".مساواة أمام القانون"للكافة بحیث تطبق على كل من اقترب فعال  بجرمھ القانون وھو ما  یطلق علیھ أیضا بمبدأ 



:وظائف العقوبة –1

:وتتمثل ھذه الوظائف في ما یلي
ویتحقق الردع الخاص في منع المجرم من العودة إلى ارتكاب الجرائم،  :الردع الخاص والردع العام

وإشعاره بالندم والرغبة في التوبة ویتخذ الردع الخاص عدة صور فقد یكون على شكل عقوبة سالبة 
أما الردع العام ). االعدام(، وقد تمس حیاتھ )الغرامة(للحریة أو عقوبة مالیة تمس ذمتھ المالیة 

فیتحقق،من خالل منع الكافة من اإلقتداء بالمجرم عبر التھدید والعقاب والتخویف من ارتكاب جرائم 
.مماثلة لسلوك المجرم في المستقبل

تھدف العقوبة إلى اصالح المجرم وتقویم سلوكھ داخل المجتمع وتأھیلھ لإلندماج في  : وظیفة اإلصالح تھدف العقوبة إلى اصالح المجرم وتقویم سلوكھ داخل المجتمع وتأھیلھ لإلندماج في  : وظیفة اإلصالح
.الوسط االجتماعي بعد االفراج عنھ

إن انزال العقاب بالمجرم المذنب یرضي الشعور بالعدالة ویخلف ارتیاحا اجتماعیا لدى : تحقیق العدالة
.الجمھور

:أنواع العقوبات–2

.  عقوبات أصلیة وعقوبات إضافیة:  قسم المشرع المغربي العقوبات إلى قسمین رئیسیین
:  من القانون الجنائي الذي نص على أن  14وھذا ما قرره الفصل 

.  العقوبات إما أصلیة أو إضافیة"
فتكون أصلیة عندما یسوغ الحكم بھا وحدھا دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى  .
وتكون إضافیة عندما ال یسوغ الحكم بھا وحدھا أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلیة."



:العقوبات األصلیة
.»من  القانون الجنائي على أن العقوبات األصلیة إما جنائیة أو جنحیة أو ضبطیة 15ینص الفصل 

العقوبات الجنائیة األصلیة

من  16نص علیھا الفصل 

العقوبات الجنحة األصلیة

«  من ق ج  17طبق للفصل 

العقوبات الضبطیة األصلیة

تطب����ق ھ����ذه العقوب����ات ف����ي  من  16نص علیھا الفصل 
«  : ق ج على سبیل الحضر

العقوبات الجنائیة األصلیة 
السجن  - االعدام : ھي

المؤبد السجن المؤقت من 
خمس سنوات إلى ثالثین 

 - االقامة االجباریة -سنة 
التحرید من الحقوق 

».الوطنیة

«  من ق ج  17طبق للفصل 
العقوبات الجنحیة األصلیة 

الغرامة التي  - الحبس : ھي
درھم 1200تتجاوز 

وأقل مدة الحبس شھر  
وأقصاھا خمس سنوات 

باستثناء حاالت العود  أو 
غیرھا التي یحدد فیھا القانون 

مددا أخرى

تطب����ق ھ����ذه العقوب����ات ف����ي 
المخالف��ات، وتش��مل عق��وبتین 

: اثنتین ھما 
االعتق��ال لم��دة تق��ل ع��ن ش��ھر 

)ج.ق 18الفصل (
درھ���م إل���ى  30الغرام���ة م���ن 

 18الفص����ل (درھ����م  1200
)ج.ق



العقوبات الجنائیة األصلیة

عقوبة اإلعدام  - 1
والخ�ارجي، واإلرھ�اب،  يالج�رائم الخط�رة؛ ك�الجرائم الماس�ة ب�أمن الدول�ة ال�داخلتعد عقوبة اإلع�دام أص�لیة ل�بعض 

والقتل العمد المقترن بظروف التشدید، وجنای�ة التس�میم، والتخری�ب العم�دي ال�ذي ی�ؤدي إل�ى م�وت ش�خص أو أكث�ر  
والتعذیب البدني لألشخاص المخطوفین أو المقبوض�ین أو المحبوس�ین أو المحتج�زین وإض�رام الن�ار عم�دا ف�ي مح�ل 
مسكون أو معد للس�كن و الم�ؤدي إل�ى الوف�اة وعرقل�ة الم�رور ال�ذي ی�ؤدي إل�ى قت�ل إنس�ان واختط�اف القاص�ر ال�ذي 
یتسبب في موتھ، یضاف إل�ى ھ�ذه الج�رائم، م�ا ورد ف�ي ق�انون الع�دل العس�كري ال�ذي یق�رر عقوب�ة اإلع�دام بالنس�بة 
لبعض الجرائم،  كما جاء النص على ھذه العقوبة في المادة األولى من الظھیر المتعلق بالجزر بالزجر ع�ن الج�رائم 

. 1959أكتوبر  29الماسیة بصحة األمة الصادر بتاریخ 
ونظرا لجسامتھا فقد أحاط المشرع المغربي عقوبة االعدام عند تنفیذھا بمجموعة من األحكام واإلج�راءات تض�منھا  

أن ھ�ذه العقوب�ة ال ی�تم تنفی�ذھا إال بع�د رف�ض طل�ب :  أھمھا 607إلى  601قانون المسطرة الجنائیة في المواد  من  أن ھ�ذه العقوب�ة ال ی�تم تنفی�ذھا إال بع�د رف�ض طل�ب :  أھمھا 607إلى  601قانون المسطرة الجنائیة في المواد  من 
العفو،  ویتم تنفیذھا بأمر من وزی�ر الع�دل رمی�ا بالرص�اص، وتق�وم ب�ذلك الس�لطة العس�كریة بن�اء عل�ى طل�ب النیاب�ة 
العامة لدى المحكمة التي أصدرت القرار، أم�ا إذا ك�ان المحك�وم علی�ھ ام�رأة  فاإلع�دام ال ینف�ذ إال بع�د م�رور س�نتین 
على وضع حملھا، ویحرر محض�ر التنفی�ذ ف�ورا م�ن قب�ل كات�ب الض�بط  ویوقع�ھ ك�ل م�ن رئ�یس غرف�ة الجنای�ات أو 
المستشار المعین من طرف الرئیس األول لمحكمة االستئناف وممثل النیابة العامة وكاتب الضبط، كما یمنع نشر أي 
بیان أو مستند یتعل�ق بالتنفی�ذ ع�ن طری�ق الص�حافة م�ا ع�دا  المحض�ر الم�ذكور تح�ت طائل�ة غرام�ة تت�راوح م�ا ب�ین 

درھم، وبعد التنفیذ تسلم جثة المحكوم علیھ إلى عائلتھ إذا طلبت ذلك على أن تلتزم بدفنھ في  60.000و  10.000
.غیر عالنیة

ومم��ا تج��در مالحظت��ھ ف��ي ھ��ذا الخص��وص، أن التك��ریس التش��ریعي لعقوب��ة اإلع��دام ببالدن��ا یقابل��ھ تعطی��ل وتجمی��د 
للنصوص المقررة لھا، فھناك توجھ على المستوى القضائي نحو الحد من الحك�م بھ�ا وحص�رھا ف�ي نط�اق الجنای�ات 
البالغة الخطورة والفظیعة ؛ كقتل األصول، والقتل المرتكب بطرق وحشیة، واغتصاب األطفال وقتلھم،  ومم�ا یؤك�د 

ل��م ینف��ذ أي حك��م باإلع��دام ف��ي المغ��رب، عل��ى ال��رغم م��ن ص��دور العدی��د م��ن الق��رارات  1993ذل��ك أن��ھ ومن��ذ س��نة 
. واألحكام تقضي بھذه العقوبة



عقوبة السجن المؤبد أو  - 2
وھي أقسى العقوبات السالبة  - عقوبة السجن ھي مقررة بالنسبة للجنایات، وھي إما أن تكون مؤبدة المؤقت
.  أو مؤقتة من خمس سنوات إلى ثالثین سنة -للحریة 

وتنفذ عقوبة السجن داخل سجن مركزي مع االنفراد باللیل كلما سمح المكان بذلك، ومع الشغل 
وال یمكن مطلقا للمحكوم علیھ بالسجن أن یشتغل في الخارج . اإلجباري، فیما عدا حالة ثبوت عجز بدني

قبل أن یقضي عشر سنوات من العقوبة إذا كان محكوما علیھ بالسجن المؤبد، أو قبل أن یقضي ربع 
.العقوبة إذا كان محكوما علیھ بالسجن المؤقت

اإلقامة اإلجباریة - 3

اإلقامة اإلجباریة ھي أن تحدد " من القانون الجنائي فاإلقامة اإلجباریة ھي  25حسب مقتضیات الفصل 
المحكمة مكانا لإلقامة أو دائرة محدودة ال یجوز للمحكوم علیھ االبتعاد عنھا بدون رخصة طوال المدة 

ویبلغ الحكم باإلقامة . التي یحددھا الحكم بحیث ال تقل عن خمس سنوات متى كانت عقوبة أصلیة ویبلغ الحكم باإلقامة . التي یحددھا الحكم بحیث ال تقل عن خمس سنوات متى كانت عقوبة أصلیة
اإلجباریة إلى اإلدارة العامة لألمن الوطني التي یجب علیھا أن تتولى مراقبة اإلقامة المفروضة على 

وفي حالة الضرورة یجوز لوزیر العدل أن یسلم للمحكوم علیھ رخصة مؤقتة للتنقل داخل . المحكوم علیھ
.القطر

وتھدف ھذه العقوبة إلى مراقبة بعض المجرمین خاصة السیاسیین منھم الذین یشكل تنقلھم داخل التراب 
الوطني أو خارجھ تھدیدا ألمن الدولة وسالمتھا، وھذه العقوبة بطبیعتھا تختلف عن اإلجبار على اإلقامة 
الذي یعد تدبیرا وقائیا شخصیا، تقضي بھ المحكمة في الجرائم الماسة یسالمة الدولة، وھو تدبیر ال یحكم 

.بھ لوحده عكس اإلقامة اإلجباریة التي یحكم بھا وحدھا باعتبارھا عقوبة أصلیة
كما أنھما یختلفان من حیث مدة اإلجبار بحیث یتحدد اإلجبار بمكان معین لمدة ال یمكن أن تتجاوز خمس 

من ق ج عكس اإلقامة اإلجباریة التي تتجاوز خمس سنوات لتصل إلى عشر  70سنوات طبقا للفصل 
من ق ج 234سنوات طبقا للفصل 



التجرید من الحقوق الوطنیة - 4

ھي عقوبة مؤداھا أن المجرم یعتبر غیر متمتع باألھلیة لممارسة بعض الحقوق لمدة 
من القانون الجنائي  16معینة، وھذه العقوبة قد تكون عقوبة جنائیة أصلیة طبقا للفصل 

.من نفس القانون 36وقد تكون عقوبة اضافیة حسب الفصل 
والتجرید من الحقوق الوطنیة عندما تكون عقوبة أصلیة یحكم بھا  لزجر الجنایات 
السیاسیة لمدة تتراوح بین سنتین وعشر سنوات مالم تنص مقتضیات خاصة على 

:خالف ذلك، وتشمل عقوبة التجرید من الحقوق الوطنیة 
عزل المحكوم علیھ وطرده من جمیع الوظائف العمومیة وكل الخدمات واألعمال  -أ 

.العمومیة
حرمان المحكوم علیھ من أن یكون ناخبا أو منتخبا وحرمانھ بصفة عامة من  -ب  حرمان المحكوم علیھ من أن یكون ناخبا أو منتخبا وحرمانھ بصفة عامة من  -ب 

.سائر الحقوق الوطنیة والسیاسیة ومن حق التحلي بأي وسام
عدم األھلیة للقیام بمھمة عضو محلف أو خبیر، وعدم األھلیة ألداء الشھادة في  -ج  

.أي رسم من الرسوم الشاھدة أمام القضاء إال على سبیل االخبار فقط
.عدم أھلیة المحكوم علیھ ألن یكون وصي أو مشرف على غیر أوالده -د 
الحرمان من حق حمل السالح ومن الخدمة في الجیش والقیام بالتعلیم أو ادارة  - و 

.مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعلیم كأستاذ أو مدرس أو مراقب 

ج.ق  26الفقرة األخیرة من الفصل  -
ج. ق  26الفصل  -



العقوبات الجنحة األصلیة

 1200الغرام��ة الت��ي تتج��اوز  -الح��بس : العقوب��ات الجنحی��ة األص��لیة ھ��ي« م��ن ق ج  17طب��ق للفص��ل 
درھم

وأقل مدة الحبس شھر وأقصاھا خمس سنوات باستثناء حاالت العود  أو غیرھا الت�ي یح�دد فیھ�ا الق�انون  
مددا أخرى

من القانون الجنائي فإن عقوبة الحبس تنفذ في إحدى المؤسسات المعدة لھذا  28وطبقا لمقتضیات الفصل 
.الغرض أو في جناح خاص في أحد السجون المركزیة

إلزام : "من القانون الجنائي بكونھا 35أما بالنسبة للغرامة فقد عرفھا المشرع المغربي في الفصل 
المحكوم علیھ بأن یؤدي لفائدة الخزینة العامة مبلغا من النقود بالعملة المتداولة قانونا في المملكة

العقوبات الضبطیة األصلیةالعقوبات الضبطیة األصلیة

الفصل (االعتقال لمدة تقل عن شھر : تطبق ھذه العقوبات في المخالفات، وتشمل عقوبتین اثنتین ھما  
في السجون المدنیة أو في ملحقاتھا،  - مثلھ في ذلك مثل عقوبة الحبس  - ، وینفذ ھذا االعتقال )ج.ق 18

درھم إلى  30الغرامة من  - )ج.ق 29الفصل (مع الشغل اإلجباري فیما عدا حالة ثبوت عجز بدني 
، ویتم استخالصھا باعتبارھا عقوبة أصلیة ضبطیة بنفس الشروط التي )ج.ق 18الفصل (درھم  1200

.تستخلص بھا الغرامة الجنحیة



:العقوبات اإلضافیة
من القانون الجنائي، فالعقوبات إما اصلیة أو إضافیة فتكون اصلیة  14طبق للفقرة الثانیة من الفصل 

عندما سیوغ الحكم بھا وحدھا دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى وتكون إضافیة عندما ال یسوغ الحكم 
.بھا وحدھا، أو عندما  تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلیة

العقوبات اإلضافیة الماسة بالذمة المالیة لھالماسة ببعض الحقوقالعقوبات اإلضافیة 

م��ن الق��انون  36وتتمث��ل ھ��ذه العقوب��ات تبع��ا للفص��ل 
الجن����ائي الحج����ر الق����انوني والتجری����د م����ن الحق����وق 
الوطنی���ة، والحرم���ان المؤق���ت م���ن ممارس���ة بع���ض 
الحقوق الوطنیة أو المدنیة أو العائلیة، وحل الش�خص 

.المعنوي

المص���ادرة، الحرم���ان : تش���مل ھ���ذه العقوب���ات
النھ��������ائي أو المؤق��������ت م��������ن الح��������ق ف��������ي 
المعاش��ات،التي تص��رفھا الدول��ة، ونش��ر الحك��م 

الصادر باإلدانة



الماسة ببعض الحقوقالعقوبات اإلضافیة 

حرمان المحكوم علیھ من مباشرة : "من القانون الجنائي الحجر القانوني بكونھ  37یعرف الفصل 
، وھو یطبق بقوة القانون دون حاجة إلى أن تنطق بھ "حقوقھ المالیة طوال مدة تنفیذ العقوبة األصلیة

یترتب علیھ فقدان المحكوم علیھ أھلیتھ المدنیة، فال یجوز لھ إجراء التصرفات،  و .المحكمة في حكمھا
ویسمح لھ فقط أن یعین وكیال ینوب عنھ في مباشرة حقوقھ وإدارة أموالھ تحت إشراف الوصي 

القضائي،وإال فإن الوصي یتولى نفسھ ذلك مباشرة وذلك ضمانا لحسن إدارة أموال المحكوم علیھ 
.بالحجر القانوني

ویتم تنفیذ ھذه العقوبة اإلضافیة ابتداء من تنفیذ العقوبة األصلیة، وھي ال تنتھي إال بزوال ھذه األخیرة 
أو بإتمام تنفیذھا، أو تقادمھا، أو بالعفو عن المحكوم علیھ، أو بإلغاء الحكم الصادر باإلدانة ضد 

الحجر القانوني -  1

أو بإتمام تنفیذھا، أو تقادمھا، أو بالعفو عن المحكوم علیھ، أو بإلغاء الحكم الصادر باإلدانة ضد 
المحكوم عیھ عن طریق المراجعة، وبانتھاء الحجر القانوني یسترجع المحكوم علیھ أھلیتھ كاملة، ویقدم 

.لھ الوصي حسابا على إدارة أموالھ طیلة مدة الحجز

التجرید من الحقوق الوطنیة  -  2

من القانون  16من الفصل  5یعتبر التجرید من الحقوق الوطنیة عقوبة جنائیة أصلیة طبقا لنص الفقرة  
كما یطبق كعقوبة إضافیة بحكم القانون في حالة صدور عقوبة جنائیة أصلیة ودونما حاجة إلى . الجنائي

).ج.ق 37الفصل (النطق بھ في الحكم 



یجوز للمحاكم في الحاالت التي یحددھا القانون، إذا : "من القانون الجنائي 40نص علیھا الفصل  
حكمت بعقوبة جنحیة، أن تحرم المحكوم علیھ لمدة تتراوح بین سنة وعشر سنوات ، من ممارسة حق 

..". 26أو عدة حقوق من الحقوق الوطنیة أو المدنیة أو العائلیة المنصوص علیھا في الفصل 

الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنیة أو المدنیة أو العائلیة   -  3

حل الشخص المعنوي–4

إن العقوبات التي یخضع لھ�ا الش�خص المعن�وي تبق�ى مح�دودة مقارن�ة بتل�ك المق�ررة ف�ي ح�ق الش�خص 
 6، 5الطبیعي، فھي ال تشمل سوى العقوبات المالیة، والعقوبات اإلضافیة المنصوص علیھا في األرقام 

م�ن  62، كما یجوز أیضا الحكم علیھا بالتدابیر الوقائی�ة العینی�ة ال�واردة ف�ي الفص�ل 36من الفصل  7و
.القانون الجنائي.القانون الجنائي

وعقوبة الحل ھي عقوبة إضافیة تطال الشخص المعنوي، والھدف منھا من�ع ھ�ذا األخی�ر ال�ذي ص�درت 
ھ�ذا وال ). ج.ق 47الفص�ل (في حقھ من مواصلة النشاط ال�ذي یق�وم ب�ھ، ویترت�ب عنھ�ا تص�فیة أمالك�ھ 

.یحكم بھذه العقوبة إال في األحوال المنصوص علیھا في القانون وبنص صریح في الحكم باإلدانة



ھ�ي تلی�ك الدول�ة ج�زءا م�ن أم�الك المحك�وم : "یكونھ�ا 42عرفھا المشرع الجنائي المغربي ف�ي الفص�ل 
".علیھ أو بعض أمالك لھ معینة

و یمكن أن تكون المصادرة جزئیة م�ن خ�الل مص�ادرة  نس�بة معین�ة  م�ن أم�الك المحك�وم علی�ھ لفائ�دة  
م�ن ق ج بش�أن  199كما ھو مقرر في الفصل . الدولة في بعض الحاالت المنصوص علیھا في القانون

.الجنایات والجنح  ضد أمن الدول الخارجي، والحكم بالمصادرة یبقى اختیاریا للمحكمة 
كم��ا یمك��ن أن تك��ون المص��ادرة عین��ة أي تملی��ك الدول��ة م��ع حف��ظ حق��وق الغی��ر األدوات واألش��یاء الت��ي 
أستعملت أو كانت ستستعمل ف�ي ارتك�اب الجریم�ة أو الت�ي تحص�لت منھ�ا، وك�ذلك الم�نح أو غیرھ�ا م�ن 

م�ن الق�انون الجن�ائي،   43الفوائد التي كوفئ بھا مرتكب الجریم�ة أو كان�ت مع�دة لمكافئت�ھ طبق�ا للفص�ل 

المصادرة -  1

الماسة ببعض الحقوقالعقوبات اإلضافیة 

م�ن الق�انون الجن�ائي،   43الفوائد التي كوفئ بھا مرتكب الجریم�ة أو كان�ت مع�دة لمكافئت�ھ طبق�ا للفص�ل 
وال یجوز للمحكمة الحكم بالمصادرة العینیة اال في حالة الحكم باإلدانة  عن فعل یع�د جنای�ة طبق�ا ل�نفس 
الفصل المذكور، أما بالنسبة للمنح والمخالفات فال یجوز لھا ذلك إال إذا بنص خاص یقض�ي ب�ذلك طب�ق 

.من نفس القانون 44للفصل 

الحرمان النھائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تعرفھا الدولة -  2

وھذه العقوبة تضاف بشكل حصري للعقوبات الجنائیة دون العقوبات الجنحیة أو الضبطیة ، والحرمان نوعان 
من القانون الجنائي، ویكون في حالة الحكم باإلعدام أو السجن  41حرمان نھائي من  حق المعاش طبق للفصل 

.المؤبد حیث یكون نھائیا وإلزامیا  ویطبق بقوة القانون وال حاجة للنطق بھ من  طرف المحكمة 
من القانون الجنائي  41أما النوع األخر من الحرمان فھو الحرمان  المؤقت والتي تقرره الفقرة الثانیة  من الفصل 

وھو یكون في حالة الحكم بعقوبة أخرى غیر اإلعدام والسجن المؤبد، وھو اختیاري ومؤقت یطبق طوال مدة تنفیذ 
.ھذه العقوبة وینقضي تبعا لذلك بأحد أسباب انقضائھا



من القانون الجنائي، كما حدد القواعد  36جاء النص على ھذه العقوبة في الفقرة األخیرة من الفصل 
للمحكمة، في األحوال التي یحددھا القانون، أن : " ج الذي نص على أنھ .ق 48المتعلقة بھا الفصل 

تأمر بنشر الحكم الصادرعنھا باإلدانة كال أو بعضا في صحیفة أو عدة صحف تعینھا، أو بتعلیقھ في 
والكل على نفقة المحكوم علیھ من غیر أن تتعدى صوائر النشر ما قدرتھ المحكمة لذلك، . أماكن تبینھا

".وال أن تتجاوز مدة التعلیق شھرا واحدا
واستنادا إلى ھذا النص، فإن تطبیق ھذه العقوبة اإلضافیة متوقف على وجود نص قانوني صریح یجیز 
للمحكمة الحكم بھا، سواء تعلق األمر بشخص طبیعي أو معنوي، والغایة من ھذا النشر باألساس، رد 

االعتبار لضحیة الفعل اإلجرامي وتعویضھ مدنیا عن األذى الذي لحقھ من جراء الجریمة، كما في 
كما أن النشر ھدفھ فضح الجاني أمام الجمھور نتیجة ارتكابھ أفعاال مجرمة . جرائم السب والقذف

نشر الحكم  الصادر باإلدانة -  3

كما أن النشر ھدفھ فضح الجاني أمام الجمھور نتیجة ارتكابھ أفعاال مجرمة . جرائم السب والقذف
.كانتحال الوظائف أو األلقاب أو األسماء واستعمالھا بدون وجھ حق، وتحمیلھ مصاریف النشر

ونشر الحكم الصادر باإلدانة، قد یكون كلیا أو جزئیا، كما أن للمحكمة التي تصدر الحكم بالنشر أن 
تعین الصحیفة أو الصحف التي ینشر فیھا الحكم، أو تبین األماكن التي یعلق فیھا ھذا الحكم، وذلك على 
نفقة المحكوم علیھ، شریطة أال تتعدى نفقات وصوائر ھذا النشر ما قدرتھ المحكمة في ھذا الخصوص، 

.كما أن مدة تعلیق الحكم ال یمكن أن تتجاوز شھرا واحدا



 للقاض��ي س��لطة تقدیری��ة ف��ي تحدی��د العقوب��ة : " ھم��ن الق��انون الجن��ائي عل��ى أن�� 141ی��نص  الفص��ل

وتفری��دھا، ف��ي نط��اق الح��دین األدن��ى واألقص��ى المق��ررین ف��ي الق��انون المعاق��ب عل��ى الجریم��ة المرتكب��ة 

."مراعیا في ذلك خطورة الجریمة المرتكبة من ناحیة، وشخصیة المجرم من ناحیة أخرى

من القانون الجنائي أن یطبق على المؤاخذ عقوبة مخففة أو  124للفصل  اكما یتعین على القاضي طبق

مشددة، حسب األحوال، كلما ثبت لدیھ واحد أو أكثر من األع�ذار القانونی�ة المخفض�ة للعقوب�ة أو واح�د أو 

.أكثر من الظروف المشددة المقررة في القانون

 ویتعین علیھ أن یحكم باإلعفاء عندما یقوم الدلیل على أنھ یوجد لص�الح الم�تھم، ع�ذر م�انع م�ن العق�اب

وللقاض��ي أن یم��نح المؤاخ��ذ التمت��ع بظ��روف التخفی��ف، طب��ق الش��روط المق��ررة ف��ي .  مق��رر ف��ي الق��انون

."، ما لم یوجد نص خاص في القانون یمنع ذلك151إلى  146الفصول 



 األعذار : "من القانون الجنائي الذي جاء فیھ 143تعرض المشرع المغربي لھذه األسباب في الفصل
القانونی��ة ھ��ي ح��االت مح��ددة ف��ي الق��انون عل��ى س��بیل الحص��ر، یترت��ب علیھ��ا م��ع ثب��وت الجریم��ة وقی��ام 
المسؤولیة، أن یتمتع المجرم إما بعدم العق�اب، إذا كان�ت أع�ذارا معفی�ة، وإم�ا بتخفی�ف العقوب�ة إذا كان�ت 

."أعذارا مخفضة
 ومن األعذار المعفیة من العقاب في القانون الجنائي نذكر مثال؛ العذر المقرر للسارق متى كان المال

كما یق�رر المش�رع ھ�ذا اإلعف�اء ف�ي نط�اق ). ج.ق 534الفصل (المسروق ملكا لزوجھ أو ألحد فروعھ 

أسباب اإلعفاء من العقاب أو تخفیفھ: أوال

االعذار القانونیة المعفیة من العقوبة -  1

كما یق�رر المش�رع ھ�ذا اإلعف�اء ف�ي نط�اق ). ج.ق 534الفصل (المسروق ملكا لزوجھ أو ألحد فروعھ 
بعض الجرائم؛ كالجرائم الماسة بأمن الدول�ة، وذل�ك بھ�دف التش�جیع عل�ى الكش�ف عنھ�ا والتبلی�غ بھ�ا أو 
بمرتكبیھ��ا، أو التش��جیع عل��ى الع��دول عنھ��ا، كاإلعف��اء المق��رر بالنس��بة للج��اني عن��د إخب��اره الس��لطات 
القض��ائیة أو اإلداری��ة أو العس��كریة بجنای��ة أو جنح��ة ض��د س��المة الدول��ة وبفاعلیھ��ا أو المش��اركین فیھ��ا، 

).ج.ق 211الفصل (وذلك قبل أي تنفیذ أو شروع في التنفیذ 
 ومن آث�ار الع�ذر الق�انوني أن�ھ ی�ؤدي إل�ى اإلعف�اء م�ن العقوب�ة رغ�م ثب�وت الجریم�ة وقی�ام المس�ؤولیة

عل��ى المس��ؤولیة المدنی��ة مت��ى ت��وافرت ش��روطھا، كم��ا أن الحك��م  -بالمقاب��ل  -الجنائی��ة، إال أن��ھ ال ی��ؤثر 
باإلعفاء ال یمنع القاضي من الحكم بتدبیر أو بتدابیر وقائیة شخصیة أو عینیة ف�ي ح�ق الج�اني المحك�وم 

).ج.ق 145ف (علیھ باستثناء اإلقصاء 



 یقصد بھا تلك الظروف التي تتحقق في شخص المجرم أو حالتھ أو في وقائع الجریم�ة المنس�وبة إلی�ھ
ومالبس�اتھا، والت��ي م��ن ش��أنھا تخفی��ف العقوب��ة المق��ررة عل�ى الج��اني، وھ��ي مح��ددة حص��را ف��ي الق��انون 

.الجنائي ال یملك القاضي سلطة في تقریرھا، ولذلك فإنھا ترتب  وجوبا أثرھا في التخفیف
 ومن الحاالت التي یقرر فیھا المش�رع الع�ذر المخف�ف للعق�اب ن�ذكر ع�ذر االس�تفزاز ف�ي الحال�ة الت�ي

یكون فیھا الجاني  تحت تأثیر إنفعال یفقده السیطرة على نفسھ مثل القتل أو الجرح أو الضرب المرتكب 
م�ن  416نتیجة اس�تفزاز ناش�ئ ع�ن إعت�داء بالض�رب أو العن�ف الجس�یم عل�ى ش�خص م�ا طبق�ا للفص�ل 

القتل أو الجرح أو الضرب الذي یرتكبھ أحد الزوجین ض�د ال�زوج اآلخ�ر  القانون الجنائي،  ومثلھ أیضا
، ومثل��ھ أیض��ا القت��ل أو )م��ن الق��انون الجن��ائي 418الفص��ل (وش��ریكھ عن��د مفاجئتھم��ا بالخیان��ة الزوجی��ة 

الجرح أو الض�رب  والج�رح اذا ارتك�ب ض�د ش�خص ب�الغ عن�د مفاجأت�ھ متلبس�ا بھت�ك أو بمحاول�ة ھت�ك 
.من القانون الجنائي 421سنة بعنف أو بدون عنف طبق للفصل  18عرض قاصر دون سن 

األعذار القانونیة المخففة  -  2

.من القانون الجنائي 421سنة بعنف أو بدون عنف طبق للفصل  18عرض قاصر دون سن 
 وم��ن ب��ین االع��ذار القانونی��ة المخفف��ة للمس��ؤولیة الجنائی��ة وللعقوب��ة ع��ذر ص��غر الس��ن ویتعل��ق األم��ر

س�نة، حی�ث یك�ون مس�ؤوال مس�ؤولیة جنائی�ة  18س�نة ول�م یبل�غ  12بوضعیة الحدث الذي تجاوز عم�ره 
، وتكون عقوبتھ مخففة تبعا لذلك، ولذلك ففي حال )ج.ق 139الفصل (ناقصة بسبب عدم اكتمال تمییزه 

إال  -من طرف قاض�ي األح�داث  -ارتكابھ جنایة أو جنحة، فإنھ یتمتع بعذر صغر السن، فال یحكم علیھ 
م��ن ق��انون المس��طرة الجنائی��ة، أو بص��فة  481بإح��دى ت��دابیر الحمای��ة أو التھ��ذیب المق��ررة ف��ي الم��ادة 

م�ن ق�انون  482الم�ادة (استثنائیة بعقوبة حبسیة أو مالیة مخففة إذا ارتأت غرفة األحداث ضرورة ذل�ك 
وف��ي ح�ال ارتكاب��ھ إح��دى المخالف�ات، یمك��ن لقاض��ي األح�داث أن یقتص��ر إم��ا عل��ى ). المس�طرة الجنائی��ة

).ج.ق 2فقرة /468المادة (توبیخ الحدث، أو الحكم بالغرامة المنصوص علیھا قانونا 
 ج.ق 138الفص�ل (س�نة فإن�ھ ال یك�ون مس�ؤوال جنائی�ة النع�دام تمیی�زه  12أما بالنسبة للح�دث دون .
).ج. م.ق 2فق /458. وم



 م�ن الق�انون الجن�ائي ال�ذي ی�نص عل�ى  146األساس القانوني للظروف القضائیة المخففة ھو الفصل
إذا تبین للمحكمة الزجریة بعد انتھاء المرافع�ة ف�ي القض�یة المطروح�ة علیھ�ا، أن الج�زاء المق�رر  : "أنھ

للجریم��ة ف��ي الق��انون ق��اس بالنس��بة لخط��ورة األفع��ال المرتكب��ة، أو بالنس��بة لدرج��ة إج��رام الم��تھم، فإنھ��ا 
“..تستطیع أن تمنحھ التمتع بظروف التخفیف، إال إذا وجد نص قانوني یمنع ذلك

 ویشرط حتى یستفید الجاني من الظروف القضائیة المخففة ما یلي:
ال یمكن للقاضي منح التمتع بظروف التخفیف إال إذا قدر بأن الجزاء المقرر للجریمة یبدو قاسیا  -  1

.  بالنظر إلى خطورة الفعل المرتكب أوبالنسبة لدرجة إجرام المتھم
التزام القاضي بتعلیل قراره القاضي بمنح المتھم ظروف التخفیف، إال أنھ ال یكون بالمقابل ملزما  -  2

. بتبریر رفض منحھا
إن الظروف المخففة ذات طابع شخصي بحت، وھذا یفرض على المحكمة في حال تعدد المتھمین  -  3

الظروف القضائیة المخففة -  3

إن الظروف المخففة ذات طابع شخصي بحت، وھذا یفرض على المحكمة في حال تعدد المتھمین  -  3
أن تقدر ھذه الظروف بالنسبة لكل واحد منھم على حدة، بحیث ال تخفف العقوبة إال فیما یخص المحكوم 

.  علیھ الذي منح التمتع بھا
.ال یمكن إعمال ظروف التخفیف متى وجد نص قانوني خاص یمنع منح ھذه الظروف -  4

إن الظروف المخففة ھي ذات طابع شخصي، ال تخفف إال فیما یخص المحكوم علیھ الذي منح التمتع 
.وھذا التخفیف یختلف تبعا لطبیعة العقوبة المحكوم بھا، وما إن كانت أصلیة أو إضافیة. بھا



  آثار تطبیق الظروف القضائیة المخففة على العقوبات األصلیة
.تختلف ھذه اآلثار حسب أنواع العقوبات وما إن كانت مقررة بالنسبة للجنایات أو الجنح أو المخالفات

آثار ظروف التخفیف على العقوبات المقررة بالنسبة للجنایات 
:من القانون الجنائي على النحو اآلتي  147تعرض لھا الفصل 

.  إذا كانت العقوبة المقررة في القانون ھي اإلعدام فإن محكمة الجنایات تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرین إلى ثالثین سنة -
.وإذا كانت العقوبة المقررة ھي السجن المؤبد فإنھا تطبق عقوبة السجن من عشر إلى ثالثین سنة  -
وإذا كان الحد األدنى للعقوبة المقررة ھو عشر سنوات سجنا، فإنھا تطبق عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات أو عقوبة الحبس من سنتین  -

.  إلى خمس سنوات
.  وإذا كان الحد األدنى للعقوبة المقررة ھو خمس سنوات سجنا فإنھا تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس -

.درھما أو أن تحذفھا 120وإذا كانت العقوبة الجنائیة المقررة مصحوبة بغرامة فإن محكمة الجنایات یجوز لھا أن تخفض الغرامة إلى 
إذا كانت العقوبة المقررة في القانون في اإلقامة اإلجباریة، فإن القاضي یحكم بالتجرید من : "من القانون الجنائي على أنھ  148كما ینص الفصل 

وإذا كانت العقوبة المقررة في التجرید من الحقوق الوطنیة، فیحكم القاضي بعقوبة الحبس من . الحقوق الوطنیة أو الحبس من ستة أشھر على سنتین
".  26ستة أشھر إلى سنتین او بالحرمان من بعض الحقوق المشار إلیھا في الفصل 

آثار تطبیق ظروف التخفیف على العقوبات الجنحیة 

آثار الظروف القضائیة المخففة

آثار تطبیق ظروف التخفیف على العقوبات الجنحیة 
.  أما فیما یخص آثار تطبیق الظروف المخففة على العقوبات الجنحیة فاألمر یختلف بحسب الجنح المرتكبة وما إن كانت تأدیبیة أو ضبطیة

متى ثبت لدیھ توفر الظروف المخففة، وكانت العقوبة المقررة ھي الحبس والغرامة أو  -حتى في حالة العود  -یستطیع القاضي :  الجنح التأدیبیة
درھما  120إحدى ھاتین العقوبتین فقط، أن ینزل بالعقوبة عن الحد األدنى المقرر في القانون دون أن ینقص الحبس عن شھر واحد والغرامة عن 

).  ج.ق 149الفصل (
یستطیع القاضي في غیر األحوال التي ینص فیھا القانون على خالف ذلك، أن ینزل بالعقوبة المقررة وھي الحبس والغرامة أو  :الجنح الضبطیة

ویجوز لھ أیضا أن یحكم بإحدى . درھما 12إحداھما فقط عن الحد األدنى المقرر في القانون دون أن ینقص الحبس عن ستة أیام والغرامة عن 
الفصل (العقوبتین فقط، كما یجوز لھ أن یحكم بالغرامة عوضا عن الحبس، على أال تقل الغرامة في أي حال عن الحد األدنى المقرر في المخالفات 

)ج.ق 150
آثار تطبیق ظروف التخفیف على المخالفات 

حد ال وبالنسبة للعقوبات المقررة للمخالفات، فإنھ یجوز للقاضي، متى ثبت لدیھ توفر الظروف المخففة، أن ینزل یعقوبة اإلعتقال والغرامة إلى
ررا في مق األدنى لعقوبة المخالفات المقررة في ھذا القانون، ویجوز لھ أن یحكم بالغرامة عوضا عن اإلعتقال، في الحالة التي یكون فیھا اإلعتقال

).ج.ق 151الفصل (وھذه الصالحیة مخولة لھ ولو في حالة العود . القانون



آثار تطبیق الظروف القضائیة المخففة على العقوبات اإلضافیة 
العقوبات اإلضافیة ھي تلك التي ال یستطیع القاضي الحكم بھا وحدھا، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة 

ج، واعتبارا لالرتباط القائم بین ھذه العقوبات والعقوبات األصلیة، فإن .ق 37وقد حددھا حصرا الفصل . أصلیة
العقوبات اإلضافیة تتأثر بعامل التخفیف على العقوبات األصلیة، إال أنھ یجب التمییز في ھذا الخصوص بین 

.الحاالت األتیة
عندما تكون العقوبة اإلضافیة تابعة للعقوبة األصلیة دونما حاجة ألن تقدر ذلك للمحكمة، ففي ھذه  :الحالة األولى 

).ج.ق 37مثال الفصل (الحالة تتأثر العقوبة اإلضافیة بفعل ظروف التخفیف على العقوبة األصلیة 
عندما تكون العقوبة اإلضافیة من النوع الذي تكون المحكمة ملزمة بتطبیقھ، فھنا ال تتأثر ھذه  :الحالة الثانیة 

).ج.ق 85مثال الفصل (العقوبة بفعل ظروف التخفیف المقررة بالنسبة للعقوبة األصلیة 
إذا كانت العقوبة اإلضافیة جوازیة، ففي ھذه الحالة یكون للمحكمة الخیار في تمتیع المتھم  :والحالة الثالثة 

.بظروف التخفیف، إلى جانب العقوبة األصلیة أم ال، بحسب ما تراه مناسبا لوقائع القضیة المطروحة على أنظارھا.بظروف التخفیف، إلى جانب العقوبة األصلیة أم ال، بحسب ما تراه مناسبا لوقائع القضیة المطروحة على أنظارھا



:ھناك ثالثة أنواع من األسباب التي ینتج عنھا رفع أو تشدید العقوبة وھي
ظروف التشدید - 

األسباب المشددة للعقوبة: ثانیا

ظروف التشدید - 
حالة العود - 
تعدد الجرائم - 



ظروف التشدید–1

 من القانون الجنائي حیث أن تشدید العقوبة المقررة في القانون بالنسبة  152ینص علیھا الفصل
لبعض الجرائم تنتج عن ظروف متعلقة بارتكاب الجریمة أو بإجرام المتھم، ویحدد القانون ظروف 

.التشدید المتعلقة بجنایات أو جنح معینة
 والظروف المشددة یمكن أن تكون مرتبط بمادیات الجریمة وظروف ارتكابھا فقد ترتبط بظروف

، أو المكان، كارتكاب السرقة في الطرق العمومیة )ج.ق 510الفصل (الزمان، كالسرقة لیال مثال 
).  ج.ق 395الفصل (، أو القتل العمد المقترن بظرف الترصد )ج.ق 508الفصل (

 كما قد ترتبط ھذه الظروف بالوسائل المستخدمة في ارتكاب الجریمة كحمل السالح عند السرقة أو
، أو استعمال التسلق أو الكسر أو مفاتیح مزورة، أو كسر األختام )ج.ق 507الفصل (االحتفاظ بھ 

 398الفصل (، أو استعمال مادة سامة في القتل )ج.ق 509الفصل (للسرقة من دار أو شقة أو غرفة 
وھذه الظروف العینیة تسري على الفاعل األصلي والمساھمین والمشاركین معھ في الجریمة ). ج.ق وھذه الظروف العینیة تسري على الفاعل األصلي والمساھمین والمشاركین معھ في الجریمة ). ج.ق

).ج.ق 3فقرة /130الفصل (ولو كانوا یجھلون توافرھا 
 كما یمكن أن تتعلق ھذه الظروف المشددة بشخص الجاني وصفتھ وبوضعیتھ كما في جنایة قتل

)  الفرع(حیث یستند ظرف التشدید إلى رابطة القرابة التي تجمع الجاني ) ج.ق 396الفصل (األصول 
، وفي جریمة خیانة األمانة عندما یرتكبھا عدل أو حارس قضائي أو قیم أو )األصل(بالمجنى علیھ 

، وفي جریمة االغتصاب التي تشدد )ج.ق 549الفصل (مشرف قضائي أثناء قیامھ بوظیفتھ أو بسببھا 
فیھا العقوبة عندما یكون الفاعل من أصول الضحیة أو ممن لھم سلطة علیھا أو وصیا علیھا أو خادما 

، وفي جریمة الرشوة تشدد العقوبة في حق أحد رجال القضاء أو )ج.ق 487الفصل (باألجرة عندھا 
األعضاء المحلفین أو قضاة المحكمة الذین یؤدي ارتشاؤھم إلى صدور حكم بعقوبة جنائیة ضد المتھم 

وھذه الظروف الشخصیة ال تنتج أثرھا إال ). ج.ق 253الفصل (حیث تطبق ھذه العقوبة على ھؤالء 
).ج.ق 2فقرة /130الفصل (بالنسبة لمن توافرت فیھ شخصیا دون غیره من المساھمین أو المشاركین 



حالة العود–2

بعد أن حكم علیھ بحكم حائز لقوة الشيء  - أو أكثر  -حالة العود تتحقق عندما یرتكب الجاني جریمة 
وتكمن علة تشدید العقوبة في حالة العود في ). ج.ق 154الفصل (المحكوم بھ من أجل جریمة سابقة 

الحیلولة دون عودة الجاني إلى ارتكاب جرائم أخرى جدیدة بعدما تبین أن العقوبة التي حكم بھا علیھ 
من أجل الجریمة األولى لم تفلح في ردعھ وإصالحھ، مما یستدعي التشدد في مواجھتھ اتقاء للخطورة 

.  الكامنة فیھ
ویشترط لقیام حالة العود صدور حكم حائز لقوة الشيء المحكوم بھ من أجل جریمة سابقة ال تزال مقیدة 

في السجل العدلي وقت ارتكاب الفعل الجدید وأال یكون قد تم التشطیب علیھا لسبب من األسباب كرد 
كما شرط فیھا ارتكاب الجاني لجریمة جدیدة مستقلة عن األولى . االعتبار أو العفو الشامل أو المراجعة

ومعاقب علیھا

:ویتخذ العود اربعة صور:ویتخذ العود اربعة صور
العود العام والعود الخاص: أوال

في حالة ارتكاب الجاني العائد جریمة جدیدة مختلفة تماما عن الجریمة األولى التي صدر بشأنھا حكم نھائي العود العام یكون 
.مكتسب لقوة الشيء المقضي

من ق  158أما العود الخاص فیتحقق في حالة اقتراف الجاني العائد لجریمة جدیدة لكنھا مماثلة للجریمة األولى وقد حدد الفصل 
:ج الجنح التي تعد متماثلة لتقریر حالة العود وھي كاالتي

السرقة، والنصب، وخیانة األمانة، وخیانھ التوقیع على بیاض، وإصدار شیك بدون مؤونة والتزویر، واستعمال األوراق  -  1
.المزورة، والتفالس بالتدلیس، وإخفاء األشیاء المتحصلة من جنایة أو جنحة

. القتل الخطأ واإلصابة خطأ، وجنحة الھروب عقب ارتكاب الحادث -  2
.ھتك العرض بدون عنف واإلخالل العلني بالحیاء، واعتیاد التحریض على الفساد والمساعدة على البغاء -  3
.العصیان والعنف واإلھانة تجاه رجال القضاء واألعضاء المحلفین أو رجال القوة العمومیة -  4
.كل الجنح التي ارتكبھا زوج في حق الزوج اآلخر -  5
.كل الجنح المرتكبة في حق األطفال الذین لم یتموا ثمان عشرة سنة میالدیة كاملة -  6



یكون العود مؤبدا عندما ال یشترط القانون مرورأجل معین بین الجریمة األولى التي صدر بشأنھا حكم نھائي بات والجریمة الثانیة 
.التي تحقق بارتكابھا العود

الفصول (بینما العود المؤقت یتحقق كلما ارتكب الجاني جریمة جدیدة مستقلة عن الجریمة األولى  داخل األجل الذي یحدده القانون 
، وتختلف حاالت تشدید العقوبة المقررة لحالة العود حسب الجریمة المرتكبة ما إذا كانت جنایة أو جنحة )ج.ق 159، و157، 156

.أو مخالفة
بالنسبة للجنایات 

إذا سبق الحكم على الجاني بعقوبة جنائیة، بحكم حائز لقوة الشيء المقضي بھ، ثم ارتكب جنایة ثانیة من أي نوع كان، فإنھ  وبموجب 
:یعاقب على النحو اآلتي  - من القانون الجنائي  155الفصل 

.باإلقامة اإلجباریة مدة ال تتجاوز عشر سنوات، إذ كانت العقوبة المقررة للجنایة الثانیة ھي التجرید من الحقوق الوطنیة
.بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة الثانیة ھي اإلقامة اإلجباریة 

. بالسجن من عشر إلى عشرین سنة إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجنایة الثانیة ھي السجن من خمس سنوات إلى عشر
.وبالسجن من عشرین إلى ثالثین سنة إذا كان الحد األقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنایة الثانیة ھو عشرون سنة سجنا

.  بالسجن المؤبد إذا كان الحد األقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنایة الثانیة ھو ثالثون سنة سجنا
.بدباإلعدام إذا كانت الجنایة األولى قد عوقب علیھا بالسجن المؤبد، وكانت العقوبة المقررة قانونا للجنایة الثانیة ھي أیضا السجن المؤ .بدباإلعدام إذا كانت الجنایة األولى قد عوقب علیھا بالسجن المؤبد، وكانت العقوبة المقررة قانونا للجنایة الثانیة ھي أیضا السجن المؤ

  :بالنسبة للجنح 
من القانون الجنائي،  وبمقتضاه فإن من سبق الحكم علیھ من أجل جنحة بعقوبة الحبس  157فقد تعرض لحالة التشدید بشأنھا الفصل 

بحكم حائز لقوة الشيء المقضي بھ، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفیذ تلك العقوبة أو تقادمھا، وجب 
.الحكم علیھ بعقوبة الحبس الذي ال یتجاوز ضعف الحد األقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانیة

بالنسبة المخالفات
من القانون الجنائي،  وبموجبھ فإن من سبق الحكم علیھ من أجل مخالفة، ثم ارتكب نفس المخالفة خالل  159فقد تطرق لھا الفصل 

شھرا من النطق بحكم اإلدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم بھ، یعاقب بعقوبات العود المشددة طبق مقتضیات  12فترة 
:من القانون الجنائي، وطبقا لھذا الفصل، فإنھ یجب التمییز بین نوعین من المخالفات  611الفصل 

ویجوز فیھا أن ترفع عقوبة االعتقال والغرامة . ج، وھي مخالفات من الدرجة األولى.ق 608المخالفات المعاقب علیھا في الفصل 
.إلى الضعف

وھي األخرى یجوز أن ترفع عقوبة الغرامة . ج، وھي مخالفات من الدرجة الثانیة. ق 609والمخالفات المعاقب علیھا في الفصل 
.درھم، ویمكن أن تضاف إلیھا عقوبة االعتقال لمدة ال تتجاوز ستة أیام 200فیھا إلى 



وإلثبات حالة العود ترجع المحكمة إلى السجل العدلي الخاص بالمتھم وھناك ثالثة أنواع من بطائق السجل العربي 
:وھي

والتي تضمن المقررات القضائیة باإلدانة إن وجدت  1البطاقة رقم 
تسلم للجھات االداریة 1والتي تعتبر نسخة النص الكامل للبطاقة رقم  2البطاقة رقم 
والتي تعد بیانا باألحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحریة عن إحدى المحاكم، من أجل جنایة أو جنحة،  3البطاقة رقم 

.والتي لم یقع محوھا بسبب رد االعتبار، ولم تأمر المحكمة في شأنھا بإیقاف التنفیذ

تعدد الجرائم–3

وھذه الحالة تتحقق عندما یرتكب الجاني جریمتین أو أكثر قبل صدور الحكم النھائي في أي جریمة منھا حیث 
تختلف عن حالة العود من ھذه الناحیة

:وتعدد الجرائم نوعان
تعدد صوري أو معنويتعدد صوري أو معنوي

عندما یؤدي الفعل المجرم الواحد إلى تحقیق نتائج متعددة أو أوصاف قانونیة مختلفة حیث نص المشرع المغربي 
.من القانون الجنائي على أن  الفعل الذي یقبل أوصاف متعددة یوصف بأشدھا 118في الفصل 

تعدد حقیقي أو مادي 
عندما یرتكب الجاني عدة جرائم قیل الحكم علیھ نھائیا في أیة واحدة منھا حیث  شرع المشرع المغربي من خالل 

.ق ج  ضم العقوبات 121الفعل 
بالنسبة للعقوبات المالیة، سواء كانت أصلیة أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحریة، إال إذا قرر الحكم خالف ذلك 

صراحة ، وفي حالة تعدد الجنایات أو الجنح، تضم العقوبات اإلضافیة وتدابیر الوقایة، ما لم یقرر الحكم خالف ذلك 
إال أن التدابیر الوقائیة التي ال تقبل بطبیعتھا أن تنفذ معا في نفس الوقت یراعى في ترتیب تنفیذھا . بنص معلل

 123الفصل (وبالنسبة للمخالفات فالعقوبات تضم بصورة إلزامیة . من القانون الجنائي 91مقتضیات الفصل 
ف (أما بخصوص العقوبات السالبة للحریة المقررة بالنسبة للجنایات والجنح فتطبق عقوبة الجریمة األشد  ).ج.ق

).ج.ق 120



القاعدة أن تنفذ العقوبة المحكوم بھا على الجاني، وذلك باستیفاء ھذا األخیر ما تضمنتھ تلك العقوبة من 
غیر أنھ قد یعترض ھذا التنفیذ بعض األسباب أو العوارض التي تؤدي إما إلى . جزاء بصورة كاملة

األسباب المؤثرة في تنفیذ العقوبات: ثالثا

غیر أنھ قد یعترض ھذا التنفیذ بعض األسباب أو العوارض التي تؤدي إما إلى . جزاء بصورة كاملة
تعلیق تنفیذ العقوبة أو انقضائھا وزوالھا



وقف تنفیذ العقوبة - 1 
م�ن الق�انون الجن�ائي، وق�د جعل�ھ  58إل�ى  54نظم المشرع الجنائي المغربي أحكام نظ�ام وق�ف تنفی�ذ العقوب�ة ف�ي الفص�ول 

.بوسعھ أن یأمر بھ لمصلحة المحكوم علیھ، كما لھ أن یرفضھ إذا ارتأى ذلك) ج.ق 54ف (اختیاریا بالنسبة للقاضي 
:من ق ج  لوقف تنفیذ العقوبة ما یلي  55ویشترط حسب الفصل 

أن یكون الحكم صادرا بعقوبة الحبس أو الغرامة ف�ي غی�ر م�واد المخالف�ات وذل�ك لبس�اطة عقوب�ة ھ�ذه األخی�رة والت�ي  - 1
كما یجوز األمر بوقف تنفیذ عقوبة الح�بس أو الغرام�ة، إذا كان�ت المحكم�ة ق�د حكم�ت بھ�ا م�ن . غالبا ما تكون عقوبة مالیة

م�ن الق�انون  148و 147أجل جنایة استعمل فیھا القاضي سلطتھ التقدیریة لتخفیف العقوب�ة كم�ا ن�ص عل�ى ذل�ك الفص�الن 
.الجنائي

یشترط أیضا أال یكون قد سبق الحكم على المدان بعقوبة حبسیة من أجل جنایة أو جنحة عادیة، أما إذا كان األخیر ق�د  - 2
ف�إن ذل�ك ال . عس�كریة م�ثال . سبق الحكم علیھ بالغرامة أو االعتقال أو بعقوبة حبسیة من أجل جنایة أو جنحة غیر عادی�ة 

.یمنع المحكمة من إصدار األمر بوقف تنفیذ ھذه العقوبة

تعلیق تنفیذ العقوبة - 1

.یمنع المحكمة من إصدار األمر بوقف تنفیذ ھذه العقوبة
.یتعین على المحكمة المصدرة ألمر وقف تنفیذ العقوبة أن تعلل قرارھا تعلیال كافیا - 3

:من القانون الجنائي النتائج التالیة 57و  56وترتیب على ایقاف تنفیذ العقوبة طبق للفصلین 
إن الحكم الصادر باإلدانة یغدو كأن لم یكن بعد مضي خمس سنوات من الیوم الذي صار فیھ الحكم حائزا لقوة الشيء  - 1

.المقضي بھ، إذا لم یرتكب المحكوم علیھ خالل ھذه المدة جنایة أو جنحة عادیة حكم عیھ من أجلھا بالحبس أو بعقوبة أشد
في حال ارتكاب المحكوم علیھ جنایة أو جنحة داخل أجل الخمس سنوات، فإن الحكم الص�ادر ب�الحبس أو بعقوب�ة أش�د  - 2

بسبب تلك الجنایة أو الجنحة یترتب عنھ حتما بقوة القانون عندما یصیر نھائیا، إلغاء وقف تنفی�ذ العقوب�ة ول�و ص�در الحك�م 
).ج.ق 56الفصل (بعد انصرام األجل المذكور، وفي ھذه الحالة تنفذ العقوبة األولى قبل الثانیة دون إمكانیة إدماجھما 

إیق��اف التنفی��ذ ال یس��ري إال عل��ى العقوب��ات األص��لیة وح��دھا دون العقوب��ات اإلض��افیة، وال عل��ى ص��وائر ال��دعوى  - 3
بید أن العقوبات اإلضافیة وحاالت فقدان األھلیة ینتھ�ي . والتعویضات المدنیة أو فقدان األھلیة المترتبة عن الحكم الزجري

.من القانون الجنائي 57مفعولھا حتما یوم یصبح الحكم كأن لم یكن طبقا لما نص علیھ الفصل 
 93الفق�رة األخی�رة م�ن الفص�ل (ال أثر لوقف تنفیذ العقوبة على التدابیر الوقائیة سواء كانت تدابیر شخصیة أو عینی�ة  - 4
).ج.ق



2 - االفراج الشرطي.
 إط��الق س��رح المحك�وم علی��ھ قب��ل األوان نظ��را : "م��ن الق��انون الجن��ائي بأن�ھ 59عرف�ھ المش��رع ف��ي الفص�ل

لحسن سیرتھ داخل السجن، على أن یظل مستقیم السیرة في المستقبل، أم�ا إذا ثب�ت علی�ھ س�وء الس�لوك، أو إذا 
".أخل بالشروط التي حددھا القرار باإلفراج المقید، فإنھ یعاد إلى السجن لتتمیم ما تبقى من عقوبتھ

 من ق�انون المس�طرة الجنائی�ة، وت�نص  632إلى  622ھذا ویطبق اإلفراج الشرطي طبقا لمقتضیات المواد
ج على أنھ یمكن للمحك�وم عل�یھم بعقوب�ة س�البة للحری�ة م�ن أج�ل جنای�ة أو جنح�ة ال�ذین .من ق م  622المادة 

:برھنوا بما فیھ  الكفایة عن تحسن سلوكھم أن یستفیدوا من االفراج المقید بشرط اذا كانوا من بین
محكوم علیھم من اجل جنحة الذین قضوا حبس فعلیا یعادل على األقل نصف العقوبة المحكوم بھا.
 المحكوم علیھم جنائیة أو بعقوبة جنحیة  من أجل وقائع وصفت بأنھا جنایة أو من أجل جنح�ة یتج�اوز الح�د

األقصى للعقوبة المقررة لھا خمس سنوات حبسا اذا قضوا حبسا فعلیا یعادل على األقل ثلثي العقوب�ة المحك�وم األقصى للعقوبة المقررة لھا خمس سنوات حبسا اذا قضوا حبسا فعلیا یعادل على األقل ثلثي العقوب�ة المحك�وم 
.بھا
 ویعد رئس المؤسسة السجنیة التي یقضي بھا المحك�وم علی�ھ عقوبت�ھ اقتراح�ات اإلف�راج المقی�د بش�روط إم�ا

تقائی��ا، أو بن��اء عل��ى طل��ب  م��ن المعن��ي ب��األمر أو عائلت��ھ ،  وإم��ا بتعلیم��ات م��ن وزارة الع��دل أو م��دیر ادارة 
السجون أو لمبادرة من قاضي تطبیق العقوبات ویص�در الق�رار النھ�ائي  ب�اإلفراج الش�رطي ع�ن وزی�ر الع�دل 
بناء على رأي لجنة االفراج المقید بشروط ویتم ابالغ المعنى باألمر بقرار االفراج بواسطة مدیر السجن الذي 

.یحرر محضرا في شأن التبلیغ للمستفید من االفراج



موت المحكوم علیھ: أوال
یقتضي مبدأ شخصیة العقوبة، بأنھ وفي حالة وفاة المحكوم علیھ تنقضي العقوبة المحكوم بھا علیھ ، كیفما ك�ان نوعھ�ا، 

:إال أن ھذه القاعدة یرد علیھا استثناءین 
بمقتض�ى حك�م نھ�ائي " المحك�وم علی�ھ"ویتعلق بالغرامة التي یبقى حق استیفائھا قائما ف�ي ح�دود ترك�ة المت�وفي أولھما، 

، وذلك على اعتبار أن الغرامة ھي بمثابة دین على المحكوم علیھ تستوفي ككل ال�دیون )ج.ق 50ف (غیر قابل للطعن 
من تركتھ
:وتشمل ھذه التدابیر . ویھم التدابیر الوقائیة العینیة التي ال تحول وفاة المحكوم علیھ دون تنفیذھا وثانیھما،

.مصادرة األشیاء التي لھا عالقة بالجریمة أو األشیاء الضارة أو الخطیرة أو المحظور امتالكھا
. إغالق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجریمة

العفو الشامل: ثانیا 
. یقصد بالعفو الشامل أو العام إزالة الصفة اإلجرامیة عن الفع�ل ومح�و م�ا یترت�ب علیھ�ا م�ن آث�ار جنائی�ة وب�أثر رجع�ي

اسباب انقضاء العقوبة أو االعفاء منھا - 2

ومن خصائص العفو الشامل أنھ ال یصدر إال بنص تشریعي صریح یحدد م�ا یترت�ب ع�ن العف�و م�ن آث�ار دون المس�اس 
من القانون الجنائي والفص�ل  53الفصل (، كما أنھ حق من حقوق الملك )من القانون الجنائي 51الفصل (بحقوق الغیر 

، ویمكن إصداره سواء قبل تحریك ال�دعوى العمومی�ة أو خ�الل ممارس�تھا، أو عل�ى إث�ر حك�م بعقوب�ة )من الدستور 58
. أصبح نھائیا

: .وبالنسبة لآلثار المرتبة عن ھذا العفو فتتلخص فیما یلي 
یسري العفو بأثر رجعي، فھو یزیل صفة الجریمة عن الفعل من وقت ارتكابھ من طرف الج�اني بحی�ث یغ�دو ك�أن  - 1

.لم یكن
یقتص��ر ت��أثیر العف��و الش��امل عل��ى العقوب��ات دون غیرھ��ا م��ن التعویض��ات الت��ي یمك��ن الحك��م بھ��ا للمتض��ررین م��ن  - 2

.الجریمة، وكذلك صوائر الدعوى، ما لم یرد في قانون العفو خالف ذلك
 



إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه: ثالثا
م��ن الق�انون الجن��ائي عل�ى أن إلغ��اء الق�انون الجن��ائي یح�ول دون تنفی��ذ العقوب�ة المحك��وم بھ�ا بموجب��ھ،  52ن�ص الفص�ل 

وھذا باستثناء القوانین المؤقت�ة الت�ي تبق�ى س�اریة .والتي لم یشرع بعد في تنفیذھا، كما یجعل حدا للعقوبة الجاري تنفیذھا
.بالنسبة لكل األفعال المجرمة التي ارتكبت في ظلھا ولم تصدر أحكام بشأنھا قبل انتھاء الفترة المحددة لھا

وبالنسبة لآلثار المترتبة عن إلغاء النص الجنائي، فإن�ھ ین�زع الص�فة اإلجرامی�ة ع�ن الفع�ل، ویمت�د أث�ره إل�ى العقوب�ات، 
أصلیة كانت أم إضافیة، فیحول دون تنفیذھا، كما یسري على التدابیر الوقائیة، لكن ال أثر ل�ھ عل�ى التعویض�ات المدنی�ة 

.التي حكم بھا للمتضرر أو التي یمكن المطالبة بھا أمام القضاء المدني مستقبال
ال یسوغ مؤاخ�ذة أح�د عل�ى فع�ل ل�م یع�د یعتب�ر جریم�ة بمقتض�ى ق�انوني " من القانون الجنائي على أنھ 5ینص الفصل -

باإلدان�ة، ف�إن العقوب�ات المحك�وم بھ�ا، أص�لیة كان�ت أو إض�افیة، یجع�ل ح�د صدر بعد ارتكابھ، فإن ك�ان ق�د ص�در حك�م
. "لتنفیذھا
العفو الخاص: رابعا 

یتمیز العفو الخاص عن العفو الشامل في كونھ یمنح من طرف الملك للشخص المعین الوارد اسمھ في األمر الصادر 
.بالعفو، بینما یمنح العفو الشامل لفائدة أشخاص بصفاتھم، كالعسكریین، أو السیاسیین أو لمرتكبي جرائم معینة

بشأن العفو والذي خضع  1958فبرایر  6وأحكام العفو الخاص في القانون المغربي ھي منظمة بمقتضى ظھیر 
..1977أكتوبر  8لتعدیالت الحقة،السیما تلك التي أدخلت علیھ بمقتضى ظھیر 

شروط العفو الخاص
یصدر طلب العفو الخاص أو الفردي إما مباشرة وإما بطلب من المحكوم علیھ أو من أقاربھ، أو من النیابة العامة  - 1

.أو إدارة السجون، كما أن ھناك العفو الجماعي الذي یصدر بمناسبة األعیاد الدینیة والوطنیة
یوجھ طلب العفو الملكي إلى مدیریة الشؤون الجنائیة والعفو بوزارة العدل، حیث تقوم لجنة العفو بدراسة طلبات  - 2

).العفو الموجھة إلیھا تحت إشراف وزیر العدل، قبل أن یرفع قرارھا إلى الدیوان الملكي
).  ج. م.ق 602المادة (في حال صدور حكم باإلعدام فإنھ ال یمكن تنفیذه إال بعد رفض طلب العفو  - 3



نطاق العفو الخاص
:یتحدد ھذا النطاق على النحو اآلتي  

ال یشمل العفو الخاص إال العقوبة األصلیة التي صدر من أجلھا دون سواھا، كما قد یتضمن العفو األمر بإبدال عقوبة 
أصلیة بأخرى أخف منھا؛ كاستبدال عقوبة اإلعدام بالسجن المؤبد، أو استبدال ھذه العقوبة األخیرة بالسجن المحدد أو 

.المؤقت
العفو الخاص إجراء شخصي ال یستفید منھ إال المحكوم علیھ الذي صدر لمصلحتھ دون غیره من المساھمین معھ في 

. الجریمة ما دام لم یشملھم قرار العفو
ال یسري العفو على الغرامات الصادرة بطلب من اإلدارات العمومیة، والمصاریف العدلیة، والعقوبات التأدیبیة 

.الصادرة عن المنظمات المھنیة، وكذا اإلجراءات التربویة التي تتخذ في حق القاصرین
.یمكن أن یصدر العفو في جمیع مراحل الدعوى وبعد صدور حکم باإلدانة

ال یشمل العفو التدابیر الوقائیة العینیة، وبالنسبة للمصادرة فإنھ، ال یمتد إلى األشیاء المصادرة التي بوشر توزیعھا 
. بموجب حكم المصادرة

آثار العفو الخاص
:یترتب عن العفو آثار ھامة نجملھا فیما یلي 

كلھا أو اإلعفاء من تنفیذ .التي صدر من أجلھا  -یقتصر أثر العفو على إعفاء المحكوم علیھ من تنفیذ العقوبة  - 1
.الجزء المتبقي منھا إن كان قد تم البدء في تنفیذھا قبل صدور قرار العفو بشأنھا

ال یحول العفو دون متابعة الجرائم األخرى كما في حالة تعدد الجرائم مثال، أو تنفیذ العقوبات غیر المشمولة  - 2
بالعفو

ال یلحق العفو في أي حال من األحوال ضررا بحقوق الغیر - 3
إن العفو الخاص یعفي من العقوبة فقط وال یرفع عن الفعل الصفة اإلجرامیة، ولذلك فإن الجریمة التي أعفي  - 4

المحكوم علیھ من تنفیذ عقوبتھا كلیا أو جزئیا تظل محتفظة بوصفھا كسابقة قضائیة، وإذا ارتكب ھذا األخیر جریمة 
.أخرى اعتبر في حالة عود إذا توافرت شروط ذلك



یقصد بالتقادم مضي المدة المقررة قانونا على العقوبة التي صدر بشأنھا حكم قضائي بات دون أن تتخذ :  التقادم: خامسا
خاللھا أي إجراءات لتنفیذھا، وعدم تنفیذ العقوبة خالل ھذه المدة معناه أنھا أصبحت غیر واجبة النفاذ على المحكوم علیھ 

یترتب على تقادم : " من القانون الجنائي 54استنادا إلى قرینة تنازل الدولة عن حقھا في العقاب، وقد نص علیھا الفصل 
".من المسطرة الجنائیة 653إلى  648العقوبة تخلص المحكوم علیھ من مفعول الحكم، وفق الشروط المبینة في الفصول 

:من قانون المسطرة الجنائیة فإن مدد التقادم ھي 653إلى  648وبالرجوع للمواد من 
بمضي عشرین سنة میالدیة كاملة، تحسب ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیھ الحكم الصادر بالعقوبة   الجنائیة تتقادم العقوبات

إذا تقادمت عقوبة المحكوم علیھ، فإنھ یخضع بقوة القانون طیلة حیاتھ للمنع من اإلقامة في .مكتسبا لقوة الشيء المقضي بھ
دائرة العمالة أو اإلقلیم التي یستقر بھا الضحیة الذي ارتكبت الجریمة على شخصھ أو على أموالھ أو یستقر بھا ورثتھ 

. تطبق على المنع من اإلقامة في ھذه الحالة مقتضیات القانون الجنائي. المباشرون
بمضي خمس سنوات میالدیة كاملة، ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیھ الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا  تتقادم العقوبات الجنحیة

لقوة الشيء المقضي بھ، غیر أنھ إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بھا تتجاوز خمس سنوات، فإن مدة التقادم تكون مساویة لمدة 
.العقوبة

بمضي سنتین میالدیتین كاملتین، تحسبان ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیھ الحكم الصادر  وتتقادم العقوبات عن المخالفات بمضي سنتین میالدیتین كاملتین، تحسبان ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیھ الحكم الصادر  وتتقادم العقوبات عن المخالفات
.بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي بھ

الصلح: سادسا
یعتبر تنازل المتضرر عن حقھ في اإلدعاء أو التصالح بشأنھ ال یؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومیة وال على تنفیذ العقوبة، إال 
أن المشرع نص على بعض الحاالت اإلستثنائیة التي تجیز صراحة إمكانیة المصالحة بین الطرف المتضرر والمحكوم علیھ، 

وھذا الصلح یؤدي إلى انتھاء العقویة المحكوم بھا، خاصة في العقوبات المزدوجة التي تجمع بین خصائص التعویض 
.والعقویة، وفي مجال الجنح والمخالفات دون الجنایات

:ومن بین النصوص القانونیة التي تجیز الصلح وترتب علیھ األثر القانوني في انتھاء العقوبات
المتعلق بحفظ الغابات واستغاللھا التي تسمح بشأن الجنح والمخالفات المرتكبة  1917اكتوبر  10من ظھیر  74المادة  - 1

المنظم لصید السمك في المیاه الداخلیة  1926أبریل  11من ظھیر  33طبقا لھذا القانون، والمادة 
.  1977أكتوبر  9وما بعدھا من مدونة الجمارك والضرائب غیر المباشرةالصادرة بتاریخ  273المادة  - 2
.المتعلق بتنظیم األثمان ومراقبتھا وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبیعھا 1971أكتوبر  12من ظھیر  18الفصل  - 3




