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88.13قراءة في قانون رقم

المتعلق بالصحافة والنشر



ع بداية نشير بأن الصحافة في المغرب قبل الحماية كانت تتمت

بالحريات الكاملة في الصدور نتيجة لعدم وجود نصوص 

قانونية تحد هذه الحرية، إال أن هذه الوضعية انعدمت في 

.1914لسنة عهد الحماية بصدور قانون الصحافة 

ولإلشارة أن هذا القانون عرف عدة تغيرات حتى وصل بنا 

، والذي تم تغيره 1958نونبر15إلى ظهير المطاف 

وتتميمه عدة مرات تبعا للمد والجزر الذي عرفته حرية 

، 1973أبريل 15بالظهير المؤرخ في فقد عدل . الصحافة
.2002أكتوبر 03وبالظهير المؤرخ في 



الثابت)قانون الصحافة والنشر : المحور األول

(والمتحول

.قراءة في الشكل والمضمون: أوال



:قراءة في الشكل( أ
مادة 26، 88.13تضمن قانون الصحافة والنشر الحالي 

الذي كان يضم حوالي . 00.77القديم مقارنة بالقانون 
القسم األول حيث تضمن مادة 80أي زيادة معدل فصل 80

مؤسسات الباب األول حيث تناول أبواب 6من القانون 
معنون الباب الثاني ومواد 7الصحافة والنشر موزعة على 

يتضمن والباب الثالث مواد6إدارة النشر وفيه في 
، مواد4ي فبهالتصريح القبلي والبيانات اإلجبارية المتعلقة 

مواد 4والباب الرابع في البيانات اإلجبارية واإليداعات في 
4والباب الخامس تحت عنوان بالمطبوعة األجنبية وضم 

.مواد



ي في حين الباب السادس من ذات القانون كان تحت عنوان ف
.مواد10خدمات الصحافة اإللكترونية وبدوره ضم 

أما القسم الثاني المعنون  في الطباعة والنشر والتوزيع
خصص الباب األول للطباعةأبواب، حيث 5واإلشهار وضم 
رع والباب الثاني تناول التوزيع وتفمواد،7والتوزيع على 

والباب الثالث الذي حمل عنوان مقتضيات مواد،4عنه 
والباب الرابع تحت عنوان في إلصاق مواد، 3مشركة في 

وبيعها في الطريق بهااإلعالنات والنشرات والتجول 
.مواد5العمومية في 



أما الباب الخامس واألخير الذي حمل عنوان في اإلشهار في
وان الصحافة المكتوبة أو اإللكترونية، وفرع أول تحت عن

مواد وفرع ثاني تحت عنوان في 4مقتضيات عامة في 
5في تنظيم اإلشهار في الصحافة المكتوبة أو اإللكترونية

.مواد

لحماية والقسم الثالث الذي تناول العقوبات وعنوان فرعي في ا
الخاصة لبعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر 

ثالث أبواب حيث قسم البابوبدوره ضم .المتبعة أمامها
فروع وتناول الفرع األول الذي حمل عنوان 4األول إلى 

مواد، والفرع الثاني المعنون في 4حماية النظام العام في 
.مواد4حماية حصانة المحاكم الذي أفرد له 



رع والففي مادتين والفرع الثالث المخصص لحماية األطفال 
الرابع في عنوان في حماية الشرف والحياة الخاصة 

الفصل لألفراد، بحيث ثم تقسيم هذا الفرع إلى ثالث فصول
األول المتعلق بالمس بكرامة ورؤساء الدول األجنبية 

ي في والفصل الثانوالممثلين الدبلوماسيين في مادتين، 
والفصل الثالث في حماية الحياة، مواد6القذف والسب في 

في . الخاصة والحق في الصورة الذي تضمن ثالث مواد
عن حين تناول الباب الثاني االختصاص والمساطر وتفرع

فصول 6هذا الباب ثالث فروع، حيث تفرع الفرع األول 
ي في والفصل الثانفي مادة واحدة لإلختصاصالفصل األول 

.ترتيب المسؤولية في مادتين



والفصل الرابع في سقوط مواد3والفصل الثالث في المتابعات في 
والفصل الخامس فيالدعوى العمومية وتقادمها في مادتين، 
ي والفصل السادس فظروف التخفيف وحالة العود في مادتين

شر توقيف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة اإللكترونية ون
.مواد5األحكام في 

ة في أما الفرع الثاني فيحتوي على المقتضيات الخاصة المطبق
والفرع الثالث في دعوى التعويض مواد 4القذف أو السب في 

ة أو المدني عن الضرر الناتج عن السب أو المس بالحياة الخاص
والباب الثالث خصصالمس بالحق في الصورة في مادتين، 

ثم في األخير ثم  ختام . مواد10لحق التصحيح والرد في 
.القانون باألحكام الختامية في مادتين



مبادئ قانون الصحافة بالمغرب

:يقوم هذا القانون على جملة من المبادئ أبرزها

.كتبمبدأ حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج ال-

.إمكانية إنشاء الصحيفة ونشرها-

هير إقامة نظام إداري للتأسيس والنشر الذي يؤدي إلى تط--

.الصحافة وكافة استقاللها الفكري



كب  إخضاع الصحافة للمسؤولية الجنائية من أجل الجرائم التي ترت--
ا بواسطتها وإعطاء االختصاص للمحاكم للنظر في مثل هذه القضاي

.وتحديد مدة التقادم

تها فالصحافة ليست مجرد أداة لتوصيل المعلومات بل هي في حقيق
ية الجوهرية صوت الشعب وضميره، ولذلك فالصحفي هو نموذج لحر

.الدوليةالرأي والتعبير التي كرستها جل الدساتير المعاصرة والمواثيق

15أشير هنا إلى كلمة أشار إليها عاهل المعرب محمد السادس بتاريخ 
” ، وهي كلمة موجهة إلى أسرة اإلعالم كافة مفادها أن 2002نونبر

، وأضافالحرية والمسؤولية هما عماد مهنة الصحافة ومنبع شرفها
وتطور صحافة  دون ممارسة لحرية لنهوطبأنه ال سبيل جاللته ، 

.  التعبير شريطة أن تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية



جرائم النشر في القانون الصحفي المغربي

إن الحديث عن جرائم النشر في القانون  

جادة الصحفي المغربي، يجعلنا نقف وقفة

في محتويات الباب الرابع والذي خصص

بة عن المرتكالجنجالجرائم أو بالتحديد في 

.  رطريق الصحافة أو غيرها من وسائل النش



التحريض على ارتكاب الجرائم : القسم األول

(40–39–38الفصول ) والجنح

الثامن والثالثون كما وقع تعديله (  38)الفصل ينص
على أنه يعاقب بصفة 2002أكتوبر 03وتتميمه بظهير 

ض كل من حرجناية أو جنحة شريك في ارتكاب عمل يعتبر 
مباشرة شخصا ، أو عدة أشخاص على ارتكابه، إذا كان 

و الخطب، ألهذا التحريض مفعول فيما بعد، وذلك بواسطة 
، في األماكن أو بهاالصياح، أو التهديدات المفوه 

بواسطة المكتوبات والمطوعات االجتماعات العمومية، أو 
أو بواسطة . ، أو الموزعة، أو المعروضة للبيعالمبيعة
(ةوسائل اإلعالم السمعية البصرية واإللكترونيمختلف 

(.كذلك51أنظر الفصل 



سنة وستة أشهر : 28تكون العقوبة وفق ما ورد في الفصل 
20.000–5.000وبغرامة قدرها ما بين . سجنا نافدا

.درهم

بمعنى آخر كل من نشر ادعاءات أو وقائع تمس الحياة 

.الخاصة للغير

.لكن رغم هذا كل فالجريمة الصحفية ال تعاقب إال إذا تمت



( 39)الفصل 

03كما وقع تعديله وتتميمه بظهير ( 39)الفصل ينص

ة يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنأنه . 2002أكتوبر 

درهم 5.000بغرامة تتراوح بين واحدة وثالث سنوات و

كل من يحرض مباشرة بإحدى الوسائل درهم100.000و

و السرقة أو القتل أإما على المبينة في الفصل السابق 

النهب أو الحريق وإما على التخريب بالمواد المتفجرة أو

دولة على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسالمة الخارجية لل
وذلك إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول



ة يحرض مباشرويعاقب بنفس العقوبات من •

لتي وبنفس الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم ا
.بالسالمة الداخلية للدولةتمس 

دى وتطبق نفس العقوبات على من يستعمل إح•

ين الفصل الثامن والثالثالوسائل المبينة في 

بجرائم القتل أو النهب أو الحريق أولإلشادة 
.السرقة أو جريمة التخريب بالمواد المتفجرة



الفصل التاسع والثالثون المكرر

03كما تم تعديله وتتميمه بظهير 39ذات الفصل ينص

كل من استعمل إحدى الوسائل: ، أنه يعاقب 2002أكتوبر 

و أالتمييز العنصري للتحريض على 38المبينة في الفصل 

اعتبارا العنف ضد شخص أو أشخاص أو الكراهية على 

يني لجنسهم أو ألصلهم أو للونهم أو النتمائهم العرقي أو الد

يعاقب ساند جرائم الحرب أو الجرائم ضد اإلنسانية أو 

راوح وبغرامة تتشهر وسنة واحدة بحبس تتراوح مدته بين 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 30.000و3.000بين 
.فقط



.الفصل األربعون

أكتوبر 03كما تم تعديله وتتميمه بظهير 40الفصل ينص

خمس سنتين ويعاقب بحبس تتراوح مدته بين أنه . 2002

درهم كل 100.000و5000وبغرامة تتراوح بين سنوات

فصل تحريض يوجه بإحدى الوسائل المنصوص عليها في ال

بحرية الجنود البرية أو الحث بهالثامن والثالثين ، ويقصد 

على اإلخالل أو الجوية وكذا أعوان القوة العمومية 

بواجباتهم والخروج عن الطاعة الواجبة عليهم نحو 
وابطلتنفيذ القوانين والضبهرؤسائهم في كل ما يأمرونهم 



في الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة-القسم الثاني 

(41: )الفصل الواحد واألربعون

أكتوبر 03هذا الفصل كما تم تعديله وتتميه بظهير ينص

مس ثالث وخيعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ، أنه 2002

100.000و10.000وبغرامة يتراوح قدرها بين سنوات

كل من أخل باالحترام الواجب للملك أو أصحاب السمودرهم 

ها بإحدى الوسائل المنصوص عليالملكي األمراء واألميرات
.38في الفصل 



قد ت نشر إحدى الجرائد أو النشراوتطبق نفس العقوبة إذا كان •
.ةبالوحدة الترابيأو بالنظام الملكي أو مس بالدين اإلسالمي 

أوجاز توقيف الجريدة , وإذا صدرت عقوبة عمال بهذا الفصل•
ة ال تتجاوز ثالثالنشرة بموجب نفس المقرر القضائي لمدة 

.أشهر

وال يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف•
عاقد صاحب االستغالل الذي يبقى متحمال لجميع االلتزامات المت

.عليها أو االلتزامات القانونية الناجمة عن العقود

منع تأمر بكما يمكن للمحكمة بموجب نفس المقرر القضائي أن •
.الجريدة أو النشرة



الفصل الثاني واألربعون

أكتوبر 03هذا الفصل كما تم تعديله وتتميه بظهير ينص

سنة واحدة إلى بحبس من شهريعاقب ، أنه 2002

درهم أو بإحدى هاتين 100.000إلى 1.200وبغرامة من 

السيما العقوبتين فقط كل من يقوم بسوء نية بأية وسيلة

بنشر أو إذاعة 38بالوسائل المنصوص عليها في الفصل 

وقائع غير صحيحة أو أو أو نقل نبإ زائف أو ادعاءات

ت إذا أخلمستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير 
.بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس



نة سويعاقب عن نفس األفعال بحبس من 

وبغرامة من خمس سنوات إلى واحدة 

درهم إذا كان 100.000إلى 1.200

ى للنشر أو اإلذاعة أو النقل التأثير عل
.انضباط أو معنوية الجيوش



الفصل الثالث واألربعون

أكتوبر 03هذا الفصل كما تم تعديله وتتميه بظهير ينص

20.000يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين ، أنه 2002

حرض أو حاول التحريض درهم كل من 100.000و

ى بأعمال أو أنباء مزيفة أو فيها وشاية تذاع عن قصد عل

كيفما كان نوعها وذلك العموم أو بطرق أو رسائل مدلسة 

أوسحب األموال من الصناديق العمومية لحمل الناس على 

اتهادفوعالمؤسسات التي يفرض عليها القانون أن تباشر 
.بالصناديق العمومية



في الجنح الماسة باألشخاص-القسم الثالث 

(.44):الفصل الرابع واألربعون

أكتوبر 03هذا الفصل كما تم تعديله وتتميه بظهير ينص

إدعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص/ قذفايعد ، أنه 2002

تمس شرف أو اعتبار إذا كانت هذه الواقعة أو هيأة 
.الشخص أو الهيأة التي نسبت إليها

من طةحاكل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير سباويعد 
.أو قدح ال يتضمن نسبة أية واقعة معينةالكرامة



ويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان
تى حبطريق النقل أو النشر بطريقة مباشرة هذا 

كان ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك واالرتياب أو
ن يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعي

بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خالل 
أو التهديداتأو الصياحأو , الخطبعبارات 

أو الملصقاتأو المطبوعاتأو المكتوبات
.اإلعالنات المجرمة



الفصل الخامس واألربعون

نة وسشهر واحد يعاقب بحبس تتراوح مدته بين 
1.200وبغرامة يتراوح قدرها بين واحدة 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين100.000و
بينة فقط عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل الم

لمجالس القضائية في حق ا38بالفصل 
وية والجيوش البرية أو البحرية أو الجوالمحاكم 

المؤسسة واإلدارات العمومية والهيآت
.بالمغرب



الفصل السادس واألربعون 

ائل بنفس الوسالقذفتطبق نفس العقوبات على مرتكبي 
من أجل مهامهم أو وزير أو عدة وزراء المذكورة في حق 

رجال أو أعوان السلطة نحو موظف أو أحدصفاتهم أو 
العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية 

أو شاهد من مساعد قضائي مؤقتة كانت أم مستمرة أو 
.جراء تأدية شهادته

هم أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخصيات المذكورة فيما ي
لفصل احياتهم الخاصة فتطبق عليهم العقوبات المبينة في 

السابع واألربعون الموالي



الفصل السابع واألربعون 

ر شهيعاقب بحبس تتراوح مدته بين :

وبغرامة يتراوح وستة أشهر واحد 

درهم 50.000و10.000قدرها بين 

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن

بإحدى الوسائلالقذف الموجه لألفراد 
38المبينة في الفصل



الفصل الثامن واألربعون 

50.000يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين :

الموجه بنفس السبدرهم عن 100.000و

ي فالهيئات واألشخاص المعينين الوسائل إلى 
.46و45الفصلين 

5.000ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 

بنفس السب الموجه درهم عن 50.000و
ازاستفزالطريقة إلى األفراد بدون أن يتقدمه 



الفصل التاسع واألربعون

ما إذا بالطرق العادية فيالقذفيمكن إثبات صحة ما يتضمنه : 

ة المؤسسالهيآتوكان موجها إلى بالمهام فقط كان يتعلق 

ية البرية أو البحرية أو الجوية واإلدارات العمومأوالجيوش
.46واألشخاص المشار إليهم في الفصل 

لى الموجهان إالقذف والسب كما يمكن إثبات صحة ما يتضمنه 

ية كل مقاولة صناعية أو تجارية أو مالمتصرفيمديري أو 
تلتجئ علنيا إلى التوفير والقرض



على هبعلى النشر قبل القيام المسؤولونويتعين أن يتوفر 
.الحجج التي تثبت صحة الوقائع التي يتحدثون عنها

:لي باستثناء ما يالقذفصحة ما يضمنه اثباتويجوز دائما 

؛إذا كان القذف يتعلق بحياة الفرد الشخصية  (أ

إذا كان القذف يرجع إلى أعمال مضى عليها أكثر من عشر (ب

سنوات ؛

إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت  (ج

.ةبالتقادم أو أدت إلى عقوبة أمحت برد االعتبار أو المراجع



لفصل الخمسونا

شخص بهرمي نشر لقذفإن كل إعادة 

ثبت هذا القذف بحكم ومن األشخاص 

هم يعتبر نشرا صادرا عن سوء نية الل
.إال إذا أدلى مقترفه بما يخالف ذلك



الفصل الواحد والخمسون

03هذا الفصل كما تم تعديله وتتميه بظهير ينص

إدارة كل من يوجه عن طريق ، أنه، 2002أكتوبر 

األخرىبالطرق اإللكترونية أو التلغرافوالبريد

يوجه إما إلى قذفمراسلة مكشوفة محتوية على 

ي األفراد وإما إلى الهيئات أو األشخاص المعنيين ف

يعاقب بحبس 53و52و46و45و41الفصول 

1.200وبغرامة تتراوح بين شهر واحد أقصاه 

.طدرهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فق5.000و



فيعاقب على هذا سبوإذا ما احتوت المراسلة على 
ستة أيام اإلرسال بالحبس لمدة تتراوح بين 

و200، وبغرامة يتراوح قدرها بين وشهرين
.درهم1.200

41وإذا تعلق األمر بما هو منصوص عليه في الفصل 
ة وستشهر واحد يعاقب بحبس تتراوح مدته بين 

إلى 1.200أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 
.درهم5.000



في الجنح المرتكبة ضد رؤساء -القسم الرابع 

والممثلين الدبلوماسيين األجانبالدول

:الفصل الثاني والخمسون

أكتوبر 03هذا الفصل كما تم تعديله وتتميه بظهير ينص

بين شهر واحديعاقب بحبس تتراوح مدته ، أنه، 2002

10.000وبغرامة يتراوح قدرها بين وسنة واحدة 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على 100.000و

المس بصفة علنية بشخص رؤساء الدول وكرامتهم 

ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول 
.األجنبية



الفصل الثالث والخمسون

أكتوبر03بظهيروتتميهتعديلهتمكماالفصلهذاينص

واحدشهربينمدتهتتراوحبحبسيعاقبأنه،،2002

5.000بينقدرهايتراوحوبغرامةأشهروستة

علىفقطالعقوبتينهاتينبإحدىأودرهم30.000و

اسيينالديبلومالممثلينوكرامةبشخصعلنيةبصفةالمس

رسميةةبصفالمندوبينأوالمعتمديناألجانبالقنصليينأو
.الملكجاللةلدى



في النشرات الممنوعة -القسم الخامس 

والحصانات الخاصة بالدفاع

(54:)الفصل الرابع والخمسون

يمنع نشر وثائق االتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة 

سة قبل مناقشتها في جلالجنحيةبالمسطرة الجنائية أو 

ن فيعاقب على نشر ذلك بغرامة تتراوح بيعمومية ، وإال 

.درهم50.000و5.000



ر وتطبق نفس العقوبات في حالة ثبوت المخالفة عما ينش
ورسوم ومنقوشاتصور شمسية بجميع الوسائل من 

والتشخيصالتشهيروصور األشخاص تكون الغاية منها 
ال الكلي أو الجزئي لظروف جناية أو جنحة من قتل أو اغتي

لألصول أو الفروع أو تسميم أو تهديدات أو ضرب وجرح 
.أو مس باألخالق واآلداب العامة أو احتجاز قسري

ن غير أنه ال تكون هناك جنحة إذا وقع النشر بطلب كتابي م
ى ملف القاضي المكلف بالتحقيق ويبقى هذا الطلب مضافا إل

.التحقيق



الفصل الخامس والخمسون

ذا عن وكنشر بيان عما يدور حول قضايا القذف أو السب يمنع 

ل المرافعات المتعلقة بدعاوى إثبات األبوة والطالق وفص

الزوجين ، وال يطبق هذا المنع على األحكام حيث يسوغ 
.نشرها دائما

ن كل ويجوز للمجالس القضائية والمحاكم أن تمنع نشر بيان ع
.قضية من القضايا المدنية



كم بيان عن المداوالت الداخلية إما لهيئات الحكما يمنع نشر 

وكذا ما قرر القانون أو, وإما للمجالس القضائية والمحاكم

ويعاقب عن كل مخالفة, المحاكم سماعه في جلسة سرية

1.200قدرها بين لهذه المقتضيات بغرامة يتراوح 
.درهم30.000و

,  وعن سوء نية, بغير أمانةكما يعاقب بنفس العقوبة من نشر 
.ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم



الفصل السابع والخمسون

يان بالقذف أو الشتم أو السب وال عن نشر بال تقام أية دعوى 

ال صحيح صادر عن حسن نية حول المرافعات القضائية و

،لدى المحاكم بهاعن الخطب الملقاة أو المكتوبات المدلى 

بت غير أن القضاة المحالة عليهم القضية والمخول إليهم ال

في جوهرها يمكنهم أن يأمروا بحذف الخطب المتناولة 

ه للشتم أو السب أو القذف وأن يحكموا على من يجب علي
.بأداء تعويضات



أوامر ويمكن أيضا للقضاة أن يصدروا في نفس الحاالت 

إن دعا األمر إلى للمحامين أو أن يوقفوهم من وظائفهم
.ذلك

يما شهرا وثالثة أشهر فوال يجوز أن تتعدى مدة هذا التوقيف 
.إذا تكررت المخالفة خالل السنة

مكن وكان خارجا عن صميم القضية يلقذفغير أن ما تضمنه ا

أن يفتح مجاال إما إلقامة دعوى عمومية وإما إلقامة دعوى 

امة مدنية من لدن الفريقين إذا احتفظت لهم المحاكم بحق إق

هذه الدعاوى ، وإما إلقامة دعوى مدنية من طرف الغير في 
.جميع األحوال



الفصل الثامن والخمسون

في حالة الحكم باإلدانة يمكن للمحكمة أن تصدر حكما في 

53و52و41و40و39األحوال المقررة في الفصول 

بمصادرة المكتوبات أو المطبوعات أو المعلقات أو 

الملصقات المحجوزة وفي جميع األحوال بحجز أو حذف أو

وزيع أو معدة للبيع أو للتالتي قد تكون إتالف جميع النظائر
.للعرض على أنظار العموم

غير أن الحذف أو اإلتالف يمكن أن ال يطبق إال على جزء من 
النظائر المحجوزة



في انتهاك حرمة اآلداب العامة-القسم السادس 

بين شهر واحد وسنة يعاقب بحبس تتراوح مدته ( 59)حسب الفصل 
:كل مندرهم1.2006.000قدرها بين وبغرامة يتراوح واحدة 

ضصنع أو حاز قصد االتجار أو التوزيع أو اإليجار أو التعليق أو العر-

ل أورد أو استورد أصدر أو سعى في اإلصدار أو نقل أو سعى في النق-
عمدا لنفس الغرض

قدم ألنظار العموم باإللصاق أو العرض على الشاشة-

قدم ولو مجانا ولو بشكل غير علني وبأي وجه من الوجوه مباشرة أو-
بطريقة ملتوية

:وزع أو سلم قصد التوزيع كيفما كانت الوسيلة ، وذلك بما يأتي -

أو األفالم المنقوشاتجميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو 
.الخليعة أو الصور المنافية لألخالق واآلداب العامة



الفصل الستون

ن يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بي
أو بإحدى هاتين العقوبتين درهم 6.000و1.200

أو يسمع الناس بسوء نية عالنية أغانيفقط كل من 
لى خطبا تتنافى واألخالق واآلداب العامة أو يحرض ع

.الفساد

وكل من يلفت األنظار إلى ما يتيح الفساد أو كل من
ا بنشر إعالن أو مراسلة من هذا القبيل كيفميقوم 

.كانت عباراتها



الفصل الواحد والستون

60و59إذا ما ارتكبت الجنح المنصوص عليها في الفصلين 

طريق الصحافة فإن مدير النشر أو الناشرين أعاله عن 

تطبق عليهم من جراء النشر وحده وبصفتهم متهمين 
.رئيسيين العقوبات المبينة أعاله

ن لم وإ, فمرتكب الفعلمدير للنشر أو ناشر وإن لم يكن هناك 

عون أصحاب المطبعة والموزعين والمعلنين يتابيوجد فإن 
.بصفتهم متهمين رئيسيين

.وتتم متابعة مرتكبي الفعل والشركاء طبقا للقانون



الفصل الثاني والستون

بين شهريعاقب بحبس تتراوح مدته 

وبغرامة تتراوح بين واحد وسنتين 

درهم إذا 100.000و1.200
.الجنحة في حق القاصراقترفت 



الفصل الثالث والستون

يسوغ صدور الحكم بالعقوبات 

المذكورة أعاله ولو كانت مختلف 

األعمال التي تتكون منها عناصر 

المخالفات قد ارتكبت في أقطار 
.مختلفة



الفصل الرابع والستون

شعروا مكن لضباط الشرطة القضائية قبل أية متابعة على أن ي
يحجزوا المكتوبات والمطبوعاتبعد ذلك وكيل الملك أن 

ير أو التي يكون نظوالمنقوشاتباستثناء الكتب والرسوم 

نظائر منها قد عرضت على أنظار العموم والتي قد يكون

ل خطر عاجالمنافية لألخالق الحسنة فيها نظرا لصبغتها 

أو يحجزوا، كما يمكنهم أن على األخالق واآلداب العامة 
.ينتزعوا أو يحجبوا اإلعالنات التي هي من هذا النوع



اب بحجز وإتالف األشياء التي استعملت في ارتكوتأمر المحكمة 
غير أنه يمكن أن تأمر بمصادرة هذه األشياء إذا ما الجنحة 

.بهادعت صبغتها الفنية إلى االحتفاظ 

على أن يشعروا بعد ذلك وكيل  ,ويجوز لضباط الشرطة القضائية
عات جميع المطبوأن يحجزوا في الحدود وقبل كل متابعة , الملك

أو األفالم الخليعة أوالمنقوشاتأو المكتوبات أو الرسوم أو 
ب الصور المنافية لألخالق واآلداب العامة والمجلوبة إلى المغر

.قصد ترويجها

ويمكن لمن له مصلحة أن يرفع األمر إلى المحكمة اإلدارية للبت 
في رفع الحجز



في النشرات المتنافية مع األخالق-القسم السابع 

واآلداب العامة

(65: )الفصل الخامس والستون

ا أعاله يعاقب بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليه
وبغرامة شهر واحد وسنة واحدة بحبس تتراوح مدته بين 

:كل من درهم 5.000و1.200تتراوح بين 

اقترح أو قدم أو باع للقاصرين دون الثامنة عشرة من سنهم -
م ال النشرات أيا كان نوعها سواء كانت معدة خصيصا للشباب أ

تها التي فيها خطر على الشباب أم لصبغتها اإلباحية أو مخالف
.لألخالق واآلداب العامة أو لتحريضها على الفساد واإلجرام 

عرض هذه النشرات في الطرق العمومية خارج المتاجر أو -
.داخلها أو القيام من أجلها بإشهار في نفس األماكن



الفصل السادس والستون

متنافية مع األخالق واآلداب العامة أو مضرة إن كل نشرة 

عرضها في الطرق العمومية وجميع منع يجوز بالشباب

األماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه 

من بقرار معللمن الوجوه في الطريق العمومية وذلك 

التي يفوضها لهذا الغرض وكذا الوزير األول أو السلطة 

وذلك في نطاق دائرة نفوذهم . السلطات اإلدارية المحلية

هاببصرف النظر عن التابعات القضائية التي قد يمكن القيام 
.عمال بهذا القانون



ويجوز لنفس السلطات عالوة على ذلك أن تمنع ضمن نفس 
العروض التي تتنافى واألخالق الحسنة أو المضرة الحدود 

أم في جميع الطرق العمومية سواء كان ذلك في بالشباب
.األماكن الممنوحة في وجه العموم

ة قابلة للطعن أمام المحكمة اإلدارية المختصوتكون هذه القرارات 
ساعة من تاريخ 24والتي يجب أن تبت داخل أجل ال يتعدى 

.تقديم الطلب

ويعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة 
درهم 5.000درهم و120000بغرامة يتراوح قدرها بين 

النظر عما يقتضيه الحال من عقوبات أشدبصرف 


