
1 

 

 المحاضرة الثالثة: 

 النتائج المترتبة عن  مبدأ الشرعية الجنائية

 تتمة المحاضرة السابقة

 المترتبة عن  مبدأ الشرعية الجنائية  جالنتائ

المكان()احترام فضاء تطبيق النص الجنائي من حيث ب :

. ج: عدم التوسع في تفسير النصوص الجنائية أو ضرورة األخذ بالمفهوم الضيق عند التفسير

eBoik.com ϜмϼмϾ

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


 

 

2 

 ي من حيث والمكانفضاء تطبيق النص الجنائاحترام  : ب

ر تطبيق النص الجنائي من حيث المكان في األنظمة الجنائية المعاصرة يتأث

 بأربعة مبادئ أساسية هي: 

 مبدأ إقليمية النص الجنائي -

 مبدأ عينية النص الجنائي  -

 مبدأ شخصية النص الجنائي  -

 مبدأ عالمية أو شمولية النص الجنائي -

 

 بدأ إقليمية النص الجنائي: م1

يعني المبدأ أن التشريع الجنائي يسري على إقليم الدولة الخاضع لسيادتها،     

فيطبق على كل جريمة ارتكبت فوق هذا اإلقليم بغض النظر عن جنسية الفاعل 

والمجني عليه، وبغض النظر عن المصلحة التي تم االعتداء عليها، أهي مصلحة الدولة 

ة دولة أجنبية، فالعبرة في تطبيق المبدأ هي كون صاحبة السيادة على اإلقليم أم مصلح

من القانون الجنائي:  10الجريمة ارتكبت فوق إقليم الدولة وهذا ما ينص عليه ف 

بي على كل من يوجد بإقليم المملكة المغربية من وطنيين "يسري التشريع المغر

وأجانب وعديمي الجنسية مع مراعاة االستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي 

 . والقانون الدولي"
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اإلقليمي للدولة يتعين الرجوع إلى مبادئ القانون الدولي العام  ولتحديد النطاق

 من القانون الجنائي المغربي.  11وإلى نص المادة 

وهكذا وعمال بمبادئ القانون الدولي العام فإن إقليم المحكمة يشمل كل األراضي 

الخاضعة للسيادة اإلقليمية، كما يشمل المياه اإلقليمية واألنهار التي تقطع أراضيه، وكذا 

 خلية باإلضافة إلى المجال الجوي الذي يعلو األرض والبحر. البحيرات الدا

من القانون الجنائي يدخل ضمن إقليم المملكة السفن  11وبمقتضى المادة 

والطائرات المغربية أينما وجدت، فيما عدا الحاالت التي تكون فيها خاضعة لتشريع 

 أجنبي بمقتضى القانون الدولي. 

وينبغي اإلشارة إلى أن مبدأ اإلقليمية يخضع الستثناءات، إذ أن المصلحة 

 أو المصلحة الدولية تقتضي عدم تطبيق القانون الجنائي على بعض األشخاص: الوطنية 

من الدستور يقضي على  46شخص الملك يتمتع بالحصانة الجنائية، الفصل  -أ

  "شخص الملك ال تنتهك حرمته".أن 

أعضاء مجلس النواب يتمتعون بحصانة قضائية تتعلق بجرائم الرأي  -ب

 والتصويت شرط أن ترتكب خالل مزاولتهم لمهامهم. 

رؤساء الدول األجنبية: يتمتعون بحصانة عامة تشملهم وحاشيتهم وأفراد  -ج

أسرتهم عن كل فعل يصدر عنهم أثناء إقامتهم في دولة أخرى، وتعلل هذه الحصانة 

 بأن إخضاعهم للسيادة اإلقليمية يعتبر مساسا بسيادة الدولة التي يمثلونها. 
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أعضاء السلك الدبلوماسي األجنبي: يتمتعون بحصانة عامة تشتمل كل  -د

أفعالهم سواء تعلقت بالعمل الدبلوماسي أو لم تكن متعلقة به، وتمتد هذه الحصانة إلى 

هم، وتشمل كل موظفي الهيئة وخدمها كل أعضاء السلك الدبلوماسي أيا كانت درجات

بشرط أال يكونوا حاملين للجنسية الوطنية، ويتمتع بالحصانة كذلك ممثلوا الهيئات 

 الدولية كهيئة األمم المتحدة وجامعة الدول العربية. 

 

 : مبدأ عينية النص الجنائي2

قد ترتكب جرائم تضر بالمصالح األساسية للدولة خارج حدودها، ومن شأن 

ضيع التشبث بحرفية مبدأ اإلقليمية، عدم سريان القانون الوطني على تلك الجرائم مما ي

مصالحها لعدم مالحقة المجرم، فكان البد من إبقاء بعض الجرائم خاضعة لحكم القانون 

اإلقليمية أينما ارتكبت ومهما كانت جنسية مرتكبها، واعتبارا لكون القانون الجنائي 

 يسري بالنظر إلى نوع الجريمة يسمى هذا المبدأ بمبدأ عينية النص الجنائي. 

 ويشترط لتطبيق هذا المبدأ: 

 مساهما أو مشاركا؛  أن يكون الفاعل أجنبيا سواء كان فاعال أصليا أو -1

من قانون المسطرة  711ون الجريمة جناية أو جنحة محددة في المادة أن تك -2

الجنائية ، وتشمل كل جناية أو جنحة ضد أمن الدولة، أو تزييفا لخاتم الدولة 

أو تزويرا لنقود أو ألوراق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية أو 
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لية أو المكاتب جنائية ضد أعوان أو مقار البعثات الدبلوماسية أو القنص

 العمومية المغربية؛ 

 أن يلقى القبض على المتهم بالمغرب أو يسلم إلى الحكومة.  -3

 

 : مبدأ شخصية النص الجنائي3

يفيد تطبيق النص الجنائي على كل شخص يحمل الجنسية المغربية ولو ارتكب 

 جريمته خارج المغرب، ويأخذ هذا المبدأ صورتين: 

أي تطبيق القانون الجنائي الوطني على كل من  مبدأ الشخصية اإليجابية: -أ

يحمل الجنسية الوطنية ولو ارتكب الجريمة خارج بلده، ألنه يتعين عليه المحافظة على 

أنه تابع إلقليم بلده أينما وجد. غير أنه ال يمكن أن يتابع المتهم سمعة بلده، كما يفترض 

ويحاكم إال إذا عاد إلى األراضي المغربية، ولم يثبت أنه صدر في حقه في الخارج 

حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، أو أنه في حالة الحكم بإدانته قضى العقوبة المحكوم 

 من قانون المسطرة الجنائية(.  707نها )مبها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأ

أي تطبيق القانون الجنائي الوطني على األجنبي  مبدأ الشخصية السلبية: -ب

الذي يرتكب جريمة ضد أحد الوطنيين، ودولة هذا المواطن تلتزم بحمايته أينما وجد، 

 إذ قد ال يجد في عدالة البلد األجنبي الذي تعرض فيه لالعتداء وما يوفر له هذه الحماية.

الجنائي في  وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع المغربي أخذ بمبدأ شخصية النص

من قانون المسطرة الجنائية حينما اعتبر المحاكم  706شقيه اإليجابي والسلبي في المادة 
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المغربية مختصة في الجنايات والجنح المقترفة على متن طائرات مغربية أيا كانت 

جنسية مرتكب الجريمة، أو على متن طائرات أجنبية إذا كان مرتكب الجريمة أو 

سية مغربية أو إذا حطت الطائرة بالمغرب بعد وقوع الجناية أو المجني عليه من جن

 الجنحة. 

يالحظ أن المشرع المغربي طبق هذا المبدأ في نطاق محدود حيث اقتصر على 

ق.م.ج، ويرجع السبب  706ئم المرتكبة على متن طائرات أجنبية حسب الفصل الجرا

في تضييق هذا المجال إلى أن الشريعة المعاصرة ال تأخذ بهذا المبدأ الفتراض أن 

الدولة المرتكبة على أرضها الجريمة ستوفر الحماية الجنائية لمواطنيها ولألجانب على 

 لى الخارج ال يستسيغه المنطق وال تبرره الضرورة. السواء، ولذا فامتداد سلطة العقاب إ

 

 مبدأ عالمية النص الجنائي   :4

يقصد بهذا المبدأ تطبيق النص الجنائي الوطني على أي فعل يكون جريمة في  

القانون الوطني ويكون مرتكبها مقيما في المغرب أو وقع القبض عليه فيه، مهما كانت 

جنسيته أو المكان الذي يكون قد ارتكب فيه جريمته، ويسمح هذا المبدأ بفضاء عالمي 

كون ثمة تعاون دولي فيما بين األنظمة لمقاومة واسع للنص الجنائي، ومن خالل ذلك ي

أنواع خطيرة من الجرائم كالقرصنة واالتجار في المخدرات واللجوء إلى أعمال 

إرهابية، حيث غالبا ما يتم التعاون الدولي بإبرام اتفاقيات تسليم المجرمين فيما بينها 

 بهذا الشأن. 
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وليس في التشريع المغربي ما يشير إلى تطبيق المبدأ، لكن هناك معاهدات 

واتفاقيات دولية تنص عليه، كما أن العرف الدولي مستقر على تطبيق المبدأ بالنسبة 

 . لجرائم القرصنة

 

 

 

في تفسير النصوص الجنائية أو ضرورة األخذ بالمفهوم  عدم التوسع  -ج

 الضيق عند التفسير:

 

تقتضي أن تكون صياغة النص  "ال جريمة وال عقوبة إال بنص"إن إقرار مبدأ 

الجنائي واضحة المدلول سهلة العبارة حتى يتمكن الخاضعون ألوامر القانون ونواهيه 

من فهم قصد المشرع منها بكل وضوح ويسر، وليكيفوا تبعا لذلك تصرفاتهم في الحدود 

 رسمها لهم فال يؤاخذون على حين غرة. التي 

إال أن المشرع مهما بذل من مجهود في سبيل ذلك، فإن النص الجنائي قد يشوبه 

بعض الغموض، وإلمكان تطبيق القاعدة القانونية على فروض الواقع البد من القيام 

بتفسيرها، وهذا يعني الوقوف على ما تتضمنه من حكم والبحث عن الحكم الواجب 

–وإذا كان القاضي في إطار فروع القانون األخرى  إعطاؤه في النازلة المعروضة.

يتمتع بحرية واسعة في التفسير، إذ قد تمتد إلى خلق  –المدني  -كالقانون اإلداري
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القانون وسد ثغراته عن طريق قياس النوازل على أشباهها والتوسع في فهم بعض 

النصوص واالستئناس بالمبادئ العامة للقانون، إال أن خطورة أحكام المادة الجنائية 

ريات األساسية لألفراد تفرض على القاضي التقيد نظرا لصالتها الوثيقة بالحقوق والح

 بالتفسير الضيق لمصلحة المتهم، وعدم جواز استعماله للقياس. 

 

 : وجوب التفسير الضيق لمصلحة المتهم1

وال يعني ذلك أن يخرج القاضي عن مدلول النص الواضح إن كان في ذلك 

إضرارا بالمتهم، وإنها معناه إن كان بالنص بعض الغموض ولم يترجح لديه معنى عن 

ر أن يميل إلى المعنى الذي ينفق وصالح المتهم أكثر من المعنى اآلخر، وهذا االتجاه آخ

نتاج لقاعدتين أساسيتين في القانون الجنائي، أوالهما أنه ال جريمة وال عقوبة إال بنص، 

وثانيهما أن القاضي الجنائي يجب أن ال يؤسس أحكامه إال على اليقين، واليقين ال 

همة إلى المتهم فقط، وإنما إلى مدلول النص المطبق أيضا، وعليه ينصرف إلى نسبة الت

فكل شك يخامر القاضي في إمكانية انطباق نص من النصوص الجنائية على الوقائع 

المعروضة أمامه إال وامتنع عليه إدانة المتهم ألن األصل هو تقرير البراءة، فال يصح 

على الواقعة المعروضة. وليس  أن يدين متهما على أساس نص يشك في مدى انطباقه

معنى هذا أن القاضي ممنوع من الرجوع إلى الوثائق التشريعية واألعمال التحضيرية 

لتحديد المعنى الصحيح لأللفاظ التي ورد بها النص حسبما قصده واضع القانون، فإن 

له أن يستعين بكل ذلك لكي يجلو الغموض الذي يسود النص ولكي يرجح معنى على 
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فإذا اطمئن إلى معنى محدد من النص يتفق مع إرادة القانون كان له أن يطبقه آخر، 

 حتى لو تعارض ذلك مع صالح المتهم. 

 

 : عدم جواز استعمال القاضي الجنائي للقياس 2

ومعنى هذا أن القاضي ال يستطيع أن يعاقب على فعل لم ينص المشرع على  

تجريمه قياسا على أنه يتشابه في خطورته على المجتمع مع فعل آخر جرمه المشرع، 

ه نتيجة منطقية لتطبيق مبدأ "شرعية الجرائم والعقوبات". فإذا لم يجد القاضي نصا وهذ

يجرم الواقعة المعروضة عليه فال يملك إال الحكم بالبراءة، فالمشرع الجنائي عاقب في 

ق.ج مخفي األشياء المتحصلة من جناية أو جنحة، وعليه فلو توبع متهم  571المادة 

مة إخفائه ألشياء متحصلة من مخالفة )كالواردة في الفقرة أمام المحكمة الجنحية بته

ق.ج، مادام  571(، فإنه ال يجوز أن يعاقبه قياسا على المادة 609من المادة  39

المشرع الجنائي لم يجرم صراحة فعل إخفاء أشياء متحصلة من مخالفة، وعليه أن 

 يقضي ببراءته. 


