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 المغربي:  مفهوم الجريمة في القانون

بسط تعريف لها كل فعل يعتبر خرقا للقانون الجنائي، وهي تتميز الجريمة في أ

 عن: 

والتي ال ينص القانون عليها وعلى عقاب مرتكبيها، الذي يتعرض  ( الجريمة المدنية:1

لتنفيذ حكم بتعويض المجني عليه نتيجة للفعل الذي قام به والذي أحدث ضررا، أوهي 

 كل خطأ ألحق ضررا بالغير. 

وهي كل فعل يعد خرقا أو تصرفا خاطئا من شخص يقوم ( الجريمة التأديبية: 2

بممارسة خدمة عامة أو مهنة، ويكون فيه إخالل بواجباته الوظيفية أو المهنية. وقد تقع 

أصحاب الجرائم التأديبية من موظفي الحكومة على اختالف درجاتهم كما تقع من 

 المهن الحرة كاألطباء والمحامين. 

من القانون الجنائي، نجد المشرع يعرف الجريمة  110وبالرجوع إلى المادة 

 بمقتضاه". "عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بأنها: 

 نتج من هذا الفصل ثالثة نتائج: ويمكن أن نست

ال وجود لجريمة إال بوجود نص يقرر تجريم ذلك الفعل والتصدي له بجزاء  -1

 ذي طبيعة زجرية، وهذا هو الركن القانوني. 

أو سلبية، ذلك البد من وجود مظهر خارجي للجريمة أكانت جريمة إيجابية  -2

أن القانون ال يعاقب على مجرد التفكير أو التصميم مادام صاحبه لم يخرج به إلى حيز 

 التطبيق ولم يصل به إلى الشروع على األقل، وهذا هو الركن المادي. 

 تمهيد: مفهوم الجريمة
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ولتحقيق أو ثبوت مسؤولية الجاني عن الجريمة التي اقترفها، يلزم أن تتوافر  -3

م صورة العمد أو الخطأ، وذلك هو لديه النية اإلجرامية والتي تتخذ بحسب أنواع الجرائ

 الركن المعنوي، وهو العمود الثابت الذي يقوم عليه صرح الجريمة كمفهوم قانوني. 

للجريمة إذن ثالثة أركان: الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي، 

 وانطالقا من هذه األركان تتخذ الجريمة عدة تقسيمات وذلك ما سنبسطه وفق التوالي: 

 الفصل األول: أركان الجريمة. 

 الفصل الثاني: تصنيف الجرائم. 

 

 

 

 

 

"ال يسوغ مؤاخذة أحد ون الجنائي المغربي بأنه: من القان 3جاء في الفصل  

، على فعل ال يعد جريمة بصريح القانون وال معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون"

"ال يلقى القبض على أحد وال يعتقل بأنه:  2011 دستور من 23كما ورد في الفصل 

وهذا  منصوص عليها في القانون".وال يعاقب إال في األحوال وحسب اإلجراءات ال

يعني أنه ال جريمة وال عقوبة بدون نص قانوني. والركن القانوني للجريمة يقوم على 

الذي يعرف بمبدأ الشرعية وهو ركيزة أساسية من ضرورة احترام هذا المقتضى العام 

 ركائز القانون الجنائي الحديث. 

ولإلحاطة بهذا الركن، يتعين علينا التطرق لمدلوله أوال ثم النتائج المترتبة عنه  

ثانيا، وفي نفس السياق فإن المشرع ينزع بصفة استثنائية عن بعض السلوكات المخالفة 

 الفصل األول: أركان الجريمة

 الفرع األول: الركن الشرعي للجريمة
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ظروف التي حددها المشرع مباحا، للقانون الجنائي طابعها الجرمي فيصبح إتيانها في ال

وهو ما سيجرنا إلى التطرق لموضوع األفعال المبررة نظرا لما له من ارتباط بالركن 

 الشرعي للجريمة. 

 

 

 

 

 

يقصد به ضرورة خضوع الفعل أو االمتناع لنص من نصوص التجريم، فلكي  

يعتبر فعل أو امتناع ما جريمة فالبد من وجود نص في المدونة الجنائية أو في غيرها 

يلية يجرم هذا الفعل أو االمتناع، ويضفي عليه صبغة عدم من القوانين الجنائية التكم

"بمبدأ شرعية الجرائم وعقوباتها"، المشروعية، وهذا المبدأ هو ما يعبر عنه أحيانا 

الذي يعني  "مبدأ النصية"أو  وال عقوبة إال بنص""ال جريمة وأحيانا أخرى بمبدأ 

 حصر مصادر التجريم والعقاب في مصدر واحد هو النص القانوني الجنائي. 

 والمالحظ أن الشريعة اإلسالمية قد طبقت هذا المبدأ قرونا عديدة قبل بروزه 

"وما كنا معذبين كمفهوم حديث، وذلك تأسيسا على عدة نصوص قرآنية كثيرة مثل: 

"وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمتها ( 15)اإلسراء  حتى نبعث رسوال"

"لئال يكون للناس على هللا حجة بعد ( 59)القصص  هم آياتنا"رسوال يتلو علي

 (. 16)النساء  الرسل"

أما في القوانين الوضعية الغربية، فإن المبدأ لم يعرف إال بعد الثورة الفرنسية،  

التشريعية التي نادى بها بكاريا وفالسفة األنوار خالل ق  وقد كان من أهم اإلصالحات

-10من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في  9. كما نص عليه الفصل 18

وكرسته مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  12-1948

 . كما نصت عليه كثير من الدساتير15في فصلها  1966-12-16المؤرخ في 

 والمدونات الجنائية المعاصرة. 

 أوال: مدلول مبدأ الشرعية
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وال يجادل أحد في أن وجود قاعدة قانونية سابقة تحكم السلوك المخالف للقانون  

الجنائي، يعتبر ضمانة أساسية تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم المشروعة من محنة 

جور وتحكم السلطات، وذلك ألن من شأنه التنبيه سلفا إلى الحدود الفاصلة بين المباح 

مواطن يحول دون مباغتته بجزاءات مداهمة غير متوقعة، والمحضور. فهو تحذير لل

ووضع حد لتجاوزات القاضي حينما كان يطلق العنان الجتهاداته الشخصية في عهود 

سابقة، إذ ال يصح للقاضي أن يخلق باجتهاده الخاص جرائم أو جزاءات جزائية لم 

ي حتى ولو يقررها المشرع. وهذا التحري وااللتزام بالنصوص مفروض على القاض

تبين له عن صواب بأن القانون الجنائي الساري المفعول ناقص أو يعرف ثغرات في 

مجال معين، وليس للقاضي كقاعدة عامة أن يستند على القواعد العرفية لتكييف سلوك 

معين بأنه جريمة أو لمعاقبته، فاألمر الثابت هو أن قواعد القانون الجنائي تكون دائما 

من القانون  2رب إلى االنسجام مع حكم القاعدة التي يقررها الفصل مكتوبة. وهذا أق

 ."ال يسوغ ألحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي"الجنائي التي تقضي بأنه: 

 

 

 

 عند التطبيق وجب االلتزام بما يأتي:  حتى يحافظ المبدأ على مدلوله 

حصر مصادر القاعدة الجنائية في النص التشريعي وحده دون غيره من  :أ 

 مصادر القواعد القانونية األخرى. 

 احترام فضاء تطبيق القاعدة الجنائية سواء من حيث الزمان أو المكان.  :ب

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

 التفسير. 

 

     

ثانيا: النتائج القانونية لمبدأ الشرعية 
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 ية في النص التشريعي: : حصر القاعدة الجنائأ

يفرض الركن القانوني أن يتم تحديد المصادر القانونية للقواعد الجنائية بشكل 

مسبق وأولي في التشريع المكتوب دون باقي المصادر األخرى، وهذا ما تسلكه كافة 

 الدول حيث إن لم يجد القاضي نصا مكتوبا يجرم ذلك الفعل تتم تبرئة الفاعل. 

ع، ويمكن أن نجد دوال أخرى تعتمد مصادر أخرى باإلضافة إلى التشري 

كالقانون المغربي المعتمد على العرف ومبادئ الشريعة اإلسالمية لتقرير أسباب 

من ق ج، ومثال ذلك حق تأديب الزوج  124للتبرير لم يرد التنصيص عليها في المادة 

لزوجته أو ألبنائه بدون إسفاف وال تعسف وحق ممارسة األلعاب الرياضية في حدود 

وحق ممارسة المهن الطبية في نطاق احترام القوانين  القواعد التي تنظم هذه األخيرة،

 األساسية المنظمة لها. 

 70ويعد البرلمان هو الجهة الدستورية التي تحظى في األصل )حسب الفصل 

بصالحية إصدار ذلك التشريع المكتوب المشار إليه أعاله،  (2011من دستور 

وللبرلمان أحقية الترخيص للحكومة باتخاذ في زمن محدد ولغاية معينة تدابير بهذا 

تثناء أو الشأن، كما يمكن لجاللة الملك التدخل بهذا الشأن كلما كانت الظرفية ظرفية اس

 ظرفية فراغ برلماني. 

وفي جميع األحوال، فإنه يترتب على االلتزام بمبدأ الشرعية كمقتضى دستوري 

ضرورة سن نصوص واضحة ودقيقة، نصوص ال تسمح بسهولة لمن يطبقها بأن يمد 

أحكامها لتطال وضعيات لم يفكر المشرع أبدا في جعلها مشمولة بتلك األحكام وال أن 

ضة. وهذا يعني ضرورة الحرص على توفير تكون تربة خصبة إلفراز اجتهادات متناق

 شروط سليمة لصياغة القوانين الجنائية. 
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 بيق القاعدة الجنائية من حيث الزمان والمكان:: احترام فضاء تطب

 لجنائي من حيث الزمان: نظام تطبيق النص اأ

 مبدأ عدم رجعية النص الجنائي  -1

تتعلق هاته القاعدة بكيفية تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان، ومفادها أن  

األصل في نص القانون الجنائي أن يطال فقط األفعال التي ارتكبت بعد دخوله حيز 

التطبيق، أي أن النص الجنائي ال يسري على الماضي وإنما يسري فقط على الجرائم 

ه حاضرا ومستقبال مادام نافذ المفعول. وقد جاء في الفصل التي ارتكبت بعد صدور

وجاء في الفصل الرابع من  "ليس للقانون أثر رجعي"،السادس من الدستور أنه: 

يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى  "الالقانون الجنائي نفس المعنى بأنه 

ومن الواضح أن هذه القاعدة تهدف إلى حماية  القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه"،

ع الذي يمكن أن يفاجئه بتجريم أفعال ارتكبت في الماضي المواطن من تحكم المشر

 وكانت مباحة آنذاك. 

 ولمبدأ عدم رجعية النص الجنائي استثناءات من المتعذر إعمالها فيها وهي:  

 

 

 : االستثناءات الواردة على المبدأ السابق: 2

 حالة النصوص التفسيرية:  -أ 

قد يحصل خطأ في تحرير نص القانون الجنائي أو يعتريه فراغ أو غموض،  

مما يضطر المشرع للتدخل وإردافه بنص ال يهدف سوى تصحيح الخطأ أو سد الفراغ 

روج عن قاعدة عدم الرجعية فيطبق القانون أو رفع الغموض، وعندها يسوغ له الخ

المصحح أو المفسر بأثر رجعي أي ابتداء من تاريخ نفاذ القانون األصلي، على اعتبار 

أن المشرع في هذه الحالة لم يفعل سوى أن أوضح المعنى المقصود في النص القديم 
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قانونية جديدة  بالتفسير الذي تضمنه النص الجديد، والذي لم ينشئ قطعا بمقتضاه قاعدة

للسلوك تنطوي على تجريم فعل لم يكن محظورا وإنما يقرر وضعا موجودا في ظل 

 القانون المفّسر.  

 حالة إقرار تدابير وقائية جديدة: -ب

إن الغاية من التدابير الوقائية ليس الزجر والردع وإنما تحصين المجتمع 

بمجموعة وسائل لمواجهة وتفادي خطورة الجاني، وبالتالي ضمان سالمته وأمنه 

تم فإن حق اللجوء إلى هذه الوسائل يتوقف على مجرد تقريرها  وطمأنينة أفراده. ومن

 من طرف المشرع الرتباطها بخطورة الجاني، وليس بوقت ارتكاب الجريمة. 

وعليه فإذا ارتكب الجاني جريمة وقبل انتهاء محاكمته صدر قانون جديد يقرر 

تدبيرا احتياطيا لم يكن منصوصا عليه في القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة، فإن 

ر يطبق مع ذلك عليه، ولو أن من ناحية الشدة يكون القانون الجديد أقسى من هذا التدبي

 8القانون السابق الذي كان يحكم الجريمة وقت ارتكابها، في هذا الصدد نصت المادة 

"ال يجوز الحكم بأي تدبير وقائي إال في األحوال وطبق من القانون الجنائي على أنه: 

الشروط المقررة في القانون، وال يحكم إال بالتدابير المنصوص عليها في القانون 

 . النافذ وقت صدور الحكم"

 حالة النص الجنائي األصلح للمتهم:  -ج

تعتبر هاته الحالة عمليا أهم استثناء لقاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية، وقد 

"في حالة وجود عدة من القانون الجنائي المغربي إذ نص على أنه:  6أقرها الفصل 

قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها يتعين 

 . تطبيق القانون األصلح للمتهم"

يق القانون الفوري بأثر رجعي على جرائم ارتكبت في وهي تفيد أنه بإمكان تطب

ظل القانون السابق أي قبل صدور القانون الجديد متى كان هذا األخير أخف من القانون 
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السابق، فالقاعدة العامة التي يجب أن يعمل بها في نطاق التشريع الجنائي هي أن 

لفعل الجرمي وليس القانون القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي ارتكبت في ظله ا

 الذي تتم في ظله محاكمة الجاني.

 والقانون يكون أصلح للمتهم إذا كان يدخل في أحد األصناف التالية:

 القانون الذي يزيل صفة اإلجرام عن الفعل؛  -

 القانون الذي ينفي ظرفا أو كثر من الظروف المشددة؛   -

 القانون الذي يقرر فعال مبررا أو سببا من أسباب عدم المسؤولية؛  -

 قوبة؛القانون الذي يقرر إعفاء مطلقا أو إعفاء مخففا من الع -

 ي للقاضي سلطة منح الظروف المخففة؛ القانون الذي يعط -

القانون الذي يسمح بإيقاف التنفيذ بالنسبة لجرائم لم يكن باإلمكان تطبيقه  -

 عليها؛ 

 القانون الذي يخفف من وصف الجريمة.  -

 

 

 تتمة في المحاضرة التالية.....ال يتابع


