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إلباحة بأنها رخص قانونية تبيح أو تبرر لمن يمكن تعريف أسباب التبرير أو ا

توافرت لديه أن يرتكب فعال أو تركا جرمه المشرع في نص من النصوص، فالسبب 

المبرر يهدم الركن الشرعي الذي تقوم عليه الجريمة. وقد حدد المشرع المغربي 

ن من القانون الجنائي، وجعلها ثالثة. إذ 125و 124األسباب المبررة في الفصلين 

القانون وأمر السلطة الشرعية واإلكراه المادي التي تضاف إليه عادة حالة الضرورة 

 وحالة الدفاع الشرعي عن النفس. 

 

 

 بخصوص هذه النقطة كما يلي:  124جاء النص المغربي في المادة 

 "ال جناية وال جنحة وال مخالفة في األحوال التالية: 

 إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.  -1

2-  ."...... 

 

 تحديد المقصود بأمر القانون: :الفقرة األولى

المقصود بالقانون هنا هو ما يصدر عن الهيأة التشريعية، كما لو سمح القانون 

سر المهنة في الحدود للطبيب بأال يحافظ على سر المهنة في بعض الحاالت، فإفشاؤه ل

التي يسمح بها القانون ال يشكل جريمة. كما يدخل في مفهوم القانون اإلذن الصادر عن 

أوال: إذن القانون وأمر السلطة 
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السلطة التنفيذية والمستفاد من النصوص التنظيمية الصادرة وفقا للقانون، مثال الطبيب 

الذي يلزمه نص تنظيمي بالتبليغ أو اإلخبار عن كل حالة مرض معد تظهر له عند 

ه بالكشف عن المرضى يعد أمرا قانونيا في هذا المقام، ويصدق عليها الحالة التي قيام

يكون فيها الطبيب غير مرتكب لجريمة إفشاء سر المهنة. على أن مجرد الترخيص 

اإلداري بالقيام بعمل ال يدخل في مفهوم القانون وال ينهض سببا من أسباب التبرير، 

ألدوية التي تسلمه اإلدارة المختصة، بحيث أنه ومثال ذلك الترخيص ببيع دواء من ا

في حالة تسبب هذا الدواء في تسمم لمن يشتريه فإنه ال يمكن لصانعه أن ال يمكن 

لصانعه أن يتذرع بحصوله على الترخيص بالبيع، باعتباره ترخيصا قانونيا وحالة من 

المبيع، على اعتبار حاالت التبرير، إذ يبقى هذا الصانع مسؤوال عما يتسبب فيه الدواء 

أن تطلب الرخصة اإلدارية من السلطات المختصة )جماعة أو عمالة...( قبل ممارسة 

أي نشاط تجاري أو حرفي...إلخ مقصود به باألساس تعزيز المراقبة من تلك السلطات 

 على ممارسي مختلف األنشطة بغية حماية المواطنين. 

 

 تحديد المقصود بالسلطة الشرعية: :الفقرة الثانية

من القانون الجنائي هي السلطة العمومية،  1-124السلطة التي يقصدها الفصل 

ومن تم فال يدخل في عداد السلطة المقصودة سلطة الوالدين على أبناءهما أو سلطة 

 أي كل سلطة غير عمومية. الرجل على زوجته، أو سلطة المشغل على عماله... 
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أما المقصود بالسلطة "الشرعية"، فهو كون هذه السلطة منصبة بطريقة 

 قانونية، ويشترط باإلضافة إلى كون هذا أن تكون هذه السلطة مختصة. 

 

فرضيات األعمال المرتكبة بأمر من القانون أو بأمر السلطة  :الفقرة الثالثة

  الشرعية:

  فرضية أمر القانون وأمر السلطة التشريعية: *

ال تطرح هذه الفرضية إشكاال، ألنه في حالة وجود أمر القانون وصدور أمر 

عة عن السلطة التشريعية للقيام بفعل ما، فإن ذلك الفعل يكون مبررا وال يمكن المتاب

من القانون  392عنه، المثال على ذلك هو أن القتل العمد جريمة بموجب الفصل 

 2الجنائي، لكن العسكري الذي ينفذ حكما باإلعدام في مجرم طبقا لمقتضيات ظهير 

من نفس  3المتعلق بتنفيذ عقوبة اإلعدام وبأمر من وزير العدل )الفصل  1959يونيو 

وأمر السلطة الشرعية، وال يمكن متابعته من أجل الظهير( يكون قد نفذ أمر القانون 

القتل العمد، فتوفر الشرطين معا تقوم معه حالة التبرير بدون إشكال، وذلك حسب 

الصياغة الحرفية للنص المشار إليه والتي وردت بواو العطف، لكن تعقد النوازل 

مه شاملة لبعض العملية في هذا الباب يحتم عدم الوقوق عند حرفية النص واعتبار أحكا

 الحاالت التي ال يتوفر فيها أحد الشرطين المذكورين. 
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 فرضية إذن القانون وحده 

إن إذن القانون وحده يكفي لتوفر سبب التبرير، إذا لم يكن أمر السلطة الشرعية 

ضروريا. والواقع أن هناك حاالت متعددة يخاطب فيها القانون بصفة مباشرة جهة 

معينة ويعطيها سلطة القيام بعمل معين، وذلك دونما حاجة إلى إذن صادر عن أية جهة 

ممثل النيابة العامة الذي يخوله القانون حق إصدار أمر بإيداع الظنين  أخرى، مثال ذلك

 74في السجن في حالة التلبس بالجريمة أو إذا لم تتوافر فيه ضمانات الحضور المادة 

من قانون المسطرة الجنائية، فإن القانون هنا موجه إلى النيابة العامة وال حاجة عند 

األمر يمكن أن يقال عن الحق الممنوح لقاضي استعماله لتوسط سلطة أخرى، ونفس 

من ق م ج(. وقد يكون  142التحقيق إلصدار أمر بإلقاء القبض على المتهم )المادة 

إذن القاضي موجها إلى المواطنين العاديين، ومثاله تخويل القانون ألي شخص يعاين 

المختصة ارتكاب جريمة متلبس بها أن يضبط المتلبس بالجرم ويسوقه إلى السلطة 

من ق م ج. ومع ذلك يجب االنتباه إلى أن ممارسة اإلذن في مثل هذه  76حسب المادة 

األحوال يجب أن ال يتجاوز حدود المأذون به. فالقانون مثال يسمح للمواطن بأن يقبض 

على الشخص المتلبس بالجريمة وال يسمح له بأن يعتدي عليه بالضرب والجرح عند 

 مثل هذه الحالة مبرر والعنف مبدئيا غير مبرر. القبض عليه، فالقبض في 
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وفي نفس السياق فإن إذن القانون الذي ينظم مهنة الطب هو الذي يسمح لألطباء 

المختصين بأن يمارسوا مهنة الجراحة بما يستلزمه من جرح للمرضى وتكسير 

لعظامهم أحيانا وما إلى ذلك من أنواع اإليذاء الذي يقصد منه عالجهم، لكن متى 

هدف فإنه يساءل عن أعماله ولو كان ذلك برضاء المجني انحرف الطبيب عن هذا ال

عليه، كأن يهدف الطبيب إلى قتل المريض أو يكون الباعث على هذا القتل هو إراحة 

المريض من آالمه، أو تسهيل تعاطي المواد المخدرة أو إعانة المرأة على منع النسل 

بيب ملزم باحترام النظم في المستقبل باستئصال مبيض التناسل، وعلى العموم فإن الط

 وقواعد مهنة الطب. 

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن اإلذن الذي قد يستنتج أحيانا من العرف والعادة يعد 

كافيا بمفرده إلباحة بعض األفعال الجرمية، كممارسة بعض الرياضات العنيفة 

كالمصارعة والمالكمة وكرة القدم، أو حق تأديب األطفال بالضرب البسيط الذي يقصد 

بدون مبالغة فيه، وكذلك أعمال التأديب الخفيف التي يمارسها منه رعاية مصلحتهم 

والالتي الزوج على زوجته وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ومصداقا لقوله تعالى: "

نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فال  تخافون

 ". تبغوا عليهن سبيال
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 عية وحدها:  *فرضية أمر السلطة الشر

لسلطة الشرعية متطلب في أغلب الحاالت لكي يتم تبرير الفعل إن أمر ا

الجرمي، وذلك ألن القانون كثيرا ما يتوجه إلى سلطة معينة هي التي تعطي األمر 

بتنفيذ إذن القانون. ويشترط لقيام السبب المبرر أوال، أن يتعلق األمر بسلطة شرعية 

موافقا لإلذن الذي أعطاه القانون  فعال وثانيا أن يكون األمر مشروعا أو بعبارة أخرى

 وغير متجاوز له أو متطاول عليه. 

لكن ما القول عندما يصدر أمر من الرئيس لمرؤوسه للقيام بفعل، وال يكون 

القانون يرخص بذلك الفعل، فعلى من تلقى المسؤولية عن ارتكابه؟ أو لمن تكون له 

 أألولوية في الطاعة، هل القانون أم الرئيس؟. 

دام دور مرؤوسه قد ال جدال في أن الرئيس يسأل عن نتائج أمره الالمشروع ما

اقتصر على مجرد التنفيذ، لكن يبقى التساؤل مطروحا حول مسؤولية المنفذ. وقد أثار 

حل هذا اإلشكال خالفا بين الفقهاء، فوجدت بشأنه مواقف متباينة يمكن إجمالها في 

 ثالث اتجاهات: 

  :نظرية الطاعة العمياءL’obéissance passive  تفرض الطاعة التامة

عة أو على المرؤوس وال يجوز له بتاتا مناقشة أوامر رؤسائه كيفما كانت سواء مشرو

غير مشروعة، وفي المقابل ال يسأل سوى الرئيس إذا وقع خرق القانون. إال أن خطورة 
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هذا الحل قد يشجع على القيام بأفعال مخالفة للقانون تحت غطاء الطاعة العمياء ودون 

 أي عقاب، مما أدى إلى البحث عن حل آخر. 

  :نظرية الحراب الذكيةLes baïonnettes intelligent  أو الطاعة المقيدة

إليه من رئيسه ليرفضه وتوجب على المرؤوس أن يقدر مشروعية األوامر الصادرة 

بعد ذلك أو يقبله، وفي الحالة التي يرفض فيها أمرا غير مشروع فإنه ال يكون معرضا 

للعقاب من أجل ارتكاب جريمة التمرد أو العصيان. لكن إذا نفد هذا األمر بالرغم من 

اعتراضه على عدم مشروعيته فإنه باستطاعته أن يثير مسألة اإلكراه األدبي إذا أراد 

ن يثبت أن إرادته قد تالشت أمام إرادة رئيسه. إال أن هذا الحل يهدد النظام العام بشكل أ

خطير ألنه يعطي للمرؤوس سالح االعتراض على أوامر رئيسه، مما يمكن أن يكون 

 عرقلة في كثير من األنظمة التي تفترض الطاعة المطلقة مثل النظام العسكري. 

  :عدم الشرعية الواضحةL’illégalité Manifeste  أو النظرية

تفرق بين أن يكون واضحا أن األمر غير مشروع حيث يجب االمتناع عن التوفيقية 

 129عاقب كشريك تطبيقا للفصل تتفيذه، وإال كان مسؤوال كفاعل أصلي. أما الرئيس في

ق.ج، وبين األمر الذي يكون تقدير شرعيته صعبا، وهنا يجب على المرؤوس أن يمتثل 

 لألمر تحت مسؤولية الرئيس. 
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 موقف المشرع المغربي: 

معفيا من العقوبة لفائدة المرؤوسين في بعض  قد أوجد المشرع المغربي عذرا

الحاالت التي يطيع فيها أمرا غير شرعي، وجهه إليه رؤساؤهم في حدود اختصاصاتهم 

ق.ج،  225التي يجب عليه طاعتهم منها. وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 

ريات الشخصية ق.ج حينما يتعلق األمر باألوامر التحكمية الماسة بالح 258والفصل 

أو الحقوق المدنية للمواطنين وينفذها المرؤوس ألنها داخلة في اختصاص رؤسائه، 

فإن المرؤوس يتمتع بعذر معفي من العقاب، وتطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر 

 األمر وحده. 

وبالمقابل هنا تشدد عندما يتعلق األمر بالعسكريين، إذ يتحمل المرؤوس شخصيا 

ليس فقط متى كانت مخالفة للقوانين واألنظمة، المسؤولية عن األوامر التي ينفذها، 

ولكن حتى عندما تشكل خرقا صريحا "للقسم" الذي يكون قد أداه أو مسا بالمؤسسات 

 5من ظهير  21والفصل  20الدستورية، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 

ملكية، إذ جاء المتعلق بنظام االنضباط العام في حظيرة القوات المسلحة ال 1974غشت 

"على أنه يجب على المأمور الذي يتلقى أمرا يشكل خرقا صريحا للقسم في األول 

مة وأنظمتها أن يمتنع الذي أداه ويمكن أن يمس بالمؤسسات الدستورية وقوانين األ

"من ينفذ األمر الصادر له بصفة قانونية يعتبر أن  21وجاء في الفصل عن تنفيذه". 

مسؤوال عن فعله، وهو يعتبر مسؤوال بصفة شخصية عن تنفيذ األوامر المنافية 

 . للقوانين، وعن األعمال التي يقوم بها خالل تنفيذه للمهام الموكلة إليه"

 

 

 

 ....يتبع في المحاضرة الخامسة                                      


