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في القانون المغربي عقوبة السرقة 

بسم الله الرحمان الرحيم  

والصالة والسالم على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد: يسرني غاية السرور، وأنا التقي بكم مجددا طلبتي األعزاء من خالل 

 مادة القانون الجنائي الخاص. في -عن بعد-هذه الدروس 

 ،في القانون الجنائي المغربي"السرقة جريمة لحديث عن" ما زلنا بصدد ا

 وإذا كنا في التي حظيت بنقاش فقهي وقانوني،المهمة  وهو من المواضيع 

في القانون الجنائي  السرقةمفهوم جريمة   :"الحصة الماضية وقفنا عن

موقف المشرع المغربي من الحديث عن  ثم تناولنا ،  وأركانها المغربي

 .المحاولة في السرقة

وأحكامها  ة السرقةعقوب عن الحديث سنركز ،خالل هذا الحصةفإننا 

  الخاصة

األول( سنتناول فيه الظروف  المحورأساسيين: ) محورينمن خالل 

الثاني( سنخصصه  المحورالعادية، والمشددة في جريمة السرقة، و)

 للحديث عن األعذار القانونية المعفية والمخففة من العقاب.
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 الظروف  العادية، والمشددة في جريمة السرقة  األول: المحور         

إن المشرع عاقب على جريمة السرقة في الظروف العادية، 

واعتبرها جنحة، كما شدد في العقاب على السرقة حينما تقترن 

بظرف من ظروف التشديد المنصوص عليها في القانون، وهي التي 

 تتغير بذلك من جنحة إلى جناية.تسمى بالسرقة الموصوفة، بحيث 

وقد وردت هذه الظروف على سبيل الحصر منها ما هو متعلق بزمن 

مكان ارتكاب الجريمة، ومنها ما هو متعلق بصفة الشيء المسروق و

ا سأحاول وهذا م ،استعملها الجاني في تنفيذ جريمته، وبالوسائل التي 

 أن أبينه وفق الشكل التالي: 

 قوبة السرقة العادية في القانون الجنائي المغربيالفقرة األولى: ع

لقد اعتبر المشرع المغربي جريمة السرقة العادية جنحة، وعاقب 

إلى  022عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من: 

من ق. ج. المغربي  020هذا ما نص عليه الفصل: ودرهم،  022

 على ما يلي: 

للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس "من اختلس عمدا ماال مملوكا 

من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة 

 .درهم"
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 الفقرة الثانية:  الظروف المشددة في جريمة السرقة.

لقد شدد  المشرع المغربي في العقاب على السرقة حينما تكون 

 مقرونة بظرف من ظروف التشديد المنصوص عليها في القانون

، بحيث تتغير بذلك 1سمى بالسرقة الموصوفة، وهي التي تالجنائي

 من جنحة إلى جناية.

و قد قسم القانون المغربي هذه الظروف المشددة للعقوبة في جريمة 

 السرقة إلى ما يلي:

 أوال: الظروف المتعلقة بزمان ومكان ارتكاب الجريمة.

 : وقوع السرقة ليال.1

. ج على من ق 012و  025لقد نص المشرع المغربي في الفصلين: 

هذا الظرف المشدد في العقاب، بحيث يعاقب السارق بالسجن من 

خمس سنوات إلى عشر سنوات، إذا وقعت السرقة ليال لما لهذا الوقت 

ضرب للطمأنينة التي ينبغي أن تسود في المجتمع في ومن إزعاج، 

 هذا الوقت .

لنهار ا"و جعلنا نومكم سباتا و جعلنا الليل لباسا و جعلنا قال تعالى: 

 .2معاشا"

                                                           

ب في رتكالح أو الناقلة  أو كالهما، أو تالتي يرتكبها أكثر من شخص باستعمال الس :السرقة الموصوفة هي -1 
بحيث تتغير بذلك من جنحة إلى  لعنف والتهديد وانتحال وظيفة في السلطة...األماكن العمومية أو باستعمال ا

 جناية.

 ..1111215سورة النبأ، اآليات: -2 



4 
 

الوقت الفاصل بين غروب الشمس و قد عرف الفقهاء الليل بأنه" 

 ".شروقهاو

ولقد أحسن المشرع  صنعا حينما أدرج عنصر الليل ضمن الظروف  

المشددة في العقوبة، بحيث حولها من جنحة إلى جناية، وذلك لما 

ما كيحدثه عنصر الليل من ازعاج في نفوس المواطنات والمواطنين ،

أنه يفسح المجال للجاني من إمكانية الفرار، واالختفاء في جنح 

 الظالم، و في وقت تقل فيه فرص االستنجاد واالستعانة بالناس.

 : ارتكاب السرقة في أوقات الكوارث.2

إن العلة من التشديد من العقاب في هذه الصورة تكمن في الفزع  

الذي تخلفه الكوارث في نفوس المواطنين والمواطنات،  والخوف

بحيث يسود الناس االضطراب والخوف ، فيبحثون عن سبل النجاة 

بحياتهم، وحياة أبنائهم قبل التفكير في مالهم، ووسائل حمايته من 

 اللصوص.

و من تم، كانت خطورة الجاني واضحة في هذا الظرف المفروض 

لضحايا ال أن يلحق األذى والضرر من الجاني فيه ، أن يساعد ا

 بممتلكاتهم.

و ال شك أن هذا الفعل اإلجرامي يبرز ما يضمره السارق من قساوة  

 القلب، واألنانية الطاغية.
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و خير ما فعله المشرع  المغربي أنه شدد في العقاب في ارتكاب 

السرقة في أوقات الكوارث، حيث حولها من جنحة إلى جناية، 

بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، بناء وعاقب على ذلك 

 من ق. ج 012على الفصل: 

 ثانيا: ظروف التشديد المتعلقة بمكان ارتكاب الجريمة

إن من أسباب التشديد المرتبطة بمكان ارتكاب جريمة السرقة، نجد 

 من ق. ج على ما يلي: 025أن المشرع نص عليها في الفصل: 

"السرقات التي ترتكب في الطريق العمومية، أو في ناقالت تستعمل 

لنقل األشخاص، أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك 

الحديدية، أو المحطات أو الموانئ أو المطارات، أو أرصفة الشحن، 

أو التفريغ إذا اقترنت بظرف واحد على األقل من الظروف المشددة 

التالي يعاقب عليها بالسجن من عشرين  المشار إليها في الفصل

 سنة". إلى ثالثين

فالمالحظ من خالل هذا النص، أن المكان الذي ارتكبت فيه السرقة 

إذا اقترن بظرف من ظروف التشديد المشار إليها أعاله في الفصل: 

 02من ق. ج، فإن العقوبة تكون هي السجن من عشرين إلى  025

 سنة.

العقوبة في السرقة بارتكابها في الطرق  و تجدر اإلشارة أن تشديد

العمومية، أو ما يلحق بها من األماكن المنصوص عليها في الفصل: 

 من ق. ج، يقتضي األخذ بعين االعتبار أمرين هما: 025
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  أن السرقة ال تشدد حتى و لو وقعت في طريق عام ما لم تقترن

من  025بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفصل: 

 . ج.ق

و إن كان هذا الموقف محل انتقاد ،ألن حماية األموال تفقد  

معناها إذا لم يعاقب على السرقة التي ترتكب في الطرق 

العمومية، واألماكن الملحقة بها كالموانئ والمطارات...بعقوبة 

 تتجاوز الخمس سنوات التي تعاقب بها السرقة البسيطة.

 ماية هذه األماكن حتى إن العلة في التشديد في العقاب، هي ح

تؤدي وظيفتها التي أنشئت من أجلها، كالمرور والنقل أو 

 التسليم...

ولذلك، فإن سرقة المنقوالت ،أو األشياء ال تكون مشددة إال إذا كان 

 يعبر بها صاحبها الطريق العام بقصد مبادلتها، أو ترويجها أو نقلها. 

  

 استعملها الجاني في ثالثا: ظروف التشديد العائدة للوسائل التي

 ارتكاب السرقة.

من ق. ج، يمكن  012و  025إنه من خالل قراءتنا للفصلين: 

استخالص هذه الوسائل التي استخدمت في ارتكاب السرقة، والتي 

 اعتبرها المشرع ظرفا من ظروف التشديد. ويمكن عدها فيما يلي:

  ين حاستعمال العنف، أو التهديد به منذ شروعه في السرقة إلى

 إتمامه منها.
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  التزي بغير حق بزي نظامي، وهذه العملية تسهل للسارق

السرقة، بسبب اطمئنان الناس إليه على اعتباره أنه شخص 

محل ثقة، كالشرطي، والدركي، والجمركي، فيقوم باستغالل 

هذه الثقة، ويستولي على أموال الناس، و لذلك شدد المشرع 

ة، إذا اقترن الفعل بظرفين سن 02إلى  12في هذه العقوبة من: 

من ق.  025على األقل من الظروف المشار إليها في الفصل: 

 ج.

  انتحال وظيفة من وظائف السلطة، إذ بها يؤدي إلى كسب ثقة

 الناس، فيستولي على أموالهم.

  ارتكاب السرقة من طرف شخصين أو أكثر، والعلة في تشديد

  الجريمة، بحيث العقاب في ذلك، هو كون التعدد يسهل ارتكاب

 يجعلها أمرا خطيرا ومهددا لحياة الناس.

و لذلك، شدد المشرع في العقوبة على هذا النوع الذي ال  

 يتحقق إال إذا قام شخصان بالسرقة على األقل 

أما إذا وقعت السرقة من شخص واحد، فإنها تبقى على وصف 

 السرقة بالجنحة.

 ل السرقة أو لهروباستعمال السارقين لناقلة ذات محرك لتسهي 

 الجناة.

من ق. ج،  025لقد نص المشرع على هذا الظرف في الفصل: 

بحيث عاقب السارق الذي يستعمل هذه الوسيلة قصد السرقة ،أو 
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سنة بسبب  02إلى  12تسهيل الجناة، وعاقب على ذلك بالسجن من: 

 ما تقدمه هذه الوسيلة من العون للسارق.

 المغربي اشترط في ذلك شرطين:و لذلك، نجد أن المشرع 

 أن تكون الناقلة ذات محرك. -

أن تستعمل الناقلة ذات المحرك في تسهيل السرقة  -

 ،وهروب الجناة .

اعتبر المشرع الناقلة ذات المحرك التي تستعمل في السرقة  و هكذا ،

ظرفا مشدا للعقوبة، والناقلة ذات المحرك كما هو معلوم قد تكون 

سيارة ،أو حافلة، أو شاحنة، أو دراجة نارية، أو غيرها من الوسائل 

 التي تعتمد على محرك من أجل الدفع.

 025لفصول: التسلق: تناولت هذا الظرف المشدد في العقوبة ا 

 من ق. ج. 010و  012و 

الدخول إلى منزل دون إذن صاحبه، ومن غير والتسلق معناه هو" 

 المكان المخصص للدخول إليه".

و يعتبر هذا الفعل ظرفا مشددا في جريمة السرقة، إذا استعمله 

السارق، والمشرع أراد من خالل ذلك حماية هذه األماكن المسكونة 

 أو المعدة للسكنى. 

قد حضي المنزل بمكانة كبيرة سواء في الشريعة أو القانون، و ول

حثت كل النصوص التشريعية بعدم الدخول إليه بدون رضى 

ة ، بل زيادذلك مسؤولية جنائية في اقتحامه  صاحبه، ورتبت عن
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على ذلك أن المشرع شدد في العقاب على السرقة  في هذا الظرف، 

 من ق. ج. 025بناء على الفصل: 

 من ق. ج على  010: عرفه المشرع المغربي في الفصل: رالكس

 ما يلي: 

"يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائل 

اإلغالق، سواء بالتحطيم أو اإلتالف أو بأية طريقة أخرى تمكن 

الشخص من الدخول إلى مكان مغلق، أو من أخذ شيء موضوع 

 .ق"في مكان مقفل، أو أثاث أو وعاء مغل

 010و الكسر قد يقع من الداخل أو الخارج، بناء على الفصل: 

من ق. ج ،و لذلك اعتبر المشرع هذا الظرف المشدد في عقوبة 

 السرقة.

 :يتحقق ظرف التشديد في هذه الحالة  استعمال نفق تحت األرض

متى استعمل السارق مسلكا تحت األرض للوصول إلى مكان 

جاني إلى استعمال مسلك أو طريق يتحقق ذلك كملجأ الوالسرقة، 

تحت األرض يوصله إلى هدفه المقصود، و هو مكان المراد 

 سرقته.

 :لقد نص  المشرع على هذا الظرف المشدد في  مفاتيح مزورة

العقوبة إذا اقترن بظرفين على األقل من الظروف المنصوص 

من ق. ج ،وعاقب على هذه الوسيلة  025عليها في الفصل :

 سنة. 02إلى  12ي السرقة بعقوبة السجن من: المستعملة ف
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من ق. ج، نجده يعرف لنا المفاتيح  011و برجوعنا إلى الفصل: 

 المزورة بأنها:

"تعد مفاتيح مزورة المخاطيف، أو المفاتيح المقلدة، أو الزائفة أو 

المغيرة، أو التي لم يعدها المالك، أو الحائز لفتح األماكن التي فتحها 

 السارق.

يعد كذلك مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به السارق و 

 .بغير حق"

 من القانون الجنائي على ما يلي: 010كما نص الفصل: 

"من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى 

 سنتين ، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.

ناعة األقفال، فإن الحبس فإذا كان مرتكب الجريمة ممن يشتغل بص

يكون من سنتين إلى خمس ،و الغرامة من مائتين وخمسين إلى 

خمسمائة درهم، ما لم يكن فعله عمال من أعمال المشاركة في 

 جريمة أشد".

 لقد أشار المغربي إلى هذا الظرف في الفصول: كسر األختام :

 من ق. ج. 071و  012و  025

من طرف السلطات العامة  و المقصود باألختام، أي الموضوعة

 إدارية كانت، أم قضائية قصد تحقيق المصلحة العامة.

و من تم، فإن كل من حاول تكسير هذه األختام ،وإتالفها من أجل 

 السرقة، فقد استحق العقاب،
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كل سرقة « من ق. ج على ما يلي: 071و إلى ذلك أشار الفصل:  

سر، قة ارتكاب بالكترتكب بكسر األختام يعاقب عليها باعتبارها سر

 ."015طبقا للشروط المقررة في الفصل: 

من ق. ج ، وهي السجن  012و العقوبة التي نص عليها الفصل: 

سنوات، إذا اقترنت بواحد من الظروف المنصوص  12إلى  0من :

 عليها في هذا الفصل، و منها اقتران السرقة باستعمال كسر األختام.

 :السرقة باستعمال السالح 

عتبر المشرع المغربي هذا الظرف من ظروف التشديد لقد ا

من ق. ج ،حيث رفع عقوبة  027المنصوص  عليه في الفصل: 

السرقة المقرونة بهذا الظرف من الحبس إلى السجن المؤبد، و هو 

توجه نجد له مبررا في القانون، بحيث ال يختلف اثنان أن هذا الفعل 

حية، و لم يتح له أي اإلجرامي يخلف الهلع والفزع في قلب الض

 فرصة للدفاع عن نفسه، أو الفرار من يد الجاني.

هو" جميع ج ، من ق. 020والمقصود بالسالح في منظور الفصل: 

األسلحة النارية والمتفجرات، وجميع األجهزة واألدوات أو األشياء 

 الواخزة، أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة".

إال أن الخناجر المستعملة للزينة، وكذلك العصى، فإنها ال تعتبر 

 سالحا إال إذا استعملت للقتل ،أو الجرح أو الضرب أو التهديد...

و يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد، إذا كان السارقون، أو أحدهم 

من ق. ج، سواء كان هذا  020لفصل: احامال لسالح حسب مفهوم 
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فيا حتى و لو ارتكب السرقة شخص واحد، و السالح ظاهرا، أم خ

 بدون توفر أي ظرف من الظروف المشددة.

كما تطبق نفس العقوبات، إذا احتفظ السارق بالسالح في الناقلة ذات 

محرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة، أو ساعدتهم في 

 من ق. ج. 027و هذا ما أشار إليه الفصل:  الهروب بعد ارتكابها ،

 بعا: ظروف التشديد المتعلقة بالشيء المسروق. را

لقد تطرق المشرع إلى  هذا الظرف في الفقرة األخيرة من الفصل: 

من ق. ج ، ويتعلق األمر بسالمة وسيلة من وسائل النقل  012

الخاص أو العام ،حيث اعتبرها المشرع المغربي  ظرفا من ظروف 

السجن من خمس إلى التشديد ،وعاقب على السرقة في هذه الحالة ب

 عشر سنوات.

و هكذا، نالحظ أن المشرع  شدد في العقوبة في هذه الحالة حماية 

لوسائل النقل من تعرضها للسرقة ، وخاصة في حوادث السير التي 

قد تؤدي إلى خسائر بشرية و مادية أيضا، كسرقة بعض قطاع الغيار 

 من محرك الحافلة ، أو عجلة األمان إلخ...
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 ظروف التشديد العائدة لصفة الجاني.خامسا: 

من ق. ج ، نالحظ أن المشرع  025إنه من خالل قراءتنا للفصل:

المغربي تطرق إلى هذا الظرف من ظروف التشديد في العقوبة و 

 حصره فيما يلي:

  إذا كان السارق خادما في المنزل، أو مستخدما بأجر، و لو وقعت

المخدوم، أو في مكان السرقة على مخدومه ممن وجدوا في منزل 

ذهب إليه صحبة مستخدمه، أو معلمه أو محل عمله، أو محل 

 تجارته.

و كذلك، إذا كان السارق ممن يعمل بصفة معتادة في المنزل الذي 

 ارتكبت فيه السرقة.

وحيث إن المشرع شدد العقوبة في هذه الحالة بالسجن من عشر إلى  

 يشير إلى ذلك الفصلعشرين سنة القترانها بظروف التشديد كما 

 من ق. ج. 025:

و تجدر اإلشارة في هذا الصدد، أن ظروف التشديد العائدة لصفة 

الجاني ال تشدد عقوبة السرقة بمجرد توافرها في الفاعل، و إنما يلزم 

أن تجتمع مع إحدى الظروف األربعة األولى الواردة في الفصل: 

 .من ق. ج 025
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 الثاني: األعذار القانونية في السرقة المحور           

لقد نص القانون  الجنائي المغربي على نوعين من األعذار بالنسبة 

 ، وهما:لجريمة السرقة

 .معفية من الجريمة)الفقرة األولى(: األعذار الالنوع األول 

 : األعذار المخفضة للعقوبة )الفقرة الثانية(والنوع الثاني

 معفية من العقوبة في جريمة السرقةالفقرة األولى: األعذار ال

 لقد أعفى المشرع  المغربي السارق من العقوبة في الحالتين اآلتيتين:

 إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه. .1

 إذا كان المال المسروق مملوكا ألحد فروعه. .2

حيث إن المشرع أعفى السارق من العقاب في تحمل المسؤولية 

المذكورتين أعاله، لكن مع التزامه بالتعويضات الجنائية في الحالتين 

من ق. ج الذي نص على   001المدنية، و هذا ما أشار إليه الفصل :

 ما يلي:

"يعفى من العقاب مع التزامه بالتعويضات المدنية، السارق في 

 األحوال التالية:

 إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه. -

 فروعه."إذا كان المال المسروق مملوكا ألحد  -
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"إذا كان المال  من ق. ج أيضا على ما يلي: 000نص الفصل:  و

المسروق مملوكا ألحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى 

الدرجة الرابعة، فال يجوز متابعة الفاعل إال بناء على  شكوى من 

 المجني عليه، و سحب الشكوى يضع حدا للمتابعة".

 ن المذكورين أعاله نالحظ ما يلي:من خالل قراءتنا للفصليف وعليه،

  إن العذر المعفي من العقاب، ال يستفيد منه إال األزواج وحدهم

في حالة سرقة أحدهما مال اآلخر، أو األصول في حالة سرقتهم 

ألموال فروعهم، دون غيرهم من األقارب، أو األصهار مهما 

ة ي، لكن مع التزامهم بالتعويضات المدن كان دورهم في الجريمة

 المستحقة للمتضرر.

 001و هذا ما يستفاد من خالل قراءتنا للفقرة األولى من الفصل: 

من ق. ج، لكن إذا كان المال المسروق مرهونا للغير، أو وقع حجز 

من  ألصول ال يستفيدوناعليه بكيفية قانونية، فإن كل من األزواج و

ج الذي  من ق. 005اإلعفاء من العقاب، و هذا ما أشار إليه الفصل: 

 نص على ما يلي:

"يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، و غرامة من مائة و 

من أخفى عمدا األشياء المبددة، عشرين إلى خمسمائة درهم، 

أو أصل، أو فرع المحجوز عليه،  تطبق نفس العقوبة على زوج و

المدين و المقترض أو الراهن إذا ساعدوا في تبديدها أو إتالفها  و

 محاولة ذلك". أو في
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فالمالحظ  من هذا النص أعاله، أن كال من الزوج، الذي يبدد، أو 

يتلف مال الزوج اآلخر، أو األصل، أو الفرع إذا كانت هذه األموال 

محجوزة، أو مرهونة ، فإنه يعاقب في هذه الحالة مثل باقي 

األشخاص الذين استولوا على هذه األموال بالسرقة بدون سند 

 شرعي.

ذا كان المال المسروق مملوكا ألحد أصول السارق، أو أحد أما إ

أقاربه أو أصهاره، فال يجوز متابعة الفاعل للجريمة، إال بناء على 

شكاية من الضحية، وسحب هذه الشكاية من الطرف المتضرر يضع 

من ق. ج المذكور  000دا للمتابعة، كما يشير إلى ذلك الفصل: ح

 أعاله.

 األعذار القانونية المخففة للعقوبة في جريمة السرقةالفقرة الثانية: 

إنه من خالل قراءتنا لنصوص القانون الجنائي  المغربي التي تتحدث 

عن األعذار القانونية المخففة للعقوبة في جريمة السرقة، هي 

موضوعة لحاالت ارتأى المشرع من خاللها النزول عن العقوبة  

ادية ، والمنصوص على عقوبتها التي قررها  في جريمة السرقة الع

 من ق. ج المغربي. 020في الفصل: 

والناظر في قراءة  هذه النصوص التي عالجت حاالت التخفيف من 

 العقاب في جريمة السرقة يمكن إجمالها في حالتين أساسيتين: 
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 الشيء المسروق. بساطة قيمةاألولى:  الحالة   (1

من ق.  025لقد تطرق المشرع المغربي إلى هذا الشرط في الفصل: 

"استثناء من أحكام الفصل السابق، فإن ج الذي نص على ما يلي: 

سرقة األشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى 

 سنتين ، وغرامة من مائتين إلى مائتين و خمسين درهما".

ترنت هذه السرقة بظروف مشددة، مما أشير إليه في على أنه إذا اق

طبقت عليه العقوبات المقررة في تلك  015إلى  055الفصول: 

 الفصول".

ومن تم، فالمالحظ من خالل هذا النص المشار إليه أعاله، أن 

المشرع لم يحدد لنا مفهوم قيمة األشياء الزهيدة، وإنما ترك األمر 

لقضاة الموضوع، ويدخل في هذا األمر في ذلك إلى السلطة التقديرية 

 المالبسات الخاصة بكل قضية على حدة.وأيضا الظروف 

و تجدر اإلشارة  في هذا الصدد، أن اعتبار القيمة المقدرة من قاضي 

الموضوع زهيدة، أو غير زهيدة، فهي تخضع لرقابة محكمة النقض، 

نوني األن األمر يتعلق بتكييف الوقائع، وتحديد مفهوم مصطلح ق

،وهو بذلك يدخل في صميم رقابة التطبيق السليم للقانون وتفسير 

نصوصه، إال أنه إذا اقترنت هذه السرقة بظروف التشديد المنصوص 

طبقت عليها العقوبات المقررة   012إلى 027عليها في الفصول: 

 في تلك الفصول.
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 سرقة المحاصيل والمنتجات الفالحية.الثانية: الحالة   (2

ر الخاص بالمحاصيل والمنتجات لقد نص المشرع على هذا العذ

 من ق. ج. 015و  015الفالحية في الفصلين: 

"من سرق من الحقول من ق. ج ما يلي:  015حيث جاء في الفصل 

محاصيل، أو منتجات نافعة منفصلة عن األرض، و لو كانت في 

حزم أو أكوام ، يعاقب بالحبس من خمس عشر يوما إلى سنتين، و 

 إلى مائتين و خمسين درهما.غرامة من مائة وعشرين  

فإذا ارتكبت السرقة ليال ، أو من عدة أشخاص، أو باالستعانة 

بناقالت، أو دواب الحمل، فإن الحبس يكون من سنة إلى خمس ، 

 والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم".

 من ق. ج على ما يلي: 015و نص الفصل: 

عن األرض بعد، و  "من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل

كان ذلك بواسطة سالت، أو حقائب أو من يماثلها من أدوات ، أو 

مستعينا بناقالت أو بدواب الحمل، أو كان ذلك ليال أو بواسطة 

شخصين أو أكثر، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين، 

 و غرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.

ة ظروف التشديد األربعة المعدودة في الفقرة فإذا اجتمع في السرق

السابقة، فعقوبتها الحبس من سنتين إلى خمس ، وغرامة من مائة 

 وعشرين إلى خمسمائة درهم".
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فالمالحظ من خالل قراءتنا للفصلين المذكورين أعاله، أن المشرع 

فرض عقوبات على سرقة المحاصيل، أو المنتجات الفالحية، وذلك 

عشر يوما إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين  بالحبس من خمس

 درهما. 002إلى 

وإذا ارتكبت السرقة ليال، أومن عدة أشخاص، أو باالستعانة في ذلك  

بناقالت أو دواب الحمل، فالعقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس 

 درهما. 002إلى  102سنوات، والغرامة من: 

المحاصيل، أو  و هكذا، كان المشرع رحيما بالجاني في سرقة

المنتجات الفالحية ، وحتى في ظروف التشديد التي حصرها  

المشرع في الليل والتعدد، واالستعانة بناقالت، أو دواب الحمل... لم 

يقرر تطبيق النصوص العامة للتشديد المنصوص عليها في الفصول 

من ق. ج، وإنما رفع فقط من عقوبة السرقة ،  012إلى  027من: 

ر في وصف هذه الجريمة، إذ  بقيت جنحة حتى مع دون أن يغي

 الظروف التي تشدد بها سرقة المحاصيل، أو المنتجات الفالحية.

 القانونفي  جريمة السرقةدراسة "نكون قد انتهينا من  ،وهكذا

 ذههون الطلبة على بينة تامة بمفهوم حتى يك "،المغربي الجنائي

 الجريمة وقيام أركانها، والعقوبة المقرة لها في القانون المغربي.

والحمد لله أوال وأخيرا، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله  

 وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 


