مسودة
مشروع
القانون اجلنائي
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 13مارس 5132

مبادئ عامة
(المواد )35 - 3 _ 3
المادة 3
يحدد التشريع الجنائي الجرائم ،كما يحدد العقوبات أو التدابير
الوقائية المطبقة على مرتكبيها.
كما تسري أحكامه أيضا على الجرائم التي تنظمها قوانين خاصة
وذلك في كل ما لم يرد به نص صريح في تلك القوانين.
المادة 5
ال يعذر أحد بجهله التشريع الجنائي.
المادة 1
ال يؤاخذذذذ أحدددد علدددى يعدددر م يعدددد جريمدددة بمقتضذذذى القدددانوال وم
يعاقب بعقوبات لم يقررها القانوال.
ال يجذذذذوف تنأيذذذذذ أي عقوبذذذذة اال حسذذذذ االختصاصذذذذا والحذذذذاال
المقررة في القانون.
ال يجذذذذذوف ،بذذذذذلي حذذذذذال مذذذذذن ا حذذذذذوال ،التوسذذذذذت فذذذذذي تأسذذذذذير
نصوص التشريت الجنائي.
المادة 4
م يؤاخددددد أحددددد علددددى يعددددر لددددم يكددددال جريمددددة بمقت ددددى القددددانوال
الدي كاال ساريا وقت ارتكابه.
المادة 2
ال يؤاخذ أحد على يعدر لدم يعدد مجرمذا بمقت دى قدانوال رددر بعدد
ارتكابه.
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يإال كاال قد رددر مقذرر قضذائي باإلداندة ،يدإال العقوبدات المحكدوم
بها ،أرلية كانت أو بديلة أو إ ايية ،يوضت حد لتنفيدها بقذرار صذادر
عن قاضي تطبيق العقوبا .
المادة 6
يتعيال تطبيق القانوال األرلح للمدتهم ،يدي حالدة وجدود عددن قدوانيال
سددارية المفعددور ،بدديال تدداري ارتكدداب الجريمددة وتذذاريص صذذدور المقذذرر
القضائي المكتس لقوة الشيء المقضي به بشأنها.
في حالة صدور مقرر قضائي مكتس لقذوة الشذيء المقضذي بذه،
ال يجوف التنأيذ اال في حذدود الحذد ا قصذى للعقوبذة المقذررة بمقتضذى
القذذذانون ا صذذذلح للمحكذذذوم عليذذذه ،بقذذذرار صذذذادر عذذذن قاضذذذي تطبيذذذق
العقوبا .
المادة 7
م تشدددمر مقت ددديات المدددادتيال  5و 6مذذذن ذذذذا القذذذانون القدددوانيال
المؤقتددة التددي توددر ،ولددو بعددد انتهددا العمددر بهددا ،سددارية علددى الجددرائم
المرتكبة خالر مدن تطبيقها.
يقصذد بذذالقوانين المؤقتذذة فذذي مأهذوم ذذذا المذذادة ،القذذوانين التذذي
تكون لها مدة محددة لسريانها.
المادة 8
م يجوز الحكم بأي تدبير وقائي أو تنأيذا ،إم يدي الحذاال ووفذق
الشروط المنصوص عليها يي القانوال.
م يحكدددم إم بالتددددابير الوقائيذذذة المنردددول عليهدددا يدددي القدددانوال
الساري المأعول وقت ردور المقرر القضائي.
المادة 9
ينتهددي تنفيددد التدددبير الوقددائي إدا ردددر قددانوال جديددد يزيددر رددب ة
الجريمدددة عدددال الفعدددر الددددي اسدددتوجبه ،أو إدا رددددر قدددانوال يل دددي دلددد
التدبير ،بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبا .
المادة 9 – 3
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تطبذذق القواعذذد التاليذذة بذذلعر فذذوري علذذى الجذذرائم المرتكبذذة قبذذل
دخولها حيف التنأيذ :
 – 1قواعد المسذطرة المتعلقذة باالختصذاص والتنظذيم القضذائي
ما لم يصدر حكم ابتدائي في الموضوع؛
 – 2القواعد المنظمة إلجراءا المتابعة وتنأيذ العقوبا ؛
 – 3القواعذذذذد المتعلقذذذذة بتقذذذذادم الذذذذدعوا العموميذذذذة أو تقذذذذادم
العقوبة.
المادة 10
يسري التشريع الجنائي الم ربي على كر مال يوجدد بدإقليم المملكدة
مدددال مغاربذذذة وأجاندددب وعدددديمي الجنسدددية ،مدددع مراعدددان امسدددت نا ات
المنصذذوص عليهذذا فذذي القذذانون الذذوطني وفذذي االتأاقيذذا الدوليذذة التذذي
صادق عليها المملكة المغربية ونشر في الجريدة الرسمية.
المادة 33
يددددخر دددمال إقلددديم المملكدددة ،السدددفال والطدددائرات الم ربيدددة أينمدددا
وجدددت ،ييمددا عدددا الحددامت التددي تكددوال ييهددا خا ددعة لتشددريع أجنبددي
بمقت ى القانوال الدولي.
المادة 35
يطبددق التشددريع الجنددائي الم رب دي علددى الجددرائم المرتكبددة خددار
المملكددة ،إدا كانددت مددال اخترددال المحدداكم الزجريددة الم ربيددة حسددب
المواد من  407الى  412مال قانوال المسطرن الجنائية.
المادة 35 - 3
تختص المحاكم الفجريذة بتقذدير مذدا شذرعية القذرارا اإلداريذة
الأرديذذة والتنظيميذذة التذذي يقذذت التمسذذك بهذذا أمامهذذا ،سذذواء باعتبار ذذا
أساسا للمتابعة أو باعتبار ا وسيلة من وسائل الدفاع ،متى كذان البذ
في القضية المعروضة عليها متوقأا على ذلك.
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الكتا ا ول
العقوبا والتدابير الوقائية
(المواد )319 _ 34
المادة 31
(نسخ ونقل الى المادة )356-3
الجفء ا ول
العقوبا
(المادة )29 - 5 _ 34
المادة 34
تكون العقوبات إما أرلية أو بديلة أو إ ايية.
يتكوال أرلية عندما يمكن الحكم بها وحدها دوال أال ت اف إلى
عقوبة أخرى.
وتكون بديلة عندما يمكن الحكم بها كبديل للعقوبة السالبة
للحرية.
وتكوال إ ايية عندما ال يمكن الحكم بها وحدها ،وتضاف الى
عقوبة أصلية أو بديلة.
البا ا ول
العقوبا ا صلية
(المواد )12 _ 32
المادة 32
العقوبات األرلية إما جنائية أو جنحية أو تتعلق بمخالأة.
المادة 36
العقوبات الجنائية األرلية هي:
 - 1اإلعدام؛
 - 2السجال المؤبد؛
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 - 3السددجال المؤق ذ مددال خمددو سددنوات إلددى ال دديال سددنة مقذذرون
بالغرامة أو بدونها؛
المادة 37
العقوبات الجنحية األرلية هي:
 – 1الحبو؛
 - 2ال رامة التي ال تقل عن  20000در م؛
وأقصذذى مذذدة الحذذب خمذذ سذذنوا باسددت نا حددامت العددود أو
غيرها التي يحدد ييها القانوال مددا أخرى.
المادة 38
العقوبذذة ا صذذلية المتعلقذذة بالمخالأذذة ذذي الغرامذذة التذذي تقذذل عذذن
 20000درهم.
المادة 38 - 3
العقوبذذذة ا صذذذلية التذذذي تطبذذذق علذذذى الشذذذخص االعتبذذذاري ذذذي
الغرامة.
المادة 38 - 5
عندما ال ينص القانون على عقوبة خاصذة بالشذخص االعتبذاري،
تكون عقوبته الغرامة كما يلي:
 من  5.000.000الى  10.000.000در م بالنسبة للجناياالمعاق عليها باإلعدام أو السجن المؤبد؛
 مذذن  1.000.000الذذى  5.000.000در ذذم بالنسذذبة للجنايذذاالمعاق عليها بالسجن المؤق ؛
 من  1000000الى  1.000.000در م بالنسبة للجنح؛ عالث مرا الغرامة المقررة للأعل بالنسذبة للشذخص الذذاتي اذاتعلق ا مر بمخالأة.
المواد من  39الى 51
(نسخ سابقا ونقل الى قانون المسطرة الجنائية)
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المادة 54
تنأذ العقوبة السالبة للحرية في السجون النظامية طبقا
للمقتضيا المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم وتسيير
المؤسسا السجنية.
المواد من  22الى 22
(حذف بعد حذف اإلقامة اإلجبارية والتجريد من الحقوق الوطنية
واالعتقال)
المادة 11
تبتددددد مددددن العقوبدددة السدددالبة للحريدددة مدددال اليدددوم الددددي يردددبح ييددده
المحكددوم عليدده معددتقال بمقت ددى مقذذرر قضذذائي مكتس ذ لقذذوة الشذذيء
المقضي به.
يددي حالددة سذذبق الوضذذت تحذذ الحراسذذة النظريذذة أو االحتأذذاظ أو
امعتقددار امحتيدداطي أو االعتقذذال المؤقذ مذذن أجذذل الجريمذذة التذذي أد
الى الحكم عليه ،يإال المدة تخرم بتمامها مال مدن العقوبة.
تحسب مدن العقوبات السالبة للحرية كما يلي:
 اذا كان العقوبة المحكوم بهذا يومذا واحذدا فذلن المذدة ذي أربذتوعشرون ساعة؛
 اذا كان العقوبة تقل عذن شذهر فلنهذا تحسذ با يذام ،وكذل يذومبلربت وعشرين ساعة؛
 إدا كانددت العقوبدددة المحكدددوم بهدددا شددهرا واحددددا ،يدددإال المددددن هددديال وال يوما؛
 إدا كاندددت العقوبدددة تتجددداوز شدددهرا واحددددا ،يدددإال المددددن تحسدددببالشهور الميالدية مال تاري إلى تاري .
المادة 13
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إدا تعددديال تنفيدددد عددددن عقوبدددات سدددالبة للحريدددة بمقت دددى مقذذذررا
قضذذائية مكتسذذبة لقددون الشددي المق ددي بدده ،يددإال المحكددوم عليدده يبدددأ
بق ا أشدها ما لم ينل القانوال على خالف دل .
اذا ورد ذا المقررا القضذائية تباعذا ،فتنأذذ با ولويذة حسذ
تاريص ورود ا على المؤسسة السجنية.
المادة 15
المددرأن المحكددوم عليهددا بعقوبددة سددالبة للحريددة ،إدا بددت أنهددا حامددر
ألك ر مال ستة أشهر ،فلن العقوبة ال تنأذ عليهذا إم بعدد و دعها بسذتة
أشذذهر ،يددإدا كانددت معتقلددة وقددت ردددور المقذذرر القضذذائي يإنهددا تنتفددع
بنوام امعتقار امحتياطي طوار الفترن الالزمة.
يؤخر قاضي تطبيق العقوبا تنفيد العقوبات السالبة للحريدة أي دا
يي حق النسا الالئى و عال قبر الحكم عليهال بأقر من ستة أشهر.
كما يمكنه أن يتخذ قرارا بتلخير تنأيذ العقوبة السالبة للحرية فذي
حذذذق ا شذذذخاص الموجذذذودين فذذذي حالذذذة سذذذرا المصذذذابين بذذذلمرا
مستعصية ،معبتة بشهادة طبية تسلمها لجنذة مشذكلة مذن عالعذة أطبذاء
ينتدبهم قاضي تطبيق العقوبا لذلك.
المادة 11
إدا حكم على فوجذين ،ولدو مذن أجذل جدرائم مختلفدة ،بدالحبو لمددن
تقر عال سذنة ،وكاندا غيدر معتقلديال يدوم رددور المقذرر القضذائي ،فذلن
العقوبة ال تنأذ عليهما يي آال واحد ،اذا أ بتا أال لهما محدر إقامدة معديال
وأال يي كفالتهما وتحت رعايتهما قاصذرا دوال ال امندة عشدر أو شخصذا
معاقا أو شخصا يعذاني مذن وضذعية صذعبة بسذب كبذر سذنه أو بسذب
مذذر أو بسذذب نقذذص بذذدني أو نأسذذي ،ولدديو يددي اإلمكدداال أال يقددوم
بكفالتدده علددى الوجدده المر ددي غيرهمددا مددال األشددخال أو المؤسسددات
العامة أو الخارة ،ما لم يقدم الزوجاال طلبا يخالف دل .
إدا كانت عقوبة الحبو الرادرن د كر مال الزوجيال تفوق سدنة،
وكدداال فذذي كفالتهمددا وتحذ رعايتهمددا قاصذذر تقددر سددنه عددال مدداال عشددرن
سنة ،أو إدا لم يكن من الممكن رعاية القاصذر مدال طدرف أيدراد عائلتده
أو شخل عام أو خدال يدي ودروف مالئمدة ،تطبدق مقت ديات قدانوال
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المسدددطرن الجنائيدددة الخاردددة بحمايدددة األطفدددار يدددي و دددعية ردددعبة أو
المقت يات المتعلقة بكفالة األطفار المهمليال ،إدا تويرت شروطها.
المادة 14
إدا ردر حكم بال رامة يقط ،وكاال المحكوم عليه قد ق ى مددن مدا
رهال امعتقار امحتياطي أو االعتقال المؤق  ،يإنده يجدوز للمحكمدة أال
تقرر إعفا المحكوم عليه مال أدا ال رامة كال أو بع ا.
المادة 12
ال رامة هي إلزام المحكوم عليه بأال يؤدى لفائدن الخزينة العامة
مبل ا معينا مال النقود بالعملة المتداولة قانونا يي المملكة.
البا ا ول مكرر
العقوبا البديلة
(المواد )12 – 15 _ 12 - 1
الأرع 3
أحكام عامة
(المواد )12 – 5 _ 12 – 1
المادة 12 - 3
العقوبذذا البديلذذة ذذي العقوبذذا التذذي يحكذذم بهذذا فذذي يذذر حذذاال
العذذذود كبذذذديل للعقوبذذذا السذذذالبة للحريذذذة فذذذي الجذذذنح التذذذي ال تتجذذذاوف
العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا.
تحذذول العقوبذذة البديلذذة دون تنأيذذذ العقوبذذة السذذالبة للحريذذة علذذى
المحكذذذذوم عليذذذذه ،فذذذذي حالذذذذة تنأيذذذذذا لاللتفامذذذذا المأروضذذذذة عليذذذذه
بمقتضا ا ،وفقا للشروط المنصوص عليها في ذا الأرع.
المادة 12 - 5
العقوبا البديلة ي:
 - 1العمل جل المنأعة العامة؛
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 - 2الغرامة اليومية؛
 - 3تقييذذد بع ذ الحقذذوق أو فذذر
تل يلية.

تذذدابير رقابيذذة أو عالجيذذة أو

المادة 12 - 1
ال تطبق العقوبا البديلة على الجرائم التالية :
 -1االختال والغدر والرشوة واستغالل النأوذ؛
 -2االتجار ير المشروع في المخدرا والمؤعرا العقلية؛
 -3االتجار في ا عضاء البشرية؛
 -4االستغالل الجنسي للقاصرين.
المادة 12 - 4
عنذذدما تقذذرر المحكمذذة اسذذتبدال العقوبذذة السذذالبة للحريذذة بالعقوبذذة
البديلة ،يج عليها :
 -1أن تحكم بالعقوبة الحبسية ا صلية؛
 -2أن تقذذرر اسذذتبدالها بعقوبذذة بديلذذة وتحذذدد االلتفامذذا الناتجذذة
عنها؛
 -3أن تشعر المحكوم عليه بلنه في حالة عدم تنأيذا لاللتفامذا
المأروضة عليه ،فلنه سيتم تنأيذ العقوبة ا صلية المحكوم بها عليه.
ال يجذذوف الحكذذم بالعقوبذذة البديلذذة اال بحضذذور المحكذذوم عليذذه فذذي
الجلسة وبموافقته ،بعد اشعارا بحقه في الرف .
المادة 12 - 2
تبلذذك كتابذذة الضذذبط المقذذرر الصذذادر بتنأيذذذ العقوبذذة البديلذذة الذذى
قاضي تطبيق العقوبا بمجرد صيرورته قابال للتنأيذذ ،وتشذعر النيابذة
العامة بذلك.
يعهد الذى قاضذي تطبيذق العقوبذا بتتبذت تنأيذذ العقوبذا البديلذة،
ويصذذدر مقذذررا تنأيذذذيا بذذذلك ،ويشذذعر النيابذذة العامذذة بكذذل اخذذالل فذذي
تنأيذ ا.
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فذذي حالذذة خذذرق االلتفامذذا المأروضذذة بموج ذ العقوبذذة البديلذذة،
ينأذذذ المحكذذوم عليذذه العقوبذذة ا صذذلية المحكذذوم بهذذا بقذذرار صذذادر عذذن
قاضي تطبيق العقوبا .
يتولى ذا المهام قاضي ا حداث كلما تعلق ا مر بحدث.
الأرع 5
العمل جل المنأعة العامة
(المواد )12 – 9 _ 12 – 6
المادة 12 - 6
يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل جل المنأعة العامة كبذديل
للعقوبة السالبة للحرية كلما توفر الشروط اآلتية:
 -1أن يكون المحكوم عليه بالغذا مذن العمذر خمذ عشذرة سذنة
على ا قل وق ارتكا الجريمة؛
 -2أال تتجاوف العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا.
المادة 12 - 7
العمل جل المنأعة العامة يكون يذر مذؤدا عنذه ،وينجذف لأائذدة
شذذخص اعتبذذاري عذذام أو جمعيذذة ذا منأعذذة عامذذة لمذذدة تتذذراو بذذين
 70و 000ساعة.
تعتبذذر المحكمذذة لتحديذذد عذذدد سذذاعا العمذذل جذذل المنأعذذة العامذذة
المحكوم بها ،موافاة كل يوم مذن مذدة العقوبذة الحبسذية المنطذوق بهذا
لسذذاعتين مذذن العمذذل ،مذذت مراعذذاة الحذذد ا قصذذى لعذذدد سذذاعا العمذذل
المنصوص عليه في الأقرة السابقة.

المادة 12 - 8
يلتذفم المحكذذوم عليذه بتنأيذذذ عقوبذة العمذذل جذل المنأعذذة العامذذة
داخذذل أجذذل ال يتجذذاوف اعنذذي عشذذر شذذهرا مذذن تذذاريص صذذدور المقذذرر
التنأيذي ،مت امكانية تمديد ذذا ا جذل ،بنذاء علذى طلذ مذن المحكذوم
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عليذذه ،بقذذرار صذذادر عذذن قاضذذي تطبيذذق العقوبذذا أو قاضذذي ا حذذداث
حس الحاال .
المادة 12 - 9
عنذذذدما تقذذذرر المحكمذذذة ،بصذذذأة اسذذذتعنائية ،الحكذذذم علذذذى الحذذذدث
بعقوبة حبسية وفقا للمادة  782من قانون المسطرة الجنائية ،يمكنهذا
أن تستبدلها بعقوبة العمل جل المنأعة العامة.
يتعين على قاضي ا حداث أن يتلكد من مدا مالءمة العمذل جذل
المنأعة العامة لمصلحة الحدث ولحاجيا تكوينه واعادة ادماجه.
الأرع 1
الغرامة اليومية
(المواد )12 – 35 _ 12 – 31
المادة 12 - 31
الغرامذذة اليوميذذة عقوبذذة يمكذذن للمحكمذذة أن تحكذذم بهذذا بذذدال مذذن
العقوبة الحبسذية ،و ذي مبلذك مذالي تحذددا المحكمذة عذن كذل يذوم مذن
المذذدة الحبسذذية المحكذذوم بهذذا ،والتذذي ال يتجذذاوف منطوقهذذا فذذي المقذذرر
القضائي سنتين حبسا.
ال تطبق عقوبة الغرامة اليومية على ا حداث.
المادة 12 - 33
يذذتم تحديذذد مبلذذك الغرامذذة اليوميذذة بذذين  311و 50111در ذذم عذذن
كل يوم.
وتراعي المحكمة في تحديد ا اإلمكانيذا الماديذة للمحكذوم عليذه
وخطورة الجريمة المرتكبة.
المادة 12 - 35
يلتفم المحكوم عليه بلداء المبلك المحذدد لذه فذي أجذل أقصذاا خذر
يوم من العقوبذة الحبسذية المحكذوم بهذا والواجبذة التنأيذذ فذور صذدور
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الحكم بها ،مت امكانية تمديد ذا ا جل بقرار صادر عن قاضي تطبيق
العقوبا بناء على طل من المحكوم عليه.
تقييد بع

الأرع 4
الحقوق أو فر تدابير رقابية أو عالجية أو تل يلية
(المواد )12 – 32 _ 12 – 31

المادة 12 - 31
الحقوق أو
يمكن الحكم بالعقوبا التي تتضمن تقييدا لبع
فر تدابير رقابية أو عالجية أو تل يلية ،كبديل للعقوبا السالبة
للحرية التي ال يتجاوف منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا.
وتستهدف ذا العقوبا اختبار المحكوم عليه والتلكد من
استعدادا لتقويم سلوكه واستجابته إلعادة اإلدماج.
المادة 12 – 34
يلتفم المحكوم عليه بتنأيذ العقوبا التي تتضمن تقييدا لبع
الحقوق أو فر تدابير رقابية أو عالجية أو تل يلية ،داخل أجل ال
يتجاوف خم سنوا من تاريص صدور المقرر التنأيذي ،مت امكانية
تمديد ذا ا جل بناء على طل من المحكوم عليه ،بقرار صادر عن
قاضي تطبيق العقوبا أو قاضي ا حداث حس الحاال .
المادة 12 – 32
يمكن الحكم بواحدة أو أكعر من العقوبا التي تتضمن تقييدا
لبع الحقوق أو فر تدابير رقابية أو عالجية أو تل يلية و ي :
 -1مفاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو
تل يال مهنيا محددا؛
 -2اقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتفامه بعدم مغادرته أو
بعدم مغادرته في أوقا معينة؛
 -3فر رقابة يلفم بموجبها المحكوم عليه ،من قبل قاضي
تطبيق العقوبا أو قاضي ا حداث ،اذا تعلق ا مر بحدث ،بالتقدم في
مواعيد محددة ،وحس الحاال  ،اما الى المؤسسة السجنية أو مقر
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الموظف المكلف بالمساعدة

الشرطة أو الدرك الملكي أو مكت
االجتماعية بالمحكمة؛
 -4خضوع المحكوم عليه لعالج نأسي أو عالج ضد اإلدمان؛
أو اصال المحكوم عليه لألضرار الناتجة عن
 -5تعوي
الجريمة.
البا العاني
العقوبا اإلضافية
(المواد )48 - 4 _ 16
المادة 16
تطبق على الشخص الذاتي واحدة أو أكعر من العقوبا اإلضذافية
التالية :
 - 1الحجر القانوني؛
 - 2الحرمان من ممارسة بع الحقوق المدنية؛
 - 3توقيف رخصة السياقة أو الحرمان مذن حذق طلذ الحصذول
عليها؛
 - 7سح رخصة القنص أو حمل السال ؛
 - 2المنت من الحصول على صيك الشيكا واصدار ا؛
 - 0المنت من الحصول على بطاقة ا داء البنكي واستخدامها؛
 - 4المصذذذادرة لألمذذذوال والأوائذذذد والمذذذنح وا شذذذياء وا دوا ؛
بصرف النظر على المصادرة المقررة كتدبير وقائي؛
 - 8المنت المؤق من المشاركة في الصأقا العمومية؛
 - 2نشر المقذرر القضذائي الصذادر باإلدانذة أو تعليقذه أو اذاعتذه
بكل الوسائل السمعية البصرية أو االلكترونية؛
 - 10المنذذت المؤقذذ أو النهذذائي مذذن ممارسذذة نشذذاط مهنذذي أو
اجتماعي.
المادة 16 - 3
تطبذذق علذذى الشذذخص االعتبذذاري واحذذدة أو أكعذذر مذذن العقوبذذا
اإلضافية التالية :
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 -1حل الشخص االعتباري؛
 -2اإل ذذذالق النهذذذائي أو المؤقذذذ للمؤسسذذذة أو حجذذذ الموقذذذت
االلكتروني الذي استغل في ارتكا الجريمة؛
 -3المنذذذت المؤقذذذ أو النهذذذائي مذذذن ممارسذذذة نشذذذاط مهنذذذي أو
اجتماعي؛
 -7المصذذذادرة لألمذذذوال والأوائذذذد والمذذذنح وا شذذذياء وا دوا ،
بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي؛
 -2المنذذذذت النهذذذذائي أو المؤقذذذذ مذذذذن المشذذذذاركة فذذذذي الصذذذذأقا
العمومية؛
 -0المنت من الحصول على صيك الشيكا واصدار ا؛
 -4المنت من الحصول على بطاقة ا داء البنكي واستخدامها؛
 -8نشر المقرر القضائي الصادر باإلدانة أو تعليقه أو اذاعته
بكل الوسائل السمعية البصرية.
الأرع 3
الحجر القانوني
(المواد )19 _ 17
المادة 17
تحكم المحكمة وجوبا بالحجر القانوني كعقوبذة اضذافية للعقوبذا
الجنائية وحد ا.
المادة 18
الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه مال التصرف يي أموالده طيلذة
مدن تنفيد العقوبة األرلية.
للمحكوم عليه أال يختار وكيال ينوب عنده فذي ادارة أموالذه ،تحدت
إشراف المقدم المعيال ،ويق أحكام المادة  32من ذا القانون.
المادة 19
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يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين وفق اإلجراءا المقذررة
فذذي شذذلن المحجذذورين القضذذائيين ،مقذذدما للمراقبذذة واإلشذذراف علذذى
ادارة أموال المحكوم عليه أعناء وجودا في حالة الحجر القانوني.
اذا كان المحكوم عليه قد اختار وكيال إلدارة أمواله ،فلن ذلذك يذتم
تح مراقبة المقدم ،ويي غير هده الحالة يتدولى المقذدم بنفسده مباشدرن
تل د اإلدارن ،وم يمكددال طيلددة مدددن العقوبددة أال يسددلم لهدددا المحجددور أي
مبلغ مال مداخيله ،إم يي حدود مدا تسدمح بده اإلدارة المكلأذة بالسذجون
واعادة اإلدماج اذا كان معتقال.
عنددد إنهددا العقوبددة ،تعدداد إلددى المحجددور أموالدده ،ويقدددم لدده المقذذدم
الحساب عما قام به مدن إدارته.
الأرع 5
الحرمان من ممارسة بع الحقوق المدنية
(المواد )41 _ 19 – 3
المادة 19 - 3
يشمل حرمان المحكوم عليه من ممارسة الحقوق المدنية :
 - 1عفلذذذه مذذذن جميذذذت الوظذذذائف العموميذذذة أو فصذذذله مذذذن كذذذل
الخدما وا عمال العمومية؛
 - 2حرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانذه بصذأة عامذة
من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التوسيم بلي وسام؛
 - 3عدم أ ليتذه للقيذام بمهمذة خبيذر أمذام القضذاء وأداء الشذهادة
فذذي أي رسذذم مذذن الرسذذوم العدليذذة أو الشذذهادة أمذذام القضذذاء اال علذذى
سبيل االستئنا ؛
 - 7عدم أ ليته ن يكون وصيا أو مقدما على ير أوالدا؛
 - 2حرمانه من حق حمل السال ومن الخدمذة فذي الجذيم ومذن
ممارسة مهنة التعليم أو اإلدارة أو العمل بمؤسسة تعليمية.
المادة 19 - 5
يج ذ علذذى المحكمذذة ،فذذي حالذذة الحكذذم بعقوبذذة جنائيذذة ،أن تذذلمر
بحرمان المحكوم عليه من ممارسة حق أو أكعذر مذن الحقذوق المدنيذة
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المنصوص عليها في المادة  32 - 1من ذا القانون ،لمدة ال تتجذاوف
عشر سنوا .
تسري ذا العقوبة اإلضافية مذن تذاريص انقضذاء العقوبذة السذالبة
للحرية أو اإلفراج على المحكوم عليه.
المادة 41
يمكذذذن للمحكمذذذة يدددي الحدددامت التدددي يحدددددها القدددانوال ،إدا حكمدددت
بعقوبة جنحية أال تلمر بحرمان المحكوم عليه مال ممارسة حق أو أكعذر
مذذن الحقذذوق المدنيذذة المنصذذوص عليهذذا فذذي المذذادة  32 - 1مذذن ذذذا
القانون ،لمدة ال تقل عن سنة وال تتجاوف خم سنوا .
المادة 43
(حذف وعوض لحذف عقوبة الحرمان من الحق في المعاشا )
الأرع 1
توقيف رخصة السياقة أو الحرمان من حق طل الحصول عليها
(المادة )43

المادة 43
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا المنصذذوص عليهذذا فذذي مدونذذة السذذير،
يجوف للمحكمة أن تحكم بتوقيف رخصة السياقة أو الحرمذان مذن حذق
طلذ الحصذذول عليهذذا ،اذا تبذذين لهذذا أن الجريمذذة المرتكبذذة لهذذا عالقذذة
بالسياقة.
يحكم بهذا العقوبة اإلضافية بسب ارتكا جناية أو جنحذة ،لمذدة
ال تتجذذاوف عشذذذر سذذذنوا فذذذي حالذذذة الحكذذذم بعقوبذذذة جنائيذذذة ولمذذذدة ال
تتجاوف خم سنوا في حالة الحكم بعقوبة جنحية.
يجذذذ علذذذى المحكمذذذة أن تذذذنص علذذذى ذذذذا العقوبذذذة فذذذي المقذذذرر
الصادر باإلدانة.
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يبلذذك المقذذرر القضذذائي بتوقيذذف رخصذذة السذذياقة أو الحرمذذان مذذن
حذذق طل ذ الحصذذول عليهذذا الذذى السذذلطة اإلداريذذة المكلأذذة بالنقذذل التذذي
تتولى تنأيذا.
الأرع 4
سح رخصة القنص أو رخصة حمل السال
(المادة )43 – 3
المادة 43 - 3
يمكن في حال صدور عقوبة جنائية أو جنحية الحكم بسح
رخصة القنص أو رخصة حمل السال التي يتوفر عليها المحكوم
عليه ،اذا تبين للمحكمة أن رخصة القنص أو رخصة حمل السال
لها عالقة بارتكا الجريمة ،أو أن حيافة المحكوم عليه لهذا
الرخصة تشكل خطرا على نأسه أو على ا شخاص.
يحدد المقرر الذي يعاق على الجناية أو الجنحة مدة السح
التي ال يمكن أن تتجاوف خم سنوا من تاريص اإلفراج عن
المحكوم عليه أو من تاريص صدور المقرر اذا كان العقوبة الجنحية
رامة فقط أو عقوبة سالبة للحرية موقوفة التنأيذ أو عقوبة بديلة.
يبلك قرار السح المنصوص عليه في ذا المادة الى السلطا
اإلدارية التي تمنح الرخصة حس الحاال و ي السلطة المكلأة
بالداخلية أو المديرية العامة لألمن الوطني.
الأرع 2
المنت من الحصول على صيك الشيكا واصدار ا
(المادة )43 – 5
المادة 43 - 5
فذذي يذذر الحذذاال المنصذذوص عليهذذا فذذي مدونذذة التجذذارة ،تحكذذم
المحكمة بالمنت من الحصول على صيك الشذيكا واصذدار ا ،اذا عبذ
أن الستعمالها من قبل المحكوم عليه عالقة بارتكا الجريمة.
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يترتذ عذن المنذت مذن الحصذول علذى صذيك الشذيكا واصذدار ا،
امتنذذذاع المؤسسذذذا البنكيذذذة مذذذن تمكذذذين المحكذذذوم عليذذذه مذذذن صذذذيك
الشذذيكا  ،يذذر تلذذك التذذي تمكنذذه مذذن سذذح المبذذالك الموجذذودة لذذدا
المسذذحو عليذذه ،والفامذذه بلرجذذاع الشذذيكا التذذي بحوفتذذه أو بحذذوفة
وكالئه الى المؤسسا البنكية التي سلمتها له.
اذا حكم بالحرمان من ذا الحق كعقوبذة اضذافية بسذب جنايذة أو
جنحة ،فلن مدته ال يمكن أن تتجاوف خم سنوا .
الأرع 6
المنت من الحصول على بطاقة ا داء البنكي واستعمالها
(المادة )43 – 1
المادة 43 - 1
تحكذذم المحكمذذة بذذالمنت مذذن الحصذذول علذذى بطاقذذة ا داء البنكذذي
واسذذتعمالها ،اذا عب ذ أن السذذتعمالها مذذن قبذذل المحكذذوم عليذذه عالقذذة
بارتكا الجريمة.
يترتذذذذ عذذذذن المنذذذذت مذذذذن الحصذذذذول علذذذذى بطاقذذذذة ا داء البنكذذذذي
واستعمالها ،امتناع المؤسسا البنكية مذن تمكذين المحكذوم عليذه مذن
بطاقة ا داء البنكي والفامه بلرجذاع البطذائق التذي بحوفتذه أو بحذوفة
وكالئه الى المؤسسا البنكية التي سلمتها له.
اذا حكم بالحرمان من ذا الحق كعقوبذة اضذافية بسذب جنايذة أو
جنحة ،فلن مدته ال يمكن أن تتجاوف خم سنوا .
الأرع 7
المصادرة
(المواد )46 – 45
المادة 45
المردددادرن هدددي تمليددد الدولدددة جدددز مدددال ا مذذذوال والممتلكذذذا
وا دوا وا شذذياء المملوكذذة للمحكذذوم عليذذه التذذي اسذذتعمل أو كان ذ
ستستعمل في ارتكذا الجريمذة ،والعائذدا المتحصذلة منهذا أو القيمذة
19

المعادلذذذة لتلذذذك ا دوا أو ا شذذذياء أو الممتلكذذذا أو العائذذذدا  ،وكذذذذا
المنح والمنافت التي كوفئ بها أو كان معدة لمكافذلة مرتكذ الجريمذة
وشركائه.
المادة 41
يج على المحكمة يي حالة الحكم بالمؤاخددن عدال يعدر يعدد جنايدة
أال تحكددم بالمرددادرن لفائدددن الخفينذذة العامذذة ،مددع مراعددان حقددوق ال يددر
حسن النية ،ما لم ينص القانون صراحة على خالف ذلك.
المادة 44
م يجوز الحكم بالمرادرن عال أيعار تعد جنحا أو مخالفات إم يدي
الحذذاال المنرددول عليهددا رددراحة يددي القددانوال ،مذذت مراعذذاة حقذذوق
الغير حسن النية.
المادة 44 - 3
يقصد بالغير حسن النية ،كل من لم يكن شخصذيا محذل متابعذة أو
ادانة من أجل الوقائت التي أد الى المصادرة ،ومالكا أو حائفا بصذأة
مشذذروعة لألمذذوال أو ا دوا أو ا شذذياء أو المذذنح أو المنذذافت القابلذذة
للمصادرة.
المادة 42
إدا كداال المددار محددر المرددادرن مملوكدا علددى الشدديام بدديال المحكددوم
عليه وال ير ،يإال المرادرن م تمو إم نريب المحكوم عليه ،ويترت
عن ذلك انهاء حالة الشياع قضائيا.
المادة 46
يباشددددر تفويددددت األمددددوار المرددددادرن مددددال طددددرف إدارن األمددددال
المخزنية حسب اإلجرا ات المقررن بشأال بيع أموال الدولة.
وتبقى األموار المرادرن كايلة يي حدود قيمتها للدديوال المشدروعة
السابقة لردور المقرر القضائي.
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الأرع 8
المنت من المشاركة في الصأقا العمومية
(المادة )47
المادة 47
يترت عن المنذت مذن المشذاركة فذي الصذأقا العموميذة ،اقصذاء
المحكذذذوم عليذذذه مذذذن المشذذذاركة بشذذذكل مباشذذذر أو يذذذر مباشذذذر ،مذذذن
الصذذأقا التذذي تبرمهذذا الدولذذة أو الجماعذذا المحليذذة أو المؤسسذذا
العمومية.
يمكن الحكم بهذا العقوبة اإلضافية ،لمدة ال تتجاوف عشر سذنوا
في حالة اإلدانة مذن أجذل جنايذة ،ولمذدة ال تتجذاوف خمذ سذنوا فذي
حالة اإلدانة من أجل جنحة.
يبلذذذك قذذذرار المنذذذت مذذذن المشذذذاركة فذذذي الصذذذأقا العموميذذذة الذذذى
الخفينة العامة للمملكذة قصذد نشذرا فذي البوابذة االلكترونيذة للصذأقا
العمومية المنصوص عليها في المادة  174من المرسذوم رقذم -372
 2-12بتاريص  20مار  2013المتعلق بالصأقا العمومية.
الأرع 9
نشر المقرر القضائي أو تعليقه أو اذاعته
(المادتان )48 – 3 _ 48
المادة 48
للمحكمة ،يي الحاال التي يحددها القانوال ،أال تأمر بنشذر المقذرر
القضذذائي الرددادر باإلدانددة كددال أو بع ددا يددي رددحيفة أو عدددن رددحف
تعينهددا ،أو بتعليقدده يددي أمدداكال تحددددها لمدددن م تتجدداوز شددهرا واحدددا أو
بلذاعته بلحدا الوسائل السمعية البصذرية أو اإللكترونيذة مذرة واحذدة
أو أكعر على نفقة المحكوم.
المادة 48 - 3
ال يجذذوف أن يتضذذمن تعليذذق المقذذرر القضذذائي أو نشذذرا أو اذاعتذذه
وية الضحية اال بموافقته أو موافقة ممعله القانوني أو ذوي حقوقه.
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يعذذاد التعليذذق فذذي حالذذة افالذذة الملصذذقا المعلقذذة أو اخأائهذذا أو
تمفيقها على نأقة الشخص الذي أدين من أجل ذا ا فعال.
ال يجوف للصحيأة أو لوسائل االتصال التي كلأتها المحكمذة بنشذر
أو اذاعة المقرر القضائي االمتناع عن النشر أو اإلذاعة.
الأرع 31
المنت النهائي أو المؤق من ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي
(المادة )48 – 5
المادة 48 - 5
تحكذذم المحكمذذة بذذالمنت النهذذائي أو المؤقذذ مذذن ممارسذذة نشذذاط
مهنذذي أو اجتمذذاعي ،اذا عبذ أن للجريمذذة المرتكبذذة عالقذذة مباشذذرة أو
يذذذر مباشذذذرة بمفاولذذذة ذذذذا النشذذذاط ،وأن عمذذذة خطذذذر فذذذي اسذذذتمرار
ممارسته.
يمكن الحكم بهذا العقوبة اإلضافية ،لمدة ال تتجاوف عشر سذنوا
في حالة اإلدانة من أجل جناية ،ولمدة خم سنوا في حالذة اإلدانذة
من أجل جنحة.
يحكذذم بهذذذا العقوبذذة بذذنص صذذريح فذذي المقذذرر القضذذائي الصذذادر
باإلدانة.
الأرع 33
حل الشخص االعتباري
(المادة )48 – 1
المادة 48 - 1
حل الشخص االعتباري و منعه من مواصلة نشذاطه ،ولذو تحذ
اسم خر وبلشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين خرين.
ويترت عن حل الشخص االعتباري تصأية أمالكه دون المسا
بحقوق الغير حسن النية.
تحكم المحكمة بهذا العقوبة وجوبا فذي الجنايذا  ،كمذا يجذوف لهذا
الحكم بها في الجنح.
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يحكذذم بهذذذا العقوبذذة بذذنص صذذريح فذذي المقذذرر القضذذائي الصذذادر
باإلدانة.
الأرع 35
ا الق المؤسسة أو حج الموقت اإللكتروني
(المادة )48 – 4
المادة 48 - 4
يترت عن ا الق المؤسسذة أو حجذ الموقذت اإللكترونذي ،المنذت
مذذذن ممارسذذذة النشذذذاط الذذذذي ارتكبذذذ الجريمذذذة أعنذذذاء ممارسذذذته أو
بمناسبته.
يحكم بهذذا العقوبذة اإلضذافية بذنص صذريح فذي المقذرر القضذائي
الصادر باإلدانة ،وذلك بصأة نهائيذة أو بصذأة مؤقتذة لمذدة ال تتجذاوف
عشر سنوا فذي حالذة اإلدانذة مذن أجذل جنايذة ،كمذا يحكذم بهذا بصذأة
مؤقتة لمدة ال تتجاوف خم سنوا في حالة اإلدانة من أجل جنحة.
البا العالث
أسبا انقضاء العقوبا واإلعأاء منها وايقاف تنأيذ ا
(المواد )29 - 5 _ 49
المادة 49
تنفد علدى المحكدوم عليده العقوبدات الردادرن دده بتمامهدا ،إم إدا
طرأ سبب مال أسباب امنق ا أو اإلعفا أو اإليقاف اآلتي بيانها:
 -1موت المحكوم عليه؛
 -2العفو العام؛
 -3نسص المقتضيا الجنائية المحكوم بمقت اها؛
 -4العفو الخاص؛
 -5التقادم؛
 -6إيقاف تنفيد العقوبة؛
 -7اإليرا المقيد بشروط؛
 -8الرلح ،إدا أجازه القانوال صراحة؛
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 -9التنافل عن الشكاية ،اذا أجافا القانون صراحة.
الأرع 3
مو المحكوم عليه
(المادة )21
المادة 21
مددوت المحكددوم عليدده م يحددور دوال تنفيددد العقوبذذا الماليددة علددى
تركته.
الأرع 5
العأو العام
(المادة )23
المادة 23
م يكوال العفو العام إم بنل تشريعي رريح.
ويحدددد هدددا الددنل مددا يترتددب عددال العفددو مددال آ ددار دوال المسدداو
بحقوق ال ير.
الأرع 1
نسص المقتضيا الجنائية
(المادة )25
المادة 25
باست نا الحالة المنرول عليها يي المادة  4من ذا القانون،
بخرول تطبيق القوانيال المؤقتة ،يإال نسص المقتضيا الجنائية
المحكوم بمقتضا ا يحور دوال تنفيد العقوبة المحكوم بها بموجبها
والتي لم يشرم بعد يي تنفيدها ،كما يضت حدا للعقوبة الجاري تنفيدها،
بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبا .
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الأرع 4
العأو الخاص
(المادة )21
المادة 21
العفو الخاص حق مال حقدوق الملد  ،ويباشدر ويدق الترتيبدات التدي
ت دددمنها الوهيدددر رقدددم  1-57-387الردددادر يدددي  16رجدددب 1377
موايق  6يبراير  1958بشأال العفو كما تم تغييرا وتتميمه.
وإدا قدم طلب العفو عال معتقل محكوم عليه بعقوبذة حبسذية ،جذاف
لرئي لجنة العأو ،برفة است نائية ،أال يأمر باإليرا عنده يدي انتودار
البت يي الطلب.
الأرع 2
التــقادم
(المادة )24
المادة 54
يترتب عال تقادم العقوبة تخلل المحكوم عليه من اآلعار القانونية
لإلدانة ،ويق الشروط المبينة يدي المدواد  078الذى  023-1مدال قدانوال
المسطرن الجنائية.
الأرع 6
ايقاف تنأيذ العقوبة
(المواد )28 _ 22
المادة 55
يددي حالددة الحكددم بعقوبددة جنحيذذة ،إدا لددم يكددال قددد سددبق الحكددم علددى
المدددتهم بدددالحبو مدددال أجدددر جنايدددة أو جنحدددة ،خذذذالل السذذذنوا الخمذذذ
السابقة الرتكا الجريمة المتابت من أجلها ،يجدوز للمحكمدة أال تدأمر،
بإيقاف تنفيد تل العقوبة كليا أو جفئيا ،على أال تعلر دل .
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في حالة الحكذم بعقوبذة سذجنية ال تتجذاوف عشذر سذنوا مقرونذة
بغرامة أو بدونها ،اذا لم يكن قد سبق الحكم بعقوبة من أجل جنايذة أو
جنحة ،يجوف للمحكمة أن تلمر بليقاف تنأيذ تلذك العقوبذة جفئيذا ،دون
أن تنفل عن نصف العقوبة المحكوم بها ،على أن تعلل ذلك.
المادة 22 - 3
في حالة الحكم علذى الشذخص االعتبذاري بغرامذة ،اذا لذم يكذن قذد
سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل جناية أو جنحذة ،يجذوف للمحكمذة أن
تذذلمر بليقذذاف تنأيذذذ تلذذك العقوبذذة ،دون أن تنذذفل عذذن نصذذف الغرامذذة
المحكوم بها ،على أن تعلل ذلك.
المادة 26
يل ددى المقذذرر القضذذائي بإيقدداف التنفيددد ويرددبح كددأال لددم يكددال ،بعددد
م ي عالث سنوا بالنسبة للجنح وخم سنوا بالنسذبة للجنايذا ،
مدددال اليدددوم الددددي أردددبح ييددده المقذذذرر القضذذذائي مكتسذذذبا لقذذذوة الشذذذيء
المقضي به ،إدا لم يرتكب المحكوم عليده ،خدالر تلد الفتدرن ،جنايدة أو
جنحة حكم عليه مال أجلها بعقوبة سالبة للحرية.
يل ددى وقددف التنفيددد بقددون القددانوال يددي حالددة ارتكدداب المحكددوم عليدده
جنايددة أو جنحددة خددالر المذذدد المشذذار اليهذذا فذذي الأقذذرة ا ولذذى وصذذدر
عليه من أجلها مقرر قضائي مكتس لقدون الشدي المق دي بده بعقوبدة
سالبة للحرية.
تنفد العقوبة األولى قبر العقوبة ال انية دوال إدما .
المادة 27
ال يمتذذد أعذذر إيقدداف التنفيددد إلددى أدا المصذذاريف القضذذائية للدددعوى
والتعوي دددات المدنيدددة والعقوبدددات اإل دددايية وال الذذذى سذذذقوط األهليدددة
المترتب عال حكم زجري.
ينتهي حتما مفعدور العقوبدات اإل دايية وسذقوط األهليدة ،اذا ألغذي
الحكم بإيقاف التنفيد ويقا لمقت ديات الفقدرن األولدى مدال المذادة  20مذن
ذا القانون.
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المادة 28
إدا كاال المحكدوم عليده حا درا يدي الجلسدة ،وكداال الحكدم موقدوف
التنفيددد ،تعدديال علددى الذذرئي  ،أال يندددره عنددد النطددق بذذالمقرر القضذذائي،
بأنه إدا حكم عليه مرن أخدرى فذي الحذاال المبينذة فذي المذادة  20مذن
ذا القذانون ،سدتنفد عليده هدده العقوبدة ،باإل داية إلدى العقوبدة التدي قدد
يحكم بها عليه ييما بعد دوال أي إدما  .كما يتعرض للعقوبدات المشدددن
بموجب حالة العود.
الأرع 7
اإلفراج المقيد بشروط
(المادة )29
المادة 29
اإليرا المقيد بشروط هو إطالق سراح المحكدوم عليده قبدر انهذاء
عقوبته لحسال سيرته داخل المؤسسذة السذجنية ،علدى أال يودر مسدتقيم
السددديرن يدددي المسدددتقبر ،أمدددا إدا بدددت عليددده سدددو السدددلو  ،أو إدا أخدددر
بالشددروط التددي حددددها قددرار اإليددرا المقيددد بشذذروط ،يإندده يرجذذت الذذى
المؤسسة السجنية إلتمام ما تبقى مال عقوبته.
يطبق اإليرا المقيد بشروط ،وفق أحكذام المذواد  022الذى 032
مال قانوال المسطرن الجنائية.
الأرع 8
الصــلــح
(المادة )29 - 3
المادة 29 - 3
باسذذتعناء حذذاال الصذذلح المنصذذوص عليهذذا فذذي المذذادة  71مذذن
قانون المسطرة الجنائية ،فلن الصلح الذي يرتذ عنذه القذانون سذقوط
الدعوا العموميذة اذا تذم قبذل صذدور مقذرر قضذائي قابذل للتنأيذذ ،ولذم
يذذنص صذذراحة علذذى أعذذرا علذذى العقوبذذة اذا وقذذت بعذذد صذذدور الحكذذم،
يحول دون تنأيذ العقوبة المحكوم بها التي لم يشرع بعذد فذي تنأيذذ ا،
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كما يضت حدا لتنأيذ العقوبة الجاري تنأيذ ا ،بقرار صادر عذن قاضذي
تطبيق العقوبا .

الأرع 9
التنـــافل
(المادة )29 - 5
المادة 29 - 5
يترت عن تنافل المشتكي عن شكايته ،في الحاال التي تكون
فيها الشكاية شرطا إلقامة الدعوا العمومية ،عدم تنأيذ العقوبة
المحكوم بها التي لم يشرع بعد في تنأيذ ا ،كما يوضت حد لتنأيذ
العقوبة الجاري تنأيذ ا ،بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبا .
المادة 61
(حذف إلدراج مقتضيا رد االعتبار في قانون المسطرة الجنائية)
الجفء العاني
التدابير الوقائية
(المواد )314 _ 63
البا ا ول
التدابير الوقائية الشخصية والعينية
(المواد )95 _ 63
المادة 63
التدابير الوقائية الشخرية هي:
 – 1الوضت القضائي في مؤسسة لتقويم االنحراف؛
 - 2اإلجبار على اإلقامة بمكاال معيال بصأة مؤقتة؛
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 - 3المنع مال اإلقامة بصأة مؤقتة؛
 - 4اإليدام الق ائي داخر مؤسسة لعال األمراض العقلية؛
 - 5الو ع الق ائي يي مؤسسة لعالج اإلدمان؛
 - 6الو ع الق ائي يي مؤسسة يالحية أو صناعية؛
 - 7عدم األهلية لمزاولة جميع الووائف أو الخدمات العمومية؛
 - 8المنع مال مزاولة مهنة أو نشاط أو يال سوا كاال دل خا دعا
لترخيل إداري أم م؛
 - 9سقوط الحق يي الومية الشرعية؛
 -10المنت من االتصال بالضحية والخضوع لعالج نأسي مالئم؛
 – 11المنت من مغادرة الترا الوطني وسح جواف السأر.
المادة 65
التدابير الوقائية العينية هي:
 - 1مرادرن األشيا التي لها عالقة بالجريمة أو األشديا ال دارن
أو الخطيرن أو المحوور امتالكها؛
 - 2إغالق المحر أو المؤسسة أو حج الموقذت االلكترونذي الددي
است ر يي ارتكاب الجريمة.
الأرع 3
الوضت القضائي في مؤسسة لتقويم االنحراف
(المواد )69 – 61
المادة 61
الوضت القضائي في مؤسسة لتقويم االنحراف هو و ع العائدديال
الديال تتدوير يديهم الشدروط المبيندة يدي المذواد  65و 66و 67مذن ذذا
القذذذانون ،داخدددر مؤسسدددة للش دددار دات نودددام مالئدددم لتقدددويم امنحدددراف
امجتماعي.
ال يطبذذق ذذذا التذذدبير علذذى المحكذذوم علذذيهم الذذذين يتجذذاوف سذذنهم
الستين.
المادة 64
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يحدد المقرر القضائي مدن الوضت التي ال يجوف أال تقر عال خمو
سددنوات ،أو تزيددد عددال عشددر سددنوات ابتدددا مددال تذذاريص انتهذذاء تنفيددد
العقوبة.
يجذذوف الغذذاء ا مذذر الصذذادر بالوضذذت القضذذائي ،اذا تحسذذن سذذلوك
المحكوم عليه وأصبح مؤ ال لالندماج داخل المجتمت.
يصذذدر قذذرار اإللغذذاء عذذن قاضذذي تطبيذذق العقوبذذا للمحكمذذة التذذي
أمر بالوضت القضائي ،بنذاء علذى اقتذرا مذن مذدير مؤسسذة الشذغل
أو بناء على طل المحكوم عليه بعد استشارة مدير مؤسسة الشغل.
المادة 62
يتعدديال وضذذت العائددديال الددديال ردددر علدديهم الحكددم بالسددجال مددرتيال
خالل عشر سنوات .وم يدخر يي حساب هددا األجدر مددن العقوبدة التدي
وقع تنفيدها فعليا.
المادة 66
يمكن وضت العائدين الذين صدر عليهم خالل عشر سنوا :
 - 1حكم بالحب مرتين فلكعر؛
 - 2حكم بالسجن مرة واحدة والحب مرة واحدة فلكعر.
وال يذذدخل فذذي حسذذا ذذذا ا جذذل مذذدة العقوبذذة التذذي وقذذت تنأيذذذ ا
فعليا.
المادة 67
كددر مددال سددبق وضذذعه فذذي مؤسسذذة لتقذذويم االنحذذراف ددم ارتكددب،
داخر العشر سنوات الموالية لتاريص انتها وضعه ،جناية أو جنحة حكم
عليدده مددال أجلهددا بددالحبو لمدددن تزيددد عددال سددنة يإندده ،بعددد قضذذاء هددده
العقوبة ،يوضت مال جديد يي المؤسسة ،لمدن م يمكال أال تقر عدال عشدر
سنوات.
المادة 68
(حـــذفـــــ )
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المادة 69
تختص المحكمة التي تقضذي بالعقوبدة األردلية المسدتوجبة لوضذت
المحكوم عليه قضائيا بالب في شأال دل الوضت.
يحكم بالوضت القضائي يي نفو المقرر القضائي الرادر بالعقوبة
األرددلية ،مددع وجددوب التنردديل صذذراحة علذذى المقذذررا القضذذائية
السابقة التي تبرر هدا التدبير.
الأرع 5
اإلجبار على اإلقامة
(المادتان )71 – 3 _ 71
المادة 71
إدا تبيال مال الوقائع أال المتهم بارتكاب إحددى الجذرائم المنصذوص
عليهذذذا فذذذي المذذذادة  108مذذذن قذذذانون المسذذذطرة الجنائيذذذة ،لددده نشذذذاط
اعتيادي ييه خطدر علدى النودام العدام ،جذاف للمحكمذة التذي تحكذم عليذه
بالعقوبددة مددال أجددر تل د الجريمددة ،أال تعدديال لدده مكانددا لأقامددة أو دائددرن
محذذددة م يجددوز لدده امبتعدداد عنهددا بدددوال رخرددة ،طددوار المدددن التددي
يحددها المقرر الق ائي ،على أال م تتجاوز خمو سنوات.
اذا تعلق ا مر بجريمة ار ابية وبجريمة الم بلمن الدولة ،فذلن
مذذذدة اإلجبذذذار علذذذى اإلقامذذذة بمكذذذان معذذذين يمكذذذن أن تصذذذل الذذذى عشذذذر
سنوا .
تبتدد مدن اإلجبار على اإلقامة مال تاري انتها العقوبة األرلية.
المادة 71 - 3
تتذذولى المديريذذة العامذذة لألمذذن الذذوطني أو القيذذادة العليذذا للذذدرك
الملكي ،حس الحاال  ،تبليذك المقذرر القضذائي باإلجبذار علذى اإلقامذة
بمكذذان معذذين الذذى المعنذذي بذذا مر ،بواسذذطة محضذذر يتضذذمن البيانذذا
التالية :
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 - 1ا مذذاكن أو الذذدوائر التذذي خصذذها المقذذرر القضذذائي باإلجبذذار
على اإلقامة؛
 - 2مدة اإلجبار على اإلقامة.
تكذذذون المديريذذذة العامذذذة لألمذذذن الذذذوطني والقيذذذادة العليذذذا للذذذدرك
الملكي ،حس الحاال  ،مختصة بالسذهر علذى تنأيذذ المقذرر القضذائي
باإلجبذذار علذذى اإلقامذذة ف ذي مكذذان معذذين .ويكذذون عليهذذا ابذذالا النيابذذة
العامة فورا بكل اخالل في تنأيذا.
يمكذذذن لقاضذذذي تطبيذذذق العقوبذذذا  ،اذا اقتضذذذى الحذذذال ،أن يسذذذلم
للمحكوم عليه رخصا مؤقتة للتنقل خارج ا مذاكن أو الذدوائر المحذددة
التذذذي ال يجذذذوف لذذذه االبتعذذذاد عنهذذذا داخذذذل تذذذرا المملكذذذة ،مذذذت اشذذذعار
المديريذة العامذة لألمذن الذوطني أو القيذادة العليذا للذدرك الملكذي حسذ
الحاال  ،كما يمكنه تمديد مذدة التنقذل ،بصذأة اسذتعنائية ،كلمذا اقتضذى
ا مر ذلك.
الأرع 1
المنت من اإلقامة
(المواد )74 – 73
المادة 73
المنددع مددال اإلقامددة هددو منددع المحكددوم عليدده مددال أال يقذذيم أو يحددر
بأماكال معينة ،ولمدن محددن إدا اعتبدرت المحكمدة ،نودرا لطبيعدة الفعدر
المرتكب أو لشخرية ياعله أو لوروف أخرى ،أال إقامة المحكوم عليه
بتل األماكال أو الحلول بها تشكل خطرا على النوام العام أو على أمدال
األشخال.
يحدد المقرر القضائي ا ماكن التي يمنت على المحكوم عليه
اإلقامة أو الحلول بها.

المادة 75
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يجوز الحكدم بدالمنع مدال اإلقامدة يدي حالدة صذدور عقوبدة مدال أجدر
جناية.
أمددا يددي حالددة صذذدور عقوبددة بددالحبو مددال أجددر جنحددة ،يددال يجددوز
الحكم بالمنع مال اإلقامة إم إدا كاال مقررا يي النل الددي يعاقدب علدى
تل الجنحة.
غير أنه يجوز دائما الحكم بالمنع مال اإلقامة ،إدا ردر حكم
بعقوبة حبسية مال أجر جريمة إرهابية.
المادة 71
يمكدال الحكدم بدالمنع مدال اإلقامدة مدال خمدو إلدى عشذر سذنوا يدي
حق المحكوم عليهم بعقوبة السدجال ،ومذن سذنة الذى خمذ سذنوا يدي
حق المحكوم عليهم بعقوبة الحبو.
م تبدأ مدن هدا المنع ومفعوله إم مال تذاريص اإلفذراج عذن المحكدوم
عليه وبعد تبلي ه المقرر القضائي بالمنع مال اإلقامة.
المادة 74
تتددولى المديريذذة العامذذة لألمذذن الذذوطني أو القيذذادة العليذذا للذذدرك
الملكي ،حس الحاال  ،تبليغ المقذرر القضذائي بدالمنع مدال اإلقامدة إلدى
المعني باألمر ،بواسطة محضر يتضمن البيانا التالية:
 - 1األماكال أو الدوائر التي خرها المقرر القضائي بالمنع؛
 - 2مدة المنت من اإلقامة.
وتكدددوال المديريذذذة العامدددة ل مدددال الدددوطني والقيدددادن العليدددا للددددر
الملكي ،حسدب الحذاال  ،مختصذة بالسدهر علدى تنفيدد المقذرر القضذائي
بالمنع مال اإلقامة.
يمكذذذن لقاضذذذي تطبيذذذق العقوبذذذا  ،اذا اقتضذذذى الحذذذال ،أن يسذذذلم
للمحكذذوم عليذذه رخصذذا بذذالحلول المؤق ذ فذذي ا مذذاكن الممنوعذذة ،مذذت
اشعار المديريذة العامذة لألمذن الذوطني أو القيذادة العليذا للذدرك الملكذي
حسذذذ الحذذذاال  ،كمذذذا يمكنذذذه تمديذذذد مذذذدة الحلذذذول المؤقذذذ  ،بصذذذأة
استعنائية ،كلما اقتضى ا مر ذلك.
الأرع 4
اإليداع القضائي داخل مؤسسة لعالج ا مرا العقلية
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(المواد )79 – 72
المادة 72
اإليدام الق ائي داخر مؤسسة لعال األمراض العقليدة هدو وضذت
شخل يي مؤسسدة طبيدة مختردة بعدال األمدراض العقليدة ،بمقت دى
مقذذرر قضذذائي صذذادر عذن المحكمذذة ،إدا كدداال متهمددا بارتكدداب جنايددة أو
جنحة أو بالمساهمة أو المشاركة ييها ،ولكنه كاال وقدت ارتكداب الفعدر،
يي حالة خلدر عقلدي بدت بندا علدى خبدرن طبيدة ،واسدتوجب التردريح
بانعدددام مسددؤوليته مطلقددا وإعفائدده مددال العقوبددة التددي قددد يسددتحقها ويددق
القانوال.
المادة 72 - 3
يجذذوف للنيابذذة العامذذة أو لقاضذذي التحقيذذق ،حس ذ الحذذاال  ،متذذى
ظهر على الشخص أنه يعاني من مذر عقلذي ،ا مذر بليداعذه مؤقتذا
بمؤسسة لعالج ا مرا العقلية .ويبقى قرار اإليداع ساريا الذى حذين
ب المحكمة في القضية.
المادة 76
إدا تبدديال للمحكمذذة ،بعددد إجددرا خبددرن طبيددة ،أال الشددخل المتددابع
أمامها بجناية أو جنحة ،كاال عديم المسؤولية تماما وقدت ارتكداب الفعدر
بسبب خلل عقلي ،يإنه يجب عليها:
 - 1أال ت بت أال المدتهم كداال ،وقدت ارتكذا الفعدر ،يدي حالدة خلدر
عقلي يمنعه تماما مال اإلدرا أو اإلرادن؛
 - 2أال تردددرح بانعددددام مسدددؤوليته مطلقدددا وتحكدددم بإعفائددده مذذذن
العقوبة؛
 - 3أال تأمر ،يي حالة استمرار الخلر العقلي ،بإيداعه يي مؤسسدة
لعال األمراض العقلية.
ويبقى األمدر بامعتقدار سداريا علدى المدتهم إدا كداال معدتقال إلدى أال
يتم ايداعه يعال يي تلد المؤسسدة علذى أن يذتم ذلذك خذالل أجذل أقصذاا
عالعة أشهر من تاريص النطق بالمقرر القضائي.
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واذا تعذر اإليداع داخل ا جذل ،يعذر ا مذر علذى قاضذي تطبيذق
العقوبذذذا التخذذذاذ اإلجذذذراءا الكأيلذذذة لتنأيذذذذ مقذذذرر اإليذذذداع ،وعنذذذد
االقتضاء تمديد مأعول قرار االعتقال ،الى أن يتم اإليداع.
المادة 77
اإليدام الق دائي يسدتمر طالمدا اسدتوجب دلد الحأذاظ علذى األمدال
العام وعال الشخل المأمور بإيداعه.
ويبقى الشخل المودم تحت المالحوة ،ويجدب يحرده كلمدا رأى
الطبيب المعالج رورن دل  ،أو كل ستة أشهر على أبعد تقدير.
وإدا ارتذذلا الطبيددب المعددالج إنهددا اإليدددام ،يإندده يجددب أال يخطددر
الوكيل العام للملك لدا محكمة االستئناف الدي لده أال يطعدال يدي قدرار
اإلخرا يي ورف عشدرن أيدام ابتددا مدال تسدلمه دلد اإلخطدار ،ودلد
ويددق الشددروط المقددررن يددي الفرددر  28مددال وهيددر رقذذم 1-28-222
بتذذذاريص  21شدددوار  33( 1378أبريدددر  )1959بشذذذلن الوقايدددة مدددال
األمددراض العقليددة ومعالجتهذذا وحمايددة المر ددى المرددابيال بهددا ،وهدددا
الطعال يوقف مفعور األمر باإلخرا .
المادة 78
إدا تبين للمحكمة ،بعد الخبرن الطبية ،أال مرتكب جناية أو جنحدة،
رغددم كوندده قددادرا علددى الددديام عددال نفسدده يددي ال ددعوى ،أندده كدداال وقددت
ارتكابه األيعدار المنسدوبة إليده مردابا ب دعف يدي قدواه العقليدة يترتدب
عليه نقل مسؤوليته ،يإنه يجب عليها:
 - 1أال ت بت أال األيعار المتابع مال أجلها المتهم منسوبة إليه؛
 - 2أال تررح بأال مسؤوليته ناقرة بسبب عف يي قواه العقلية
وقت ارتكاب الفعر؛
 - 3أال تردر المقرر القضائي بالعقوبة؛
 - 4أال تددأمر ،إدا اقت ددى األمددر دل د  ،بإدخددار المحكددوم عليدده يددي
مؤسسة لعال األمراض العقلية ،قبر تنفيد العقوبة السالبة للحرية.
ومدددن بقائدده يددي هددده المؤسسددة تخرددم مددال مدددن العقوبددة ،وينتهددي
إيداعه يي المؤسسة ويق الشروط المقررن يي الفقرن األخيرن مال المادة
 77من ذا القانون.
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المادة 79
إدا تبذذين للمحكمددة ،بعددد الخبددرن الطبيددة ،أال الشددخل المتددابع لددديها
بجنايدة أو جنحدة كامدر المسدؤولية أو نداقل المسدؤولية بالنسدبة للوقددائع
المنسوبة إليه ،ولكال بسبب خلر يي قواه العقلية طرأ عليه أو اشتد أ دره
بعد ارتكاب الفعر ،جعله غير قادر على الديام عال نفسده يدي الددعوى،
يإنه يجب عليها:
 - 1أال تقرر أال المتهم عاجز عال إبدا دياعه بسبب خلر يي قدواه
العقلية؛
 - 2أال تأمر بوقف النور يي الدعوى؛
 - 3أال تأمر بليداعه يي مؤسسة لعال األمراض العقلية.
يبقى األمر بامعتقار ساريا بالنسبة للمتهم الذى أن يدتم إيداعده يعدال
فذذي تلذذك المؤسسذذة علذذى أن يذذتم ذلذذك خذذالل ا جذذل وويددق اإلجددرا ات
المنرول عليها يي المادة  76من ذا القانون.
يجب على رئي المؤسسة العالجية أال يخطر النيابة العامة لدا
المحكمة المختصة بقرار اخراج المتهم قبل عشرة أيام على ا قذل مذن
تنأيذ قرار اإلخراج ،ويبقى األمر بامعتقار الدي كاال نايدا وقت إدخالده
بالمؤسسدددة سددداري المفعدددور الذذذى حذذذين نقلذذذه الذذذى المؤسسذذذة السذذذجنية
و ُيستلنف النظر في الدعوا ،بنا على طلب مال النيابة العامة.
يي حالة ردور حكم بعقوبة سالبة للحرية ،يإنه يمكال للمحكمدة أال
تخرم المدن التي ق اها يي المؤسسة العالجية مال مدن تل العقوبة.
الأرع 2
الوضت القضائي في مؤسسة لعالج اإلدمان
(المواد )85 – 81
المادة 81
الو ع الق ائي يدي مؤسسدة لعدال اإلدمذان هدو أال يو دع تحدت
المراقبدددة بمؤسسدددة مختصذذذة  -وبمقت دددى مقذذذرر قضذذذائي ردددادر عدددال
المحكمة  -شخل ارتكب أو ساهم أو شار يي جناية أو جنحة ،وكان
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مدمنا على تعاطي الكحور أو المخدرات أو المؤعرا العقليذة إدا وهدر
أال منحرايه رلة بدل اإلدمان.
المادة 83
إدا ارتددأت المحكمذذة الحكذذم بالوضذذت القضذذائي فذذي مؤسسذذة لعذذالج
اإلدمان ،تعيال عليها:
 - 1أال تررح بأال الفعر المتابع مال أجله رادر عال المتهم؛
 - 2أال ت بدت أن ارتكابذذه للفعددر مددرتبط بلدمذذان مترتددب عددال تعدداط
للكحور أو المخدرات أو المؤعرا العقلية؛
 - 3أال تحكم بالعقوبة؛
 - 4أال تأمر ،عالون علدى دلد  ،بالو دع الق دائي داخدر مؤسسدة
لعال اإلدمان ،لمدن م تتجاوف سنتيال.
يطبدددق علدددى المحكدددوم عليددده تددددبير الو دددع الق دددائي قبدددر تنفيدددد
العقوبة ،ما لم تقرر المحكمة خالف دل .
المادة 85
يل ى التدبير الرادر بالو ع الق ائي يي مؤسسة لعدال اإلدمذان
عندما يتبيال أال األسباب التي استوجبته قد فال .
إدا ارتذذلا الطبيددب ،رئدديو مؤسسددة عددال اإلدمذذان ،أال يضذذت حدددا
لهدددا التدددبير يج ذ عليذذه أن يخطذذر الوكيذذل العذذام للملذذك لذذدا محكمذذة
االستئناف ،الدي يحق له ،داخر العشرن أيام الموالية لتورله باإلخطدار
المدكور ،الطعال يي قرار الطبيب ،ويقا لمقت يات المادة  77من ذا
القانون.
الأرع 6
الوضت القضائي في مؤسسة فالحية أو صناعية
(المواد )82 – 81
المادة 81
الو دددع الق دددائي يدددي مؤسسدددة يالحيدددة أو صذذذناعية هدددو إلدددزام
المحكوم عليه مال أجر جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبو بأال يوضت
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يي مركز مختل يكلف ييه بأش ار يالحية أو صناعية ودلد إدا وهدر
أال ارتكابه للأعل مرتبط بتعدوده علدى البطالدة أو تبديال أنده يتعدي عدادن
مال أعمار غير مشروعة.
المادة 84
إدا ارتأت المحكمة الحكذم بالوضذت القضذائي فذي مؤسسذة فالحيذة
أو صناعية ،تعيال عليها:
 - 1أال تررح بأال الفعر المتابع مال أجله رادر عال المتهم؛
 - 2أال تقددرر أال هدددا الفعددر مددرتبط بمددا اعتدداده المحكددوم عليدده مددال
البطالة أو أال المحكوم عليه يتعي عادن مال أعمار غير مشروعة؛
 - 3أال تحكم بالعقوبة؛
 - 4أال تددأمر ،عددالون علددى دل د  ،بالو ددع الق ددائي يددي مؤسسددة
يالحية أو صناعية لمدن م تقر عال ستة أشهر وم تتجاوز سنتيال.
ويبدأ الوضت بالمؤسسة الفالحية أو الصناعية بمجدرد انتهدا تنفيدد
العقوبة ،بعد تبليك المقرر القضائي للمحكوم عليه.
المادة 82
يل ددى التدددبير بالو ددع الق ددائي فذذي مؤسسذذة فالحيذذة أو صذذناعية
عندما ينم سلو المحكوم عليه عال رالح حاله.
ويرددددر القدددرار بهددددا اإلل دددا  ،عدددال قاضذذذي تطبيذذذق العقوبذذذا ،
للمحكمذذة التذذي أمذذر بالوضذذت القضذذائي بنذذاء علذذى اقتذذرا مذذن مدددير
المؤسسة الفالحية أو الصناعية أو بناء علذى طلذ المحكذوم عليذه بعذد
استشارة مدير المؤسسة الأالحية أو الصناعية.
الأرع 7
عدم ا لية لمفاولة الوظائف والخدما العمومية
(المادة )86
المادة 86
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يجدددب علدددى المحكمدددة أال تردددرح بعددددم األهليدددة لمزاولدددة جميدددع
الووائف والخدمات العمومية يي الحاال التي ندل ييهدا القدانوال علدى
دل .
يجدددوز الحكدددم بهددددا التددددبير ،يدددي غيدددر الحذذذاال المشدددار إليهدددا،
وبمقتضى قرار معلل ،عندما تالحو المحكمة أال الجريمدة المرتكبدة لهدا
عالقة مباشرن بمزاولة الوويفة أو الخدمة وأنها تكشف عال وجود يسداد
يي أخالق مرتكبهدا م يدتال م ومزاولدة الوويفدة أو الخدمدة علدى الوجده
المطلو .
يحكم بعدم األهليدة لمددن م يمكدال أال تتجذاوف عشدر سدنوات ،مدا لدم
ينل القانوال علدى خدالف دلد  ،وتحسدب هدده المددن مدال تذاريص انتهذاء
تنفيد العقوبة.
الأرع 8
المنت من مفاولة مهنة أو نشاط أو فن
(المادة )87
المادة 87
يتعدديال الحكددم بددالمنع مددال مزاولددة مهنددة أو نشدداط أو يددال يددي حددق
المحكدددوم عليددده مدددال أجدددر جنايدددة أو جنحدددة ،عنددددما يتبددديال للمحكمدددة أال
الجريمة المرتكبة لها عالقة مباشرن بمزاولة المهنة أو النشداط أو الفدال،
وأنده توجددد قدرائال قويددة يخشدى معهددا أال يردبح المحكددوم عليده ،إال هددو
تمادى في مزاولة دل  ،خطرا على أمدال النداو أو ردحتهم أو أخالقهدم
أو على أموالهم.
يحكددم بهدددا المنددع لمدددن م يمكددال أال تتجذذاوف عشددر سددنوات ،مددا لددم
ينل القانوال علدى خدالف دلد  .وتحسدب هدده المددن مدال تذاريص انتهذاء
تنفيد العقوبة.
يمكذذن أال يت ددمال المقذذرر القضذذائي بالمؤاخدددن األمددر بتنفيددد هدددا
التدبير مؤقتا ،بالرغم مال استعمار أي طريق مدال طدرق الطعدال ،عاديدة
كانت أو غير عادية.
الأرع 9
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سقوط الحق في الوالية الشرعية
(المادة )88
المادة 88
يتعديال علدى المحكمدة أال تحكدم بسدقوط الحدق يدي الوميدة الشددرعية
علددى ا بنذذاء عندددما تردددر حكمددا باإلدانذذة مددال أجددر جنايددة أو جنحددة
معاقب عليها قانوندا بعقوبذة سذالبة للحريذة ارتكبهدا أحدد األردور علدى
شددخل أحددد أبنائدده القارددريال ،إدا بددت لددديها أال سددلو المحكددوم عليدده
يعددرض أبنددا ه القارددريال لخطددر أخالقذذي أو بذذدني أو نأسذذي ،علذذى أن
تعلل ذلك بشكل صريح في المقرر القضائي.
يمكددال أال يشددمر هدددا السددقوط جميددع الحقددوق المترتبددة عددال الوميددة
الشرعية أو بع ها ،كما يسدو أال يكدوال مقتصذرا علدى كدر ا بنذاء أو
على البع منهم.
يجددوز أال يت ددمال المقذذرر القضذذائي بالمؤاخدددن األمددر بتنفيددد هدددا
التدبير مؤقتدا ،علدى الدرغم مدال اسدتعمار أي طريدق مدال طدرق الطعدال،
عادية كانت أو غير عادية.

الأرع 31
المنت من االتصال بالضحية والخضوع للعالج
(المادتان )88 – 5 _ 88 – 3
المادة 88 - 3
في حالة اإلدانة من أجل جرائم التحرم أو االعتداء أو االستغالل
الجنسذذذي أو سذذذوء المعاملذذذة أو العنذذذف ضذذذد المذذذرأة أو القاصذذذرين أو
جرائم االتجار بالبشر ،يمكن للمحكمة الحكم :
 – 1بمنت المحكوم عليه مذن االتصذال بالضذحية أو االقتذرا مذن
مكان تواجد ا ،أو التواصل معها بذلي وسذيلة ،لمذدة ال تتجذاوف خمذ
سذذنوا ابتذذداء مذذن تذذاريص انتهذذاء العقوبذذة المحكذذوم بهذذا عليذذه أو مذذن
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تذذاريص صذذدور المقذذرر القضذذائي ،اذا كانذذ العقوبذذة السذذالبة للحريذذذة
المحكوم بها موقوفة التنأيذ أو رامة فقط أو عقوبة بديلة؛
 – 2بخضوع المحكوم عليه ،عند االقتضاء ،خذالل المذدة المشذار
اليها في البند ( )1أعالا أو أعناء تنأيذ العقوبة السالبة للحرية ،لعالج
نأسي مالئم.
يمكذذن أن يتضذذمن المقذذرر القضذذائي بالمؤاخذذذة ا مذذر بتنأيذذذ ذذذا
التدبير مؤقتا ،بالر م من استعمال أي طريق من طرق الطعن.
المادة 88 - 5
يعد الطبي المعالج تقريرا عن تطور حالة المحكذوم عليذه بذالمنت
من االتصذال والخضذوع للعذالج ،كذل عالعذة أشذهر علذى ا قذل ويوجهذه
الى قاضي تطبيق العقوبا  ،للتلكذد مذن تقذويم سذلوكه وتأذادي عودتذه
الى نأ ا فعال التي أدين من أجلها.
اذا استقر رأي الطبي المعالج على انهاء ذا التدبير قبذل الوقذ
المحدد له فلنه ،يخطر قاضي تطبيق العقوبا بواسطة تقريذر منأصذل
يبرر ذلك.

الأرع 33
المنت من مغادرة الترا الوطني وسح جواف السأر
(المادة )88 – 1
المادة 88 – 1
يمكن في حال صدور عقوبة جنائية أو جنحية الحكم بمنت
المحكوم عليه من مغادرة الترا الوطني وسح جواف سأرا.
يحدد المقرر الذي يعاق على الجناية أو الجنحة مدة المنت
التي ال يمكن أن تتجاوف عشر سنوا من تاريص اإلفراج عن المحكوم
عليه أو من تاريص صدور المقرر اذا كان العقوبة رامة فقط أو
عقوبة سالبة للحرية موقوفة التنأيذ أو عقوبة بديلة.
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خم

اذا تعلق ا مر بجريمة ار ابية يمكن أن تصل مدة المنت الى
عشرة سنة.
الأرع 35
المصـادرة
(المادة )89

المادة 89
يددددؤمر بالمرددددادرن كتدددددبير وقددددائي بالنسددددبة لدددد دوات واألشدددديا
المحجددوزن التددي يكددوال رددنعها أو اسددتعمالها أو حملهددا أو حيازتهددا أو
بيعها جريمة ،ولو كانت تل األدوات أو األشيا في مل ال يدر ،وحتدى
لو لم يردر مقرر قضائي باإلدانة.

الأرع 31
ا الق المحل أو المؤسسة أو حج الموقت االلكتروني
(المادة )91
المادة 91
يجدددددوز أال يدددددؤمر بذذذذذل الق المحذذذذذل أو المؤسسذذذذذة التجاريذذذذذة أو
الصذذناعية أو حج ذ الموقذذت االلكترونذذي نهائيددا أو مؤقتددا ،إدا اسددتعمر
مرتكددداب جريمدددة ،إمدددا بإسدددا ن اسدددت الر اإلدال أو الرخردددة المحردددر
عليها ،وإما بعدم مراعان النوم اإلدارية.
يترت عال الحكم بإغالق محر تجاري أو رناعي أو حج موقذت
الكتروني يي الحاال التي يجيز ييها القدانوال دلد  ،مندع المحكدوم عليده
مال مزاولة نفو المهنة أو النشداط ،ويشدمر المندع أيدراد أسدرن المحكدوم
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عليه أو غيرهم ممال يكوال المحكوم عليه قد بام له المحر أو المؤسسة
أو الموقت أو أكدراه أو سدلمه إليده .كمدا يسدري المندع يدي حدق الشدخل
االعتباري أو الهيئة التي كاال ينتمدي إليهدا المحكدوم عليده أو كداال يعمدر
لحسابها وقت ارتكاب الجريمة.
م يجددوز أال تقددر مدددن اإلغددالق المؤقددت عددال شذذهر واحذذد وم أال
تتجاوز ستة أشهر ،ما لم ينل القانوال على خالف دل .
الأرع 34
أحكام مشتركة للتدابير الوقائية
(المادتان )95 – 93
المادة 93
إدا ردرت على نفو الشخل عدن تدابير وقائية غير قابلة للتنفيدد
يددي آال واحددد ،يإندده يتعدديال علددى المحكمددة التددي أردددرت آخددر تدددبير أال
تحدد الترتيب الدي يتبع يي التنفيد.
إم أال اإليدام الق ائي يي مؤسسة لمعالجدة األمدراض العقليدة ،أو
الو دددع الق دددائي يدددي مؤسسدددة لعدددال اإلدمذذذان أو الخضذذذوع للعذذذالج
النأسي المنصوص عليه في المادة  88 - 1من ذا القذانون تنفدد قبدر
غيرها من التدابير.
المادة 95
إدا ردر على شخل ،خالر تنفيده لتدبير وقائي سالب للحريدة أو
مقيد لهدا ،حكدم بعقوبدة سدالبة للحريدة ،مدال أجدر جنايدة أو جنحدة أخدرى
يإنه يوقف تنفيد التددبير الوقدائي كيفمدا كداال ،وتنفدد علدى المحكدوم عليده
العقوبة الجديدن ،ماعدا اذا تعلق ا مر بالتدابير الوقائية التالية:
 - 1اإليداع القضائي داخل مؤسسة لمعالجة ا مرا العقلية؛
 - 2الوضت القضائي في مؤسسة لعالج اإلدمان.
البا العاني
أسبا انقضاء التدابير الوقائية واإلعأاء منها أو ايقافها
(المواد )314 _ 91
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المادة 91
مع مراعان المقت يات الواردة في ذا البذا  ،يدإال أسدباب انق دا
التدابير الوقائية أو اإلعفا منها أو إيقايها هي:
 - 1موت المحكوم عليه؛
 - 2العفو العام؛
 - 3نسص المقتضيا الجنائية المحكوم بمقت اها؛
 – 4العفو الخاص؛
 - 5التقادم؛
 - 6اإليرا المقيد بشروط؛
 - 7رد امعتبار؛
 - 8الرلح ،عندما يجيفا القانوال رراحة؛
 -9التنافل عن الشكاية ،اذا أجافا القانون صراحة.
على أال وقف تنفيد العقوبة م أ ر له يي تنفيد التدابير الوقائية.
الأرع 3
مو المحكوم عليه
(المادة )94
المادة 94
موت المحكوم عليه م يحور دوال تنفيد التدابير الوقائية العينية.
الأرع 5
العأــو العــام
(المادة )92
المادة 92
القانوال المتعلق بالعفو العام عال الجريمدة أو عدال العقوبدة األردلية
يوقف تنفيد التددابير الوقائيدة الشخردية ،دوال التددابير الوقائيذة العينيدة،
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مددا لددم يوجددد نددل رددريح يقضذذي بخددالف دلدد  ،أو إدا نددل القددانوال
الممنوح بمقت اه العفو على خالف دل .
الأرع 1
نسص المقتضيا الجنائية
(المادة )96
المادة 96
نسذذص المقتضذذيا الجنائيذذة المحكذذوم بمقتضذذا ا ي ددع حدددا لتنفيددد
التدددابير الوقائيددة ،بالشددروط المنرددول عليهددا يددي المذذادة  2مذذن ذذذا
القانون.

الأرع 4
العأــو الخـاص
(المادة )97
المادة 97
العفددو الخذذاص المتعلذذق بالعقوبددة األرددلية م يسددري علذذى التذذدابير
الوقائية ،إم إدا ورد نل رريح يي قرار العفو يقضي بخالف دل .
الأرع 2
التـقـــادم
(المواد )311 _ 98
المادة 98
تقادم العقوبة األرلية م ينتج عنه تقادم التدابير الوقائية.
المادة 99
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التدبير الوقائي الددي لدم ينفدد يسدقط بالتقدادم بم دي أربذت سذنوا ،
تبتدد إما مال تاري انتها تنفيد العقوبة السالبة للحرية أو أداء ال رامدة
أو تقادم العقوبة.
إم أندده إدا كانددت مدددن التدددبير الوقددائي المحكددوم بدده تزيددد عددال أربذذت
سنوات ،يإال مدن التقادم تكوال مساوية لمدن التدبير المحكوم به.
المادة 311
أحكام المادتيال  98و 99من ذا القانون م تطبق علدى المندع مدال
اإلقامة ،إم طبق القواعد المنرول عليها يي الفقرن ال انية مدال المذادة
 43من ذا القانون ،والمادة  072مال قانوال المسطرن الجنائية.

الأرع 6
اإلفراج المقيد بشروط
(المادة )313
المادة 313
يجوز أال ينل يي قرار اإليرا المقيد بشروط على تنفيد التدابير
الوقائية.
الأرع 7
رد االعتبــار
(المادة )315
المادة 315
رد امعتبار للمحكوم عليه ،الدي يكتسذ أو يرددر ويدق الشدروط
المقررن يي المواد  084الى  403من قانون المسطرن الجنائية ،ي ع
حدا لتنفيد التدابير الوقائية.
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الأرع 8
الصــلـح
(المادة )315 - 3
المادة 315 - 3
يترت عن الصلح ،اذا أجذافا القذانون صذراحة ،وضذت حذد لتنأيذذ
التذذذذدابير الوقائيذذذذة الشخصذذذذية دون العينيذذذذة بقذذذذرار لقاضذذذذي تطبيذذذذق
العقوبا  ،ما لم يوجد نص صريح يقضي بخالف ذلك.

الأرع 9
التنـــافل
(المادة )315 - 5
المادة 315 - 5
يترت عن تنافل المشتكي عن شكايته ،في الحاال التذي يجيف ذا
القذذانون صذذراحة ،وضذذت حذذد لتنأيذذذ التذذدابير الوقائيذذة الشخصذذية دون
العينيذذة ،بقذذرار لقاض ذي تطبيذذق العقوبذذا  ،مذذا لذذم يوجذذد نذذص صذذريح
يقضي بخالف ذلك.
الأرع 31
أحكـام عامــة
(المادتان )314 _ 311
المادة 311
أسددباب انق ددا التذذدابير الوقائيذذة أو اإلعفددا منهددا أو إيقايهددا ،ييمددا
عدددا مددوت المحكددوم عليدده والعأذذو العذذام والصذذلح وتنذذافل المشذذتكي ،م
تطبق على التدابير التالية:
 -1الوضت القضائي في مؤسسة لتقويم االنحراف؛
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 -2اإليدام الق ائي داخر مؤسسة لعال األمراض العقلية؛
 -3الو ع الق ائي يي مؤسسة لعال اإلدمان؛
 -7الوضت القضائي في مؤسسة فالحية أو صناعية؛
 -2المنت من االتصال والخضوع لعالج نأسي.
وتنق ددي هددده التدددابير الوقائيددة ويددق الشددروط المحددددن فذذي المذذواد
 88 - 2 ،82 ،82 ،48من ذا القانون.
المادة 314
سذذقوط الحذذق يددي الوميددة الشددرعية علددى األبنددا يخ ددع ألحكددام
امنق ددا واإلعفددا واإليقدداف الخارددة بدده ،وتنتقذذل ممارسذذة الواليذذة
الشرعية على ا بناء وفق مدونة ا سرة.
الجفء العالث
باقي ما يمكن أن يحكم به
(المواد )319 _ 312
المادة 312
كددر حكددم يجددب أال يبددت يددي المصذذاريف القضذذائية للدددعوى وفذذي
اتالف ما يمكن اتالفه.
كما يب  ،عند امقت ا  ،يدي طلبدات الدرد وارجذاع الحالذة الذى مذا
كان عليه والتعويض.
المادة 316
الرد هدو إعدادن األشديا أو المبدالغ أو األمتعدة المنقولدة المو دوعة
تحت يد العدالة إلى أرحاب الحق ييها.
ويجوف للمحكمة أال تأمر بالرد ولو لم يطلبه راحب الشأال.
المادة 317
يجددوز للمحكمددة عددالون علددى دل د  ،بقددرار معلددر ،بنددا علددى طلددب
الضحية أال تأمر برد:
 - 1المبددالغ المتحرددلة مددال بيددع األشدديا أو األمتعددة المنقولددة التددي
كاال له الحق يي استردادها عينا؛
48

 - 2األشيا أو األمتعة المنقولدة المتحردر عليهدا بواسدطة مدا ندتج
عال الجريمة ،مع احترام حقوق ال ير.
المادة 317 – 3
تحكم المحكمة ،بناء على طل الضحية ،في جرائم انتفاع العقار
من حيافة الغير ،بلرجاع الحالة الى ما كان عليه قبل وقوع
االعتداء.

المادة 318
التعوي دددات المدنيدددة المحكدددوم بهدددا يجدددب أال تحقدددق للمت دددرر
تعوي ددا كددامال عددال ال ددرر الشخردددي الحددار المحقددق الدددي أردددابه
مباشرن مال الجريمة.
المادة 319
جميع المحكوم عليهم مال أجر نفو الجنايدة أو الجنحدة أو المخالفدة
يلزموال متضامنين بال رامات والرد والتعوي ات المدنية والمصذاريف
القضائية ،إم إدا نل المقرر القضائي على خالف دل .
الكتا العاني
تطبيق العقوبا والتدابير الوقائية على المحكوم عليه
(المواد )363 _ 331
الجفء ا ول
الجريمة
(المواد )352 _ 331
المادة 331
الجريمدددة هدددي عمذذذل أو امتندددام مجذذذرم ومعاقذذذ عليذذذه بمقتضذذذى
التشريت الجنائي.
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البا ا ول
أنواع الجرائم
(المواد )331 _ 333
المادة 333
الجرائم إما جنايات أو جنح أو مخالفات.
الجريمة التي تدخر عقوبتها مال العقوبات المنرول عليها يدي
المادة  10من ذا القانون تعد جناية.
الجريمة التذي تذدخل عقوبتهذا ضذمن العقوبذا المنصذوص عليهذا
في المادة  14من ذا القانون تعد جنحة.
الجريمة التي تدخر عقوبتها مال العقوبات المنرول عليها يدي
المادة  18من ذا القانون تعد مخالفة.
ير أنه اذا تعلق ا مر بعقوبة الغرامة ،وكان أحذد حذديها يصذنف
ضمن المخالأذا والحذد اآلخذر ضذمن العقوبذا الجنحيذة ،فذلن وصذف
الجريمة يراعي فيه الحد ا قصى للغرامة.
المادة 335
م يت ير وصف الجريمدة إدا حكدم بعقوبدة متعلقدة بصذنف آخدر مدال
أصناف الجرائم بسبب تخفيف أو حالة العود.
المادة 331
يت ير وصف الجريمة إدا نل القانوال علدى عقوبدة متعلقدة بصذنف
آخر مال أصناف الجرائم بسبب وروف التشديد.
البا العاني
المحاولة
(المواد )337 _ 334
المادة 334
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كر محاولة ارتكاب جنايدة أو جنحذة بددت بالشدروم يدي تنفيددها أو
بأعمار م لبو ييها ،تهدف مباشرن إلدى ارتكابهدا ،إدا لدم يوقدف تنفيددها
أو لدددم يحردددر األ دددر المتدددوخى منهدددا إم لودددروف خارجدددة عدددال إرادن
مرتكبها ،تعتبر كالجريمة التامة.
ال تعتبر محاولذة ارتكذا جريمذة مجذرد العذفم علذى ارتكابهذا ،وال
ا عمال التحضيرية لها ،ما لذم يوجذد نذص يقضذي بخذالف ذلذك ،أو اذا
كان تلك ا فعال تشكل جريمة بحد ذاتها.
المادة 334 - 3
يعاق على محاولة ارتكا الجناية ،ماعدا اذا نص القانون ،على
خالف ذلك بالعقوبا اآلتية:
 - 1السجن لمدة ال تقل عن عشرين سنة ،اذا كانذ العقوبذة ذي
اإلعدام؛
 - 2السجن لمدة ال تقل عن خم عشرة سنة ،اذا كان العقوبذة
ي السجن المؤبد؛
 - 3السجن لمدة ال تقل عن سذبت سذنوا  ،اذا كانذ العقوبذة ذي
السجن من عشرين الى عالعين سنة؛
 - 7السجن لمدة ال تقل عن خم سنوا  ،اذا كان العقوبة ذي
السجن من عشر الى عشرين سنة؛
 - 2الحب لمدة ال تقل عن سذنة ،اذا كانذ العقوبذة ذي السذجن
من خم الى عشر سنوا .
المادة 332
م يعاقب علدى محاولدة الجنحدة إم يدي الحذاال المنردول عليهدا
يدددي القدددانوال ،وال تتجذذذاوف عقوبتهذذذا نصذذذف العقوبذذذة المقذذذررة قانونذذذا
للجريمة التامة ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
المادة 336
م يعاقب على محاولة المخالفة مطلقا.
المادة 337
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يعاقددب علددى المحاولددة حتددى يددي الحذذاال التددي يكددوال ال ددرض مددال
الجريمة غير ممكال بسبب وروف واقعية يجهلها الفاعر.

البا العالث
تعدد الجرائم
(المواد )351 _ 338
المادة 338
الفعر الواحد الدي يقبر أورايا متعددن يجب أال يورف بأشدها.
المادة 339
تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخل جدرائم متعدددن يدي آال واحدد
أو يي أوقات مختلأة دوال أال يفرر بينهدا مقذرر قضذائي مكتسذ لقذوة
الشيء المقضي به.
المادة 351
يي حالة تعدد جنايات أو جنح عرض يي وقت واحد أمدام محكمدة
واحدن ،يحكم بعقوبة واحدن سالبة للحرية م تتجاوز مدتها الحد األقرى
المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة األشد.
المادة 351 - 3
في حالة صدور عدة مقررا قضائية سالبة للحرية ،بسذب تعذدد
المحاكما  ،فلن العقوبة ا شد ي التي تنأذ بقذرار صذادر عذن قاضذي
تطبيق العقوبا .
ير أن العقوبا المحكذوم بهذا ،اذا كانذ مذن صذنف واحذد ،جذاف
للمحكمذذة عنذذد بتهذذا فذذي موضذذوع الذذدعوا المعروضذذة عليهذذا ،وبقذذرار
معلل ،أن تلمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أال تتجذاوف الحذد ا قصذى
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المقذذرر فذذي القذذانون للجريمذذة ا شذذد ،مذذت مراعذذاة حالذذة العذذود عنذذد
االقتضاء.
المادة 353
ت ددم العقوبددات الماليددة سددوا حكذذم بهذذا لوحذذد ا أو أضذذيأ الذذى
عقوبة سالبة للحرية ،ما لم يوجد نص صريح يقضي بخالف ذلك.
المادة 355
يدددي حالدددة تعددددد الجنايدددات أو الجدددنح ،ت دددم العقوبدددات اإل دددايية
والتدابير الوقائية ،ما لم ينص المقرر القضائي على خالف دل .
إم أال التدابير الوقائية التي م تقبر بطبيعتها أال تنفد معدا يدي نفدو
الوقت يراعى يي ترتيب تنفيدها مقت يات المادة  21من ذا القانون.
المادة 351
م العقوبات اجباري يي المخالفات.
البا الرابت
ا سبا المبررة التي تمحو الجريمة
(المادتان )352 _ 354
المادة 354
م جناية وم جنحة وم مخالفة يي الحاال اآلتية:
 - 1إدا كاال الفعر قد أوجبه القانوال وأمرت به السلطة المختصة؛
 - 2إدا ا ددطر الفاعددر ماديددا إلددى ارتكدداب الجريمددة ،أو كدداال يددي
حالة استحار عليه معها ،استحالة مادية ،اجتنابها ،ودل لسبب خدارجي
لم يستطع مقاومته؛
 - 3إدا كانددددت الجريمددددة قددددد اسددددتلزمتها ددددرورن حالددددة الددددديام
الشددرعي عددال الفاعددر نأسذذه أو عذذن غيددره أو عددال مالدده أو مددار غيددره،
بشرط أال يكوال الديام نيا ومتناسبا مع خطورن امعتدا .
المادة 352
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تعتبدددر الجريمدددة نتيجدددة ال دددرورن الحالدددة للدددديام الشدددرعي يدددي
الحالتيال اآلتيتيال:
 - 1القتر أو الجرح أو ال رب الدي يرتكدب لديال لدديع تسدلق أو
كسر حاجز أو حائط أو مدخر دار أو منزر مسكوال أو ملحقاتهما؛
 - 2الجريمة التي ترتكدب دياعدا عدال الفاعدر نأسذه أو عذن غيدره
د مرتكب السرقة أو النهب بالقون.
الجفء العاني
مرتكبو ا فعال اإلجرامية
(المواد )363 _ 356
المادة 126
تطبددق العقوبددات والتدددابير الوقائيددة المقددررن يددي هدددا القددانوال علددى
الشخل الداتي والشخص االعتباري.
المادة 356 - 3
تطبذذق علذذى البذذالغين عمذذان عشذذرة سذذنة ميالديذذة كاملذذة العقوبذذا
والتدابير الوقائية المنصوص عليها في ذا القانون.
تطبذذق فذذي حذذق ا حذذداث الجذذانحين القواعذذد الخاصذذة المنصذذوص
عليها في الكتا العالث من قانون المسطرة الجنائية.
المادة 127
م يمكال أال يحكم علدى الشذخص االعتبذاري إم بالعقوبدات الماليدة
والعقوبات اإل ايية المنصوص عليها في ذذا القذانون .ويجدوز أي دا
أال يحكم عليه بالتدابير الوقائية العينية الدواردن يدي المذادة  62مذن ذذا
القانون.
البا ا ول
المسا مة في الجريمة والمشاركة فيها
(المواد )313 _ 358
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المادة 358
يعتبدر مسداهما يدي الجريمدة ،كددر مدال ارتكدب شخرديا عمدال مددال
أعمار التنفيد المادي لها.
المادة 359
يعتبددر مشدداركا يددي الجنايددة أو الجنحددة مددال لددم يسدداهم مباشددرن يددي
تنفيدها ولكنه أتى أحد األيعار اآلتية:
 -1أمددر بارتكدداب الفعددر أو حددرض علددى ارتكابدده ،ودلد بهبددة أو
وعددد أو تهديددد أو إسددا ن اسددت الر سددلطة أو وميددة أو تحايددر أو تدددليو
إجرامي؛
 -2قدددددم أسددددلحة أو أدوات أو أي وسدددديلة أخددددرى اسددددتعملت يددددي
ارتكاب الفعر ،مع علمه بأنها ستستعمر لدل ؛
 -3سددداعد أو أعددداال الفاعدددر أو الفددداعليال للجريمدددة يدددي األعمدددار
التح يرية أو األعمار المسهلة مرتكابها ،مع علمه بدل ؛
 -4تعود على تقديم مسكال أو ملجدأ أو مكداال لالجتمدام ،لواحدد أو
أك ددر مددال الجنذذاة الددديال يمارسددوال أفعذذاال ار ابيذذة أو جذذرائم ددد أمددال
الدولة أو األمال العام أو د األشخال أو األمدوار مدع علمده بسدلوكهم
اإلجرامي.
أما المشاركة يي المخالفات يال عقاب عليها مطلقا.
المادة 311
يعاقب المشار يي جناية أو جنحة بالعقوبة المقررن لهدده الجنايدة
أو الجنحة.
م تؤ ر الوروف الشخردية التدي يندتج عنهدا تشدديد أو تخفيدف أو
إعفا مال العقوبة ،إم بالنسبة لمال تتوير ييه.
أمددا الوددروف العينيددة المتعلقددة بالجريمددة ،والتددي تشذذدد العقوبددة أو
تخف ها ،يإنهدا تندتج مفعولهدا بالنسدبة لجميدع المسداهميال أو المشداركيال
يي الجريمة ولو كانوا يجهلونها.
المادة 313
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مال حمر شخرا غير معاقب ،بسبب حالته أو وضذعيته أو ردفته
الشخرددية ،علددى ارتكدداب جريمددة ،يإندده يعاقددب بعقوبددة الجريمددة التددي
ارتكبها هدا الشخل.
البا العاني
المسؤولية الجنائية
(المواد )341 _ 315
الأرع 3
ا شخاص المسؤولون
(المواد )311 _ 315
المادة 315
كر شخل سليم العقر قادر على التمييز يكدوال مسدؤوم شخرديا
عال:
 - 1الجرائم التي يرتكبها أو يسا م في ارتكابها؛
 - 2الجنايات أو الجنح التي يكوال مشاركا يي ارتكابها؛
 - 3محاولة ارتكا الجنايات؛
 - 4محاولة ارتكا بعض الجنح في الحاال التي تكذون معاقبذا
عليها قانونا.
وم يسددت نى مددال هدددا المبدددأ إم الحددامت التددي يددنل ييهددا القددانوال
رراحة على خالف دل .
المادة 315 - 3
الشخص االعتباري ،ما عدا الدولة ،مسؤول جنائيذا عذن الجذرائم
التي يرتكبها لأائدته ممعله أو أجهفته التي تعمل لحسابه أو باسمه.
يذذذر أن الجماعذذذا المحليذذذة ال تسذذذلل جنائيذذذا اال عذذذن الجذذذرائم
المرتكبذذة أعنذذاء مفاولذذة أنشذذطة مذذن شذذلنها أن تكذذون موضذذوع اتأاقيذذة
للتدبير المأو لمرفق عمومي.
ال تنأذذذي المسذذذؤولية الجنائيذذذة للشذذذخص االعتبذذذاري مسذذذؤولية
الشخص الذاتي مرتك الجريمة.
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المادة 311
م يعاقب على الجنايات والجنح إم إدا ارتكبت عمدا.
إم أال الجنح التي ترتكب بغير عمد ،يعاقب عليها برفة اسدت نائية
يي الحامت الخارة التي ينل عليها القانوال.
أما المخالفدات ،ييعاقدب عليهدا حتدى ولدو ارتكبدت خطدأ ،ييمدا عددا
الحامت التي يستلزم ييها القانوال رراحة قرد اإل رار.
الأرع 5
االختالال العقلية
(المواد )317 – 314
المادة 314
م يكوال مسؤوم ،ويجدب الحكدم بإعفائده ،مدال كداال وقدت ارتكابده
الجريمة المنسوبة إليه ،يي حالة يستحير عليده معهدا اإلدرا أو اإلرادن
نتيجة لخلر يي قواه العقلية.
يي الجنايات والجنح ،يحكم باإليدام الق ائي يدي مؤسسدة لعدال
األمدددراض العقليدددة ويدددق الشدددروط المقدددررن يدددي المذذذادة  40مذذذن ذذذذا
القانون.
أمددا يددي المخالفددات ،يددإال الشددخل الدددي يحكددم بإعفائدده ،إدا كدداال
يشكل خطرا على النوام العام ،يسلم إلى السلطة اإلدارية.
المادة 312
تكددوال مسددؤولية الشددخل ناقرددة ،إدا كدداال وقددت ارتكابدده الجريمددة
مرابا بمر أو ب عف يي قواه العقلية مال شأنه أال ينقل إدراكه أو
إرادته ويؤدي إلى انقاص مسؤوليته جزئيا.
يددي الجنايددات والجددنح ،تطبددق علددى الجدداني العقوبددات أو التدددابير
الوقائية المقررن يي المادة  48من ذا القانون.
المادة 316
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إدا رأى قا ي التحقيق أال المدتهم توهدر عليده عالمدات وا دحة
للخلددر العقلددي ،يإندده يجددوز لدده ،بمقت ددى أمددر معلددر ،أال يددأمر بليداعذذه،
مؤقتا يي مؤسسة لعال األمراض العقليدة مدال أجدر مالحوتده وعالجده
دددمال الشدددروط المقدددررن يدددي الوهيدددر رقدددم
إدا اقت دددى األمدددر ،ودلددد
 18588295الرددددادر يددددي  21شددددوار  33( 1378أبريددددر )1959
بشلن الوقاية مال األمراض العقلية وحماية المرابيال بها.
كمذذذا يجذذذوف للنيابذذذة العامذذذة فذذذي نأذذذ الحذذذاال  ،عنذذذد تحريكهذذذا
للدعوا العمومية في الجنايا أو الجنح ،أن تذلمر باإليذداع فذي احذدا
المؤسسذذذا المشذذذار اليهذذذا فذذذي الأقذذذرة أعذذذالا .ويبقذذذى ا مذذذر سذذذاري
المأعول الى حين صدور قرار عن المحكمة.
يجب اشذعار النيابذة العامذة لذدا المحكمذة المختصذة مدال طدرف
رئي المؤسسة العالجية بقرار إخرا المتهم ،وال ينأذ قرار اإلخراج
اال بعد مضي عشرة أيام على ا قل على توصلها .ويجوز للوكيل العام
للملذذك أو وكيذذل الملذذك حسذ الحذذاال  ،أال يطعددال يددي هدددا القددرار ويددق
الشروط المقدررن يدي الفردر  28مدال الوهيدر المشذار اليذه فذي الأقذرة
ا ولى من ذا المادة ،ويترتب على الطعال وقف تنفيد القرار.
يددي حالددة اسددتئناف المتابعددة وردددور حكددم علددى المددتهم بعقوبددة
سالبة للحرية ،يإال محكمدة المو دوم يجدوز لهدا أال تدأمر بخردم المددن
التي ق اها يي المؤسسة العالجية مال مدن تل العقوبة.
المادة 317
السدددكر وحدددامت امنفعدددار أو امندددديام العددداطفي أو الناشددد عدددال
تعاطي المواد المخدرن والمؤعرا العقلية عمدا ،م يمكال بأي حدار مدال
األحوار أال يعدم المسؤولية أو ينقرها.
يجددوز و ددع المحكذذوم عليذذه يددي مؤسسددة عالجيددة طبقددا ألحكددام
المادتين  83و 81من ذا القانون.
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الأرع 1
المسؤولية الجنائية للقاصر
(المواد )341 – 318
المادة 318
الحدددا الدددي لددم يبلددغ سددنه ا نتددي عشددرن سددنة كاملددة يعتبددر غيددر
مسؤور جنائيا منعدام تمييزه.
وتطبق في حقه المقت يات المقدررن يدي الكتداب ال الدا مدال قدانوال
المسطرن الجنائية.
المادة 319
الحدددا الدددي أتددم ا نتدي عشددرن سددنة ولددم يبلددغ ال امنددة عشددر يعتبددر
مسؤوم مسؤولية جنائية ناقرة بسبب عدم اكتمار تمييزه.
يتمتع الحدا يي الحالة المدكورن يي الفقرن األولى مال ذا المادة
بعدر ر ر السدال وم يجدوز الحكدم عليده إم طبقدا للمقت ديات المقدررن
يي الكتاب ال الا مال قانوال المسطرن الجنائية.
المادة 341
يعتبر كامر المسؤولية الجنائية كر شخل بلغ سدال الرشدد بإتمدام
ماال عشرن سنة ميالدية كاملة.
يذذر أنذذه يجذذوف للمحكمذذة ،بقذذرار معلذذل ،اذا كذذان سذذنه أقذذل مذذن
عشرين سنة ،أن تتخذ في شلنه واحدا أو أكعذر مذن تذدابير الحمايذة أو
التهذذذذي المنصذذذوص عليهذذذا فذذذي المذذذادة  781مذذذن قذذذانون المسذذذطرة
الجنائية.
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البا العالث
تأريد العقوبة
(المواد )363 _ 343
المادة 343
للمحكمذذة سددلطة تقديريددة يددي تحديددد العقوبددة وتفريدددها ،يددي نطدداق
الحديال األدنى واألقرى المقرريال يي القدانوال المعاقدب علدى الجريمدة،
مراعيددددة يددددي دلدددد خطددددورن الجريمددددة المرتكبددددة وا ضذذذذرار الالحقذذذذة
بالضحية ،وشخرية المدان.
كما تطبق مقتضيا الأقرة ا ولى مذن ذذا المذادة علذى التذدابير
الوقائية.
المادة 345
يتعددديال علدددى المحكمذذذة أن تحكذذذم علذذذى الشذذذخص المذذذدان بعقوبدددة
مخففددة أو مشددددن ،حسددب الحذذاال  ،كلمددا بددت لددديها واحددد أو أك ددر مددال
األعدددار القانونيددة المخف ددة للعقوبددة أو واحددد أو أك ددر مددال الوددروف
المشددن المقررن يي القانوال.
يتعيال عليها أال تحكم باإلعفا  ،عندما يقوم الدلير علدى أنده يوجدد،
لرالح المتهم ،عدر مانع مال العقاب مقرر يي القانوال.
للمحكمذذذة أن تمتذذذت الشدددخل المدددداال بودددروف التخفيدددف ،طبدددق
الشروط المقدررن فذي المذواد  146إلدى  151مذن ذذا القذانون ،مدا لدم
يوجد نل خال يي القانوال يمنع دل .
الأرع 3
ا عذار القانونية
(المواد )342 – 341
المادة 341
األعدددار هددي حددامت محددددن يددي القددانوال علددى سددبير الحرددر،
يترتدددب عليهدددا ،مذذذت قيذذذام الجريمدددة والمسدددؤولية الجنائيذذذة ،أال يتمتدددع
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الشذذذخص المذذذدان إمدددا بعددددم العقددداب ،إدا كاندددت أعددددارا معفيدددة ،وإمدددا
بتخفيض العقوبة ،إدا كانت أعدارا مخف ة.
المادة 344
األعدار القانونية مخررة ،م تنطبق إم على جريمة أو جرائم
معينة .وهي مقررن يي الكتاب ال الا مال هدا القانوال المتعلق بمختلف
الجرائم.
المادة 342
يترتب على تطبيق األعدار القانونية المعفية ،منح الشخص المذدان
اإلعفا مال العقاب ،غير أنده يجذوف للمحكمذة ،أال تحكدم علدى الشذخص
المعفى بواحد أو أكعر مال التدابير الوقائية الشخرية أو العينية.
الأرع 5
الظروف القضائية المخأأة
(المواد )323 - 3 _ 346
المادة 346
إدا تبدديال للمحكمددة ،بعددد انتهددا المناقشذذة يددي الق ددية المطروحددة
عليها ،أال العقوبة المقررن للجناية أو الجنحة يي القانوال قاسية بالنسبة
لخطورن األيعار المرتكبة ،أو بالنسبة لدرجة خطورة الشذخص المذدان،
يإنهددا تسددتطيع أال تمتعدده بوددروف التخفيددف ،إم إدا وجددد نددل قددانوني
يمنع دل .
منح الوروف المخففدة موكدور إلدى تقددير المحكمذة ،مدع التزامهدا
بتعلير مقررها يدي هددا الرددد بوجده خدال ،وآ دار الودروف المخففدة
شخرية بحتة ،يدال تخفدف العقوبدة إم ييمدا يخدل المحكدوم عليده الددي
متع بها.
منح الوروف المخففة ينتج عنه تخفيدف العقوبدات المطبقدة دمال
الشروط المقررن يي المواد الموالية.
المادة 347
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إدا كانددت العقوبددة المقددررن يددي القددانوال هددي اإلعدددام يددإال المحكمددة
تطبق عقوبة السجن لمدة ال تقل عن عشرين سنة.
اذا كان العقوبة المقررة ي السجن المؤبد فلنهذا تطبذق عقوبذة
السجن لمدة ال تقل عن خم عشرة سنة.
اذا كانذ العقوبذذة المقذذررة ذذي السذذجن مذذن عشذذرين الذذى عالعذذين
سنة فلنها تطبق عقوبة السجن لمدة ال تقل عن سبت سنوا .
اذا كان ذ العقوبذذة المقذذررة ذذي السذذجن مذذن عشذذر الذذى عشذذرين
سنة فلنها تطبق عقوبة السجن لمدة ال تقل عن خم سنوا .
إدا كانت العقوبة المقررن هي السجال مال خمو إلى عشر سدنوات
يإنها تطبق عقوبة الحبو مال لمدن م تقر عال سنة.
إدا كانت العقوبة الجنائيدة المقدررن مردحوبة ب رامدة ،يإنده يجدوز
للمحكمة أال تخفض ال رامة إلى  20000در م ،أو أن تعأيه منها.
يددي الحالددة التددي تحكددم ييهددا المحكمددة بعقوبددة الحددبو عو ددا عددال
إحدددى العقوبددات الجنائيددة ،يإندده يجددوز لهددا أال تحكددم عددالون علددى دل د ،
بالغرامذذذة مذذذن  20000الذذذى  100000در ذذذم ،وبدددالمنع مدددال اإلقامدددة
والحرماال مال ممارسة بعذ الحقدوق المدنيذة المشدار إليهدا يدي المذادة
 32 - 1من ذا القانون.
المادة 348
(حذف بعد حذف اإلقامة اإلجبارية من العقوبا ا صلية)
المادة 349
في الجنح ،بما في ذلك حالة العود ،في ير الحاال التي ينص
فيها القانون على خالف ذلك ،اذا عب للمحكمة توفر الظروف
المخأأة ،يجوف لها :
 - 1اذا كان العقوبة المقررة قانونا ،ي الحب والغرامة أو
احدا اتين العقوبتين ،أن تنفل بالعقوبة عن الحد ا دنى المقرر
قانونا دون أن ينقص الحب عن شهر واحد والغرامة عن 10000
در م؛
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 - 2اذا كان الحد ا دنى للعقوبة المقررة قانونا يتجاوف سنتين
أن تنفل بالعقوبة عن الحد ا دنى دون أن ينقص الحب عن عالعة
أشهر والغرامة عن  20000در م؛
 - 3اذا كان عقوبة الحب المقررة قانونا يتجاوف حد ا
ا قصى خم سنوا  ،أن تطبق عقوبة الحب لمدة ال تقل عن
سنتين و رامة ال تقل عن  20000در م.
المادة 321
اذا كان العقوبذة المقذررة قانونذا للجنحذة ذي الغرامذة فقذط ،بمذا
في ذلك حالذة العذود ،فذي يذر الحذاال التذي يذنص فيهذا القذانون علذى
خذذالف ذلذذك ،وعب ذ للمحكمذذة تذذوفر الظذذروف المخأأذذة ،يجذذوف لهذذا أن
تنفل بالغرامة عذن الحذد ا دنذى ،دون أن تقذل عذن نصذف الحذد ا دنذى
المقرر قانونا.
المادة 323
في المخالأا  ،بما في ذلك حالة العود ،اذا عب للمحكمة توفر
الظروف المخأأة ،جاف لها أن تنفل بعقوبة الغرامة الى نصف الحد
ا دنى المقرر لها قانونا.
المادة 323 - 3
يمكن تمتيت الشخص االعتباري الذي لم يسبق أن ارتكذ جريمذة
بالظروف القضائية المخأأة ،وعندئذ تخأ عقوبذة الغرامذة المطبقذة
عليه دون أن تنفل عن نصف الحد ا دنى المقرر قانونا.

الأرع 1
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الظروف المشددة
(المادتان )321 – 325
المادة 325
تشديد العقوبة المقررن يي القانوال ،بالنسبة لدبعض الجدرائم ،يندتج
عال وروف متعلقة بارتكاب الجريمة أو بشخصية المحكوم عليه.
المادة 321
يحدد القانوال وروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة.
الأرع 4
العـــــود
(المواد )329 – 324
المادة 324
يعتبر يي حالة عود ،طبقا للشروط المقررن يي المواد التاليدة ،مدال
يرتكب جريمة بعد أال حكم عليده بمقذرر قضذائي مكتسذ لقذوة الشذيء
المقضي به ،مال أجر جريمة سابقة.
المادة 322
مال سبق الحكم عليه مال أجر جناية ،بمقرر قضائي مكتسذ لقذوة
الشيء المقضي به ،م ارتكب جناية انية قبل مضي عشر سنوا من
تمام تنأيذ تلك العقوبة أو تقادمها ،يعاقب حسب التفرير اآلتي :
 بالسجال مال عشر إلى عشدريال سدنة ،إدا كاندت العقوبدة المقدررنقانونا للجناية ال انية هي السجال مال خمو إلى عشر سنوات.
 بالسددجال مددال عشددريال إلددى ال دديال سددنة إدا كدداال الحددد األقرددىللعقوبة المقررن قانونا للجناية ال انية هو عشروال سنة سجنا.
 بالسددجال المؤبددد إدا كدداال الحددد األقرددى للعقوبددة المقددررن قانوندداللجناية ال انية هو ال وال سنة سجنا.

64

 باإلعدددام ،إدا كانددت الجنايددة األولددى قددد عوقددب عليهددا بالسددجالالمؤبد ،وكانت العقوبة المقررن قانونا للجنايدة ال انيدة هدي أي دا السدجال
المؤبد.
المادة 322 - 3
مذذن سذذبق الحكذذم عليذذه مذذن أجذذل جنايذذة ،بمقذذرر قضذذائي مكتس ذ
لقوة الشيء المقضي به ،عم ارتك قبل مضي خم سنوا من تمذام
تنأيذ تلذك العقوبذة أو تقادمهذا ،جنحذة يعاقذ عليهذا القذانون بذالحب ،
يج ذ أن يحكذذم عليذذه بالحذذد ا قصذذى لتلذذك العقوبذذة ،ويجذذوف أن تصذذل
العقوبة الى الضعف.
ويجذذوف ،عذذالوة علذذى ذلذذك ،أن يحكذذم بذذالمنت مذذن اإلقامذذة طبقذذا
للمادة  43من ذا القانون.
المادة 326
مال سبق الحكم عليه مال أجر جناية بعقوبة جنحيدة سدالبة للحريدة،
بمقذذرر قضذذائي مكتس ذ لقذذوة الشذذيء المقضذذي بذذه ،ددم ارتكددب ،قبددر
م ددي خمددو سددنوات مددال تمددام تنفيددد تل د العقوبددة أو تقادمهددا ،جنحددة
يعاقب عليها القانوال بعقوبدة سدالبة للحريدة ،يجدب أال يحكدم عليده بالحدد
األقرى لتل العقوبة أو عفها.
يجوز ،عالون على دل  ،أال يحكدم بدالمنع مدال اإلقامدة طبقدا للمدادن
 73مال هدا القانوال.
المادة 327
مال سبق الحكم عليه مدال أجدر جنحدة بعقوبدة الحدبو والغرامذة أو
بلحدا ما ،بمقرر قضائي مكتس لقوة الشيء المقضي بذه ،دم ارتكدب
نفو الجنحة أو جنحة مما لة قبدر م دي خمذ سذنوا مدال تمدام تنفيدد
تلدد العقوبددة أو تقادمهددا ،يجذذوف الحكددم عليدده بعقوبددة الحددبو الدددي م
يتجاوز عف الحد األقرى للعقوبة المقررن قانونا للجنحة ال انية.
المادة 328
تعد جنحا متما لة ،لتقرير حالة العود ،الجدرائم المجموعدة يدي كدر
بند مال البنود التالية:
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 - 1السرقة والنرب وخيانة األماندة وخياندة التوقيدع علدى بيداض
وإردددددار شددددي دون تذذذذوفير مؤونتذذذذه والتزويددددر واسددددتعمار األوراق
المددزورن والتفددالو بالتدددليو وإخفددا األشدديا المتحرددلة مددال جنايددة أو
جنحة و سل ا موال؛
 - 2القتددر خطددأ والجذذر خطددأ وجنحددة الهددروب عقددب ارتكدداب
الحادا؛
 - 3هتدد العددرض بدددوال عنددف واإلخددالر العلنددي بالحيددا وكذذل
الجنح المنصوص عليها في الأرع السابت من البا العامن من الكتا
العاني من ذا القانون في المواد من  724الى 207 – 1؛
 - 4العرددياال والعنددف واإلهانددة تجدداه القضذذاة أو عناصذذر القددون
العمومية؛
 -5كر الجنح التي ارتكبها زو يي حق الزو اآلخر؛
 -6كددر الجددنح المرتكبددة يددي حددق األطفددار الددديال لددم يتمددوا مدداال
عشرن سنة ميالدية كاملة؛
يي الحاال التي تحير ييها احدا مواد هدا القانوال لتحديدد عقوبدة
جنحة على مادة أخرى تعاقب على جنحة أخرى ،يدإال هداتيال الجنحتديال
المتما لتيال مال حيا العقوبة ،تكوناال متما لتيال لتقرير حالة العود.
المادة 329
يعتبر في حالة العود في المخالأا  ،كل مال سبق الحكم عليده مدال
أجر مخالفة ،م ارتكب نفو المخالفة خالر يترن ا ندي عشدر شدهرا مدال
النطددق بذذالمقرر القضذذائي الصذذادر باإلدانددة الدددي رددار مكتسذذبا لقذذوة
الشيء المقضي به.
في حالة العود ،يجوف للمحكمة أن تحكم بضعف الغرامة المقررة
قانونا للمخالأة.
المادة 361
(حـــذفـــ )
الأرع 2
اجتماع ظروف التخأيف وظروف التشديد
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(المادة )363
المادة 363
يدددي حالدددة اجتمدددام ظذذذروف التخفيدددف وظذذذروف التشدددديد ،تراعدددي
المحكمة يي تحديد العقوبة مفعور كر منها وفق الترتيب اآلتي:
 الوروف المشددن العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة؛ الوروف المشددن الشخرية المتعلقة بشخل المدان؛ األعدار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخف ة للعقوبة؛ األعدار القانونية المتعلقة بشخل المدان والمخف ة للعقوبة؛ حالة العود؛ الوروف الق ائية المخففة.المادة 162
(تحذف ن العقوبة الحبسية تطبق على الحدث استعناء وا صل
و تطبيق تدابير اإلصال والتهذي )

الكتا العالث
الجرائم المختلأة وعقوباتها
(المواد )297 _ 361
الجفء ا ول
الجنايا والجنح
(المواد )289 _ 361
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البا ا ول
الجنايا والجنح ضد أمن الدولة
(المواد )536 _ 361
الأرع 3
االعتداءا والمؤامرا ضد الملك أو ا سرة الملكية
أو شكل الحكومة
(المواد )381 - 3 _ 361
المادة 361
امعتدا على حيان المل أو شخره ،يعاقب عليه باإلعدام.
وم تطبق أبدا األعدار القانونية يي هده الجريمة.
المادة 364
امعتدا على شخل المل  ،الدي م ينتج عنه مساو بحريته وم
يسبب له إراقة دم وم جرحا وم مر ا ،يعاقب عليه بالسجال المؤبد.
المادة 362
امعتدا على حيان ولي العهد ،يعاقب عليه باإلعدام.
المادة 366
امعتدا على شخل ولي العهد ،يعاقب عليه بالسجال المؤبد.
يإدا لم ينتج عنه مساو بحريته ولم يسبب لده إراقدة دم وم جرحدا
وم مر ا ،يإنه يعاقب عليه بالسجال مال عشريال إلى ال يال سنة.
المادة 367
امعتدددا علددى حيددان أحددد أع ددا األسددرن الملكيذذة ،يعاقددب عليدده
باإلعدام.
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امعتدا على شخل أحدهم ،يعاقب عليه بالسجال مدال خمدو إلدى
عشريال سنة.
يإدا لم ينتج عنه مساو بحريته ولم يسبب لده إراقدة دم وم جرحدا
وم مر ا ،يإنه يعاقب عليه بالحبو مال سنتيال إلى خمو سنوات.
المادة 368
يعتبر مال أع ا األسرن الملكية يي تطبيق المادة السابقة:
أرور المل ويروعه وزوجاته وإخوته وأومدهم ،دكدورا وإنا دا،
وأخواته وأعمامه.
المادة 369
امعتدا الدي يكوال ال درض منده الق دا علدى النودام الملكذي أو
إقامة نوام آخر مكانه أو ت يير الترتيدب لورا دة العدر  ،أو ديدع النداو
إلى حمر السالح د سلطة المل  ،يعاقب عليه بالسجال المؤبد.
المادة 371
يتحقددق امعتدددا المشذذار اليذذه فذذي المذذواد السذذابقة ،بمجددرد وجددود
محاولة معاقب عليها.
المادة 373
يي حالة ارتكاب أو محاولدة ارتكداب إحددى الجنايدات المنردول
عليهددا يددي المذذواد  163و 165و 167و 169مذذن ذذذا القذذانون مددال
طرف عرابة ،يإال العقوبات المقررن يي هده المواد تطبق بدون تمييف
على جميع األيراد الديال انخرطوا ييها.
المادة 373 - 3
المؤامرن المشار اليها فذي ذذا الأذرع هدي التردميم علدى العمدر،
متى كاال متفقا عليه ومقررا بيال شخريال أو أك ر.
المادة 375
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يعاق على المؤامرن دد حيدان الملد أو شخرده بالسدجال المؤبدد،
إدا تبعها القيام بعمر أو البد ييه مال أجر إعداد تنفيدها.
يإدا لدم يتبعهدا عمدر أو بدد يدي عمدر مدال أجدر إعدداد تنفيددها ،يدإال
العقوبة هي السجال مال خمو إلى عشريال سنة.
المادة 371
يعاقددب علدددى المدددؤامرن ددد حيدددان ولدددي العهددد بالسذذذجن المؤبذذذد.
ويعاق على المؤامرن دد شدخل ولدي العهدد بالسدجال مدال عشدر إلدى
عشريال سنة ،إدا تبعها القيام بعمر أو البد ييه مال أجر إعداد تنفيدها.
إدا لم يتبعهدا عمدر أو بدد يدي عمدر مدال أجدر إعدداد تنفيددها ،يدإال
العقوبة هي السجال مال خمو إلى عشر سنوات.
المادة 374
يعاقب على المؤامرن التي يكوال ال رض منها الورور إلى إحدى
ال ايات المنرول عليها يي المادة  169من ذا القانون بالسجال مال
عشر إلى ال يال سنة ،إدا تبعها القيام بعمر أو البد ييه مدال أجدر إعدداد
تنفيدها.
يإدا لم يتبعها القيام بعمر أو البد ييه مال أجر إعدداد تنفيددها ،يدإال
العقوبة هي السجال مال خمو إلى عشر سنوا .
المادة 372
(حذف ونقل مقتضياتها الى المادة )141 – 1
المادة 376
يعاقب بالسجال مال خمو إلى عشر سنوات ،مال دعا إلدى المذؤامرة
د حيان أو شخل المل أو ولي العهد ،ولم تقبر دعوته.
المادة 377
يعاقب بالسذجن مدال خمذ إلدى عشذر سدنوات ،إدا كداال مو دوم
الدعون التي لم تقبر هو مؤامرن تهدف إلدى إحددى ال ايدات المشدار إليهدا
يي المادة  102من ذا القانون.
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المادة 378
يعاقددب بالسددجال مددال خمددو إلددى عشددر سددنوات ،م دال عقددد العددزم
دد حيدان الملد أو شخرده ،أو دد حيدان
بمفرده على ارتكاب اعتدا
ولي العهد أو شخصه ،م ارتكدب عمدال أو بددأ ييده بقردد إعدداد التنفيدد
بمفرده ودوال مساعدن أحد.
المادة 379
يعاقب بالحبو مال سنة إلدى خمدو سدنوات وغرامدة مذن 20000
الى  200000در ذم ،مدال ارتكدب إهاندة موجهدة إلدى شدخل الملد أو
إلى شخل ولي العهد.
المادة 379 - 3
يعاقب بدالحبو مدال سدتة أشدهر إلدى سدنتيال وغرامدة مدال 2.000
إلددى  100000درهددم ،مددال ارتكددب إهانددة موجهددة إلددى أع ددا األسددرن
الملكية المشار إليهم يي المادة  108من ذا القانون.
المادة 381
يي الحامت التي تكوال ييها العقوبة المقررن عقوبدة جنحيدة يقدط،
بموجددب إحدددى مددواد هدددا الفددرم ،يجددوز عددالون علددى دل د  ،أال يحكددم
بالحرماال مال ممارسة حق أو أك ر مال الحقوق المدنية طبقدا للمذادة 1
  32من ذا القانون ،كما يمكال الحكم بالمنع مال اإلقامة من سنة الىخم سنوا .
المادة 381 - 3
يعاق ذ علذذى محاولذذة الجذذنح المنصذذوص عليهذذا فذذي ذذذا الأذذرع
بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الأرع 5
الجنايا والجنح ضد ا من الخارجي للدولة
(المواد )511 _ 383
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المادة 383
يعد مرتكبا لجناية الخيانة ،ويعاقب باإلعدام ،كر م ربي ارتكدب،
في وق السلم أو في وق الحر  ،أحد األيعار اآلتية:
 - 1حمر السالح د الم رب؛
 - 2باشددر اترددامت مددع سددلطة أجنبيددة بقرددد حملهددا علددى القيددام
بعدددواال ددد الم ددرب أو زودهددا بالوسددائر الالزمددة لدددل ،إما بتسددهير
دخددور القددوات األجنبيددة إلددى الم ددرب ،وإمددا بزعزعددة إخددالل القددوات
المسلحة الملكية وإما بأية وسيلة أخرى؛
 - 3سددلم إلددى سددلطة أجنبيددة أو إلددى عمالئهددا ،إمددا قددوات م ربيددة
وإمددا أرا ددى أو مدددنا أو حرددونا أو منشددزت أو مراكددز أو مخددازال أو
مسددتودعات حربيددة أو عتددادا أو دخددائر أو سددفنا حربيددة أو منشددزت أو
آمت للمالحددة الجويددة ،مملوكددة للمملكددة الم ربيددة أو مخصصذذة للذذدفاع
عنها؛
 - 4سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عمالئها ،بدأي شدكر كداال وبدأي
وسدديلة كانددت ،سددرا مددال أسددرار الددديام الددوطني أو تمكددال بددأي وسدديلة
كانت ،مال الحرور على سر مال هدا الندوم ،بقردد تسدليمه إلدى سدلطة
أجنبية أو إلى عمالئها؛
 - 5أتلف أو أيسدد عمددا سدفنا أو آمت للمالحدة الجويدة أو أدوات
أو مؤنددا أو بنايددات أو تجهيددزات قابلددة ألال تسددتعمر للددديام الددوطني ،أو
أحدا عمدا يدي هدده األشديا ت ييدرا مدال شدأنه أال يمنعهدا مدال العمدر أو
يسبب حاد ة ،سوا كاال دل الت يير قبر تمام رنعها أو بعده.
المادة 385
يعد مرتكبا لجناية الخيانة ،ويعاقب بالسذجن المؤبذد ،كدر م ربدي
ارتكب يي وقت الحرب ،أحد األيعار اآلتية:
 - 1حرض أفذراد القذوا المسذلحة الملكيذة علدى امن دمام إلدى
خدمددة سددلطة أجنبيددة أو سددهر لهددم وسددائر دل د أو قددام بعمليددة التجنيددد
لحساب سلطة هي يي حالة حرب مع الم رب؛
 - 2باشددر اترددامت مددع سددلطة أجنبيددة أو مددع عمالئهددا ،ودلدد
بقرد مساعدتها يي خططها د الم رب؛
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أو األمدة،

 - 3ساهم عمدا يي مشدروم إل دعاف معنويدة الجدي
ال رض منه اإل رار بالديام الوطني.
يعد العسكريوال مال األجانب العامليال يي خدمة الم رب ،مما ليال
للم اربة ييما يتعلق بتطبيق هده المادن والمادة  181من ذا القانون.
المادة 381
يعاقدددب بالسدددجال مدددال خمدددو إلدددى عشذذذر سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 200000الى  1000000در م ،كر م ربي أو أجنبي ساهم عدال علدم
وقدددت السدددلم ،يدددي مشدددروم إل دددعاف معنويدددة الجدددي  ،ال دددرض منددده
اإل رار بالديام الوطني.

المادة 384
يعاقدددب بالسدددجال مدددال خمدددو إلدددى عشذذذرين سذذذنة و رامذذذة مذذذن
 200000الى  2000000در م ،كر م ربدي أو أجنبدي ارتكدب ،وقدت
السلم أحد األيعار اآلتية:
 - 1أسا عمدا ردنع عتداد حربدي ،إدا لدم يكدال مدال شدأال دلد أال
يسبب أي حادا؛
 - 2أتلددف أو حطددم عمدددا عتددادا أو تجهيذذفا أو مؤنددا مخررددة
للديام الوطني أو تستغل لفائدته؛
 - 3عطر مدرور هددا العتداد أو المذؤن أو التجهيذفا بدالعنف أو
بلي وسيلة كان ؛
 - 4ساهم عمدا يي عمدر أو يدي اإلعدداد لعمدر قامدت بده عردابة
واسددتعملت ييدده القددون ،قرددد بدده ونددتج عندده ارتكدداب إحدددى الجنايددات
المنرول عليها يي البنود السابقة مال هده المادن.
المادة 382
يعد مرتكبا لجنايدة التجسدو ويعاقدب بالسذجن المؤبذد كدر أجنبدي
ارتكددب أحددد األيعددار المبينددة يددي المددادن  181البنددود ( )2و( )3و()4
و( )5والمادة  182من ذا القانون.
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المادة 386
من حر على ارتكاب إحدى الجنايات المنرول عليها يي
المواد  181إلى  ،185وكدل من عرض ارتكابها ،يعاقب بعقوبة
الجناية نفسها.
المادة 387
تعتبر مال أسرار الديام الوطني يي تطبيق هدا القانوال:
 - 1المعلومدددددات العسدددددكرية أو الدبلوماسدددددية أو امقتردددددادية أو
الرددددناعية التددددي توجددددب طبيعتهددددا أال م يطلددددع عليهددددا إم األشددددخال
المكلأون بالمحايودة عليهدا ،وتسدتلزم مردلحة الدديام الدوطني أال تبقدى
سرية بالنسبة إلى أي شخل آخر؛
 - 2األشدديا وا دوا والوعذذائق والرسددوم والتصذذاميم والخددرائط
والمعطيذذا المعلوماتيذذة والنس د والرددور الفوتوغراييددة أو أي رددور
أخرى أو أي و ائق كيفما كانت ،التي توجب طبيعتها أال م يطلع عليهدا
إم األشدددخال المكلأذذذون باسدددتعمالها أو المحايودددة عليهدددا أو أال تبقدددى
سرية بالنسدبة إلدى أي شدخل آخدر لكونهدا يمكدال أال تدؤدي إلدى كشدف
معلومات مال أحد األنوام المبينة يي البند السابق؛
 - 3المعلومددات العسددكرية ،مددال أي طبيعددة كانددت ،التددي لددم تنشددر
مددال طددرف الحكومددة وم تدددخر ددمال مددا سددبق والتددي منددع نشددرها أو
إداعتهدددا أو إيشددداؤها أو أخدددد ردددور منهدددا إمدددا بوهيدددر أو قذذذانون وإمدددا
بمرسوم؛
 - 4المعلومددات المتعلقددة إمددا بدداإلجرا ات المتخدددن للكشددف عددال
الفاعليال أو المشاركيال يي جنايات أو جنح دد أمذن الدولذة الخذارجي،
أو القددبض علدديهم ،أو بسددير المتابعددات والتحقيقددات أو بالمناقشددات أمددام
محكمة المو وم.
المادة 388
يعد مرتكبا لجريمدة المدو بذا من الخذارجي للدولذة ،كدر م ربدي
أو أجنبي ارتكب أحد األعمار اآلتية :
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 - 1تعددريض الم ددرب إلعددالال الحددرب ،ودلد بإتياندده أعمددام لددم
تقرها الحكومة؛
 - 2تعريض الم اربة إلى امنتقام ،ودل بإتيانه أعمدام لدم تقرهدا
الحكومة؛
عندما ترتكدب الجدرائم المنردول عليهدا يدي البندديال ( )1و()2
السددابقيال وقددت الحددرب ،يإنهددا تعاقددب بالسددجال مددال خمددو إلددى عشذذرين
سنة.
أما إدا ارتكبت يي وقت السدلم ،يإنهدا تعاقذ بالسذجن مذن خمذ
الى عشر سنوا و رامة من  200000الى  1000000در م.

المادة 389
يعذذذد مرتكبذذذا لجنايدددة المدددو بذذذا من الخذذذارجي للدولذذذة ،ويعاقدددب
بالسددجال مددال خمددو إلددى عشذذرين سذذنة و رامذذة مذذن  200000الذذى
 2000000در م ،كر م ربي أو أجنبي ارتكب أحد األيعار اآلتية:
 - 1مراسلة أو اترام مع رعايدا دولدة أو عمدال سدلطة معاديدة،
يي وقت الحرب ،دوال إدال مال الحكومة؛
 - 2القيدددام بأعمدددار تجاريدددة مدددع رعايدددا دولدددة أو عمدددال سدددلطة
معاديددة ،مباشددرن أو بواسددطة ودلدد يددي وقددت الحددرب ،وبددالرغم مددال
الحور المقرر.
المادة 391
يعد مرتكبا لجناية المو بذا من الخذارجي للدولذة كدر م ربدي أو
أجنبددي أقدددم ،بددأي وسدديلة كانددت ،علددى إلحدداق ال ددرر بوحدددن التددراب
الم ربي.
يإدا ارتكبت هده الجريمة وقت الحرب ،يإال العقوبة هي اإلعدام.
أما إدا ارتكبت وقت السلم يإال العقوبة هي السجال مال خمو إلدى
عشريال سنة.
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المادة 393
يعد مرتكبا لجريمة المو با من الخذارجي للدولذة كدر مدال باشدر
اترامت مع عمال سلطة أجنبية ،إدا كاال ال رض منها أو ترتب عنها
إ رار بالو ع العسكري أو الدبلوماسي للم رب.
يإدا كانت الجريمة قد وقعت يي وقدت الحدرب ،يدإال العقوبدة هدي
السجال مال عشر إلى ال يال سنة.
أما إدا وقعت وقت السلم ،يدإال العقوبدة هدي الحدبو مدال سدنة إلدى
خمو سنوا وال رامة مال  100000إلى  1000000درهم.

المادة 395
يعد مرتكبا لجريمدة المدو بذا من الخذارجي للدولذة ،كدر م ربدي
أو أجنبي ارتكب أحد األيعار اآلتية:
 - 1الحرور بأي وسيلة كانت على حيازن سر مال أسرار الديام
الوطني أو إبالغه إلى علدم الجمهدور أو إلدى أي شدخل م حدق لده يدي
امطالم عليه مال غير أال يقرد مدال دلد تسدليمه إلدى سدلطة أجنبيدة أو
إلى عمالئها؛
 - 2ارتكاب إهمدار أو عددم احتيداط أو عددم مراعدان للدنوم ،مكدال
غيددره مددال إتددالف أو اخددتالو أو انتددزام كلددي أو جزئددي ،ولددو برددفة
مؤقتة ،ألشديا أو أدوات أو و دائق أو معلومدات أو معطيذا معلوماتيذة
عهد بهدا إليده ،وكداال امطدالم عليهدا يدؤدي إلدى كشدف سدر مدال أسدرار
الديام الوطني ،وكدل السماح لل ير بامطالم عليها أو أخدد ردورن أو
نسخة منها ،ولو برفة جزئية؛
 - 3تسدددليم أو إبدددال إمدددا اختدددرام يهدددم الدددديام الدددوطني ،وإمدددا
معلومات أو معطيا معلوماتية أو دراسات أو أساليب رناعية تتردر
بددداخترام مدددال هددددا الندددوم أو باسدددتعماله الردددناعي الددددي يهدددم الدددديام
الوطني ،إلى شخل يعمر لحساب سدلطة أو مؤسسدة أجنبيدة ،دوال إدال
سابق مال السلطة المخترة.
إدا ارتكبددت الجددرائم المشددار إليهددا يددي البنددود السددابقة يددي وقددت
الحرب ،يإال العقوبة تكوال السجال مال عشر إلى عشرين سنة.
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أما إدا ارتكبت يي وقت السلم ،يإال العقوبدة هدي الحدبو مدال سدنة
إلى خمو سنوات وال رامة من  100000الى  1000000در م.
المادة 391
يعد مرتكبا لجريمدة المدو بذا من الخذارجي للدولذة ،كدر م ربدي
أو أجنبي ارتكب أحد األيعار اآلتية:
 - 1الدددددخور يددددي أحددددد الحرددددوال أو المنشددددزت أو المراكددددز أو
المسددتودعات أو األمدداكال التددي تجددري ييهددا األش د ار أو المعسددكرات أو
أمددداكال مبيدددت الجندددود أو ندددزولهم أو سدددفينة حربيدددة أو سدددفينة تجاريدددة
مستعملة ألغراض الدديام الدوطني أو طدائرن أو سديارن حربيدة أو مبندى
حربددي أو بحددري مددال أي نددوم كدداال أو أي مبنددى أو مكدداال شد ر لل دديام
الددوطني ،إدا كدداال الدددخور بواسددطة ارتدددا زي زائددف ،أو اتخدداد إسددم
مزور أو بإخفا رفته أو جنسيته الحقيقة؛
 - 2تنويم أي وسيلة للتراسر أو اإلرسار يمكال أال ت در بالدديام
الوطني ،ودل بطريقة خفية ولو لم يستعمر لدل زيدا زائفدا ،وم أخفدى
إسمه أو رفته أو جنسيته؛
 - 3التحليددق يددوق األرا ددي الم ربيددة باسددتعمار طددائرن أجنبيددة،
دوال أال يددرخل لدده بدددل بمقت ددى اتفاقيددة دبلوماسددية أو ترددريح مددال
السلطات الم ربية؛
 - 4القيام برسدم أو تردوير أو نسد أو عمليدة طبوغراييدة داخدر
األمدددداكال أو المنشددددزت أو المراكددددز أو المبدددداني العسددددكرية أو البحريددددة
الموجودن داخر منطقة محوورن بدأمر ردادر مدال السدلطة العسدكرية أو
البحرية ،ودل دوال إدال مال تل السلطة؛
 - 5اإلقامدة داخددر دائدرن معينددة تحدديط بمنشدزت محرددنة أو مبنددى
عسكري أو بحري ودل بالرغم مال ردور أمر مدال السدلطة المختردة
بمنع دل .
يددإدا ارتكبددت الجددرائم المشددار إليهددا يددي البنددود السددابقة يددي وقددت
الحرب ،يإال العقوبة هي السجال مال عشر إلى ال يال سنة.
أما إدا ارتكبت يي وقت السلم ،يإال العقوبدة هدي الحدبو مدال سدنة
إلى خمو سنوا وال رامة مال  100000الى  1000000در م.
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المادة 394
يعذذد مرتكبذذا لجريمددة المددو بذذا من الخذذارجي للدولذذة ،ويعاقددب
بدددالحبو مدددال سدددنة إلدددى خمدددو سدددنوات وغرامدددة مدددال  100000إلدددى
 1000000درهدددم ،كدددر م ربدددي أو أجنبدددي ،ارتكدددب عمددددا يدددي وقدددت
الحرب ،عمال مدال غيدر األعمدار المشدار إليهدا يدي المذواد السدابقة ،مدال
شأنه أال ي ر بالديام الوطني.

المادة 392
يعذذد مرتكبذذا لجريمددة المددو بذذا من الخذذارجي للدولذذة ،ويعاقددب
بدددالحبو مدددال سدددنة إلدددى خمدددو سدددنوات وغرامدددة مدددال  100000الذذذى
 1000000درهم ،كر م ربي أو أجنبي جندد وقدت السدلم أشخاردا يدي
األرا ي الم ربية لحساب سلطة أجنبية.
تطبق العقوبة المشار إليها يدي الفقدرن السدابقة علدى هدده الجريمدة
إدا ارتكبت يي زمال الحرب ،ما لم ينطبق عليها ورف جريمة أشد.
المادة 392 - 3
يعاقذذذ بالسذذذجن مذذذن خمذذذ الذذذى عشذذذر سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 100000الى  200000در م ،كل شخص :
 - 1تم تجنيدا للقتال في نفاع مسلح ولي من مذواطني الدولذة
ا طراف في ذا النفاع وال ينتمي للقوا المسلحة لهذا الدولة بقصذد
الحصول أو محاولة الحصول على منافت أو مفايا شخصية؛
 - 2تذذذذم تجنيذذذذدا للقيذذذذام بلعمذذذذال عنذذذذف تهذذذذدف الذذذذى اإلطاحذذذذة
بالمؤسسذذا الدسذذتورية أو الم ذ بالوحذذدة الترابيذذة لدولذذة وال ينتمذذي
لقواتها المسلحة ،بقصد الحصذول أو محاولذة الحصذول علذى مفايذا أو
منافت شخصية.
المادة 392 - 5
يعاقذذذ بالسذذذجن مذذذن عشذذذر الذذذى عشذذذرين سذذذنة و رامذذذة مذذذن
 200000الى  2000000در م ،كل من سير أو نظم جماعة أو كيذان
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أو تنظذذذيم بقصذذذد تجنيذذذد أو اسذذذتخدام أو تمويذذذل أو تجهيذذذف أو تذذذدري
عسكري لمن أشير اليهم في المادة السابقة.
المادة 392 - 1
تكذذون العقوبذذة ذذي السذذجن مذذن خمذ عشذذرة الذذى عالعذذين سذذنة
و رامة من  200000الى  1000000در م ،اذا استهدف التجنيذد أو
التدري المشار اليه في المادة السابقة قاصرين دون العامنة عشر.
المادة 396
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاق ذ بالسذذجن مذذن
خمذ الذذى عشذذرين سذذنة ،كددر م ربددي أو أجنبددي يرتكددب أحددد األيعددار
اآلتية:
 - 1أال يقدددم مددددا أو وسدديلة تعددي أو مسددكنا أو ملجددأ أو مكانددا
لالجتمام إلى مرتكبدي الجنايدات أو الجدنح دد أمذن الدولذة الخذارجي،
مع علمه بنواياهم؛
 - 2أال يحمر عال علم مراسالت مرتكبي الجنايات أو الجنح د
أمذذن الدولذذة الخذذارجي ،أو أال يسددهر لهددم عددال علددم بددأي وسدديلة كانددت
البحا عال األشيا مو دوم الجنايدة أو الجنحدة أو إخفا هدا أو نقلهدا أو
إرسالها؛
 - 3أال يخفددي عددال علددم األشدديا أو األدوات التددي اسددتخدمت أو
أعدددت مسددتخدامها يددي ارتكدداب الجنايددات أو الجددنح المشددار إليهددا ،أو
األشيا أو المواد أو الو ائق المتحرر عليها مال تل الجرائم؛
 - 4أال يتلف عال علم أو يختلو أو يخفي أو يستر أو ي ير و يقدة
عامة أو خارة ،كاال مال شأنها أال تسهر البحا عال الجنايات أو الجنح
المشدددار إليهدددا يدددي البنذذذود السدددابقة ،أو الع دددور علدددى أدلتهدددا ،أو معاقبدددة
مرتكبيها.
مددع دلدد  ،يإندده يجددوز للمحكمذذة أال تعفددي مددال العقوبددة المقددررن
األشخال المشدار إلديهم يدي هدده المدادن ،إدا كدانوا مدال أقدارب مرتكبدي
الجريمة أو أرهارهم إلى الدرجدة الرابعدة ولدم يسداهموا يدي الجنايدة أو
الجنحة بوسديلة أخدرى مدال وسدائر المسداهمة غيدر مدا نردت عليده هدده
المادن.
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المادة 397
يي الحامت التي تكدوال ييهدا العقوبدة المقدررن طبقدا إلحددى مدواد
هدا الفرم عقوبة جنحية يقط ،يجوز الحكم بالحرمداال مدال ممارسدة حدق
أو أك ر مال الحقوق المدنية طبقا للمادة  32 - 1من ذا القانون ،كمذا
يمكال أال يحكم عليهم بالمنع مال اإلقامة من سنة الى خم سنوا .
المادة 398
الجرائم التي تمو با من الخارجي للدولة ،يطبدق عليهدا القدانوال
الجنائي الم ربي ،سوا ارتكبت داخر اقليم المملكة أو خارجه.
تجوز متابعة مرتكبيهدا دوال تقيدد بأحكدام المدواد  407إلدى 412
من قانون المسطرن الجنائية.
يعاقب على محاولة الجنح بالعقوبة المقررن للجريمة التامة.
المادة 399
يجذذذ الحكدددم بمردددادرن األشددديا واألدوات التدددي اسدددتخدمت يدددي
ارتكدداب الجنايددات والجددنح المنصذذوص عليهذذا فذذي ذذذا الأذذرع ،بصذذرف
النظر عن كونها ملكا للمحكوم عليه أو ل يره.
يج الحكم كذلك بمصادرة المكافل التي حصل عليهذا المحكذوم
عليه أو ما يعادل قيمتها.
عالوة على امكانية الحكم بالمصادرة كتدبير وقذائي وفقذا للمذادة
 82من ذا القذانون ،يحكذم وجوبذا بالمصذادرة المنصذوص عليهذا فذي
المذذواد  72و 73و 77مذذن ذذذا القذذانون ،فذذي حالذذة اإلدانذذة مذذن أجذذل
احذذذدا الجنايذذذا أو الجذذذنح ،المنصذذذوص عليهذذذا فذذذي ذذذذا الأذذذرع ،اذا
ارتكب في فمن السلم.
أمذذذا اذا ارتكبذذذ الجريمذذذة فذذذي فمذذذن الحذذذر  ،فذذذيحكم وجوبذذذا
بمصذذادرة ا شذذذياء وا مذذذوال المشذذار اليهذذذا فذذذي المذذادة  72مذذذن ذذذذا
القانون ،بصرف النظر عذن كونهذا ملكذا للمحكذوم عليذه أو يذرا ،كمذا
تصادر قيمتها فذي حالذة تأويتهذا .ويجذوف كذذلك الحكذم بمصذادرة جذفء
من أموال المحكوم عليه ا خرا ،ال يتجاوف نصف ممتلكاته.
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المادة 511
م تحور أحكام هدا الفرم ،دوال تطبيدق النردول التدي ت دمنها
قذذانون القضذذاء العسذذكري يددي جددرائم الخيانددة والتجسددو ،يددي الحددامت
المشار إليها يي ذلك القانون.
الأرع 1
الجنايا والجنح ضد ا من الداخلي للدولة
(المواد من )517 _ 513
المادة 513
يعد مرتكبا لجناية المو با من الداخلي للدولة ،ويعاقب بالسذجن
المؤبد ،مال ارتكب اعتددا ال درض منده إمدا إ دارن حدرب أهليدة بتسدليح
يريدق مددال السدكاال أو ديعهددم إلدى التسددلح دد يريدق آخدر وإمددا بإحددداا
التخريب والتقتير والنهب يي منطقة أو أك ر.
يعاقددب بالسددجال مددال خمددو إلددى خمسذذة عشذذر سذذنة و رامذذة مذذن
 200000الذذى  1200000در ذذم ،مددال دبددر مددؤامرن لهدددا ال ددرض إدا
تبعها ارتكاب عمر أو شروم ييه إلعداد تنفيدها.
أمددا إدا لددم يتبددع تدددبير المددؤامرن ارتكدداب عمددر وم الش دروم ييدده
إلعددداد التنفيددد ،يددإال العقوبددة تكددوال الحددبو مددال سددنة إلددى عذذالث سذذنوا
والغرامة من  20000الى  300000در م.
يعاقددب بددالحبو مددال سددتة أشددهر إلددى ددالا سددنوات و رامذذة مذذن
 20000الذذى  200000در ذذم ،مددال دعددا إلددى تدددبير مددؤامرن ولددم تقبددر
دعوته.
المادة 515
يعذذذد مرتكبذذذا لجنايدددة المدددو بذذذا من الذذذداخلي للدولدددة  ،ويعاقدددب
بالسجن المؤبد:
 - 1مددال تددولى أو باشددر ب يددر حددق وم مبددرر مشددروم ،رئاسددة
إحددى وحدددات الجددي أو سددفينة حربيددة أو أك ددر أو طددائرن عسددكرية أو
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أك ر أو مكداال محردال أو مركدز عسدكري أو مطذار أو ميندا أو مدينذة
أو منطقة؛
 - 2مددال احددتفو برئاسددة عسددكرية ،أيددا كانددت ،ددد أوامددر سذذلطة
شرعية؛
 - 3كددر قائددد عسددكري اسددتبقى قواتدده متجمعددة بعددد ردددور أمددر
السلطة الشرعية بتسريحها أو تفريقها؛
 - 4مال قام بدوال أمدر أو إدال مدال السدلطة الشدرعية بتدأليف يدرق
مسلحة أو أمر بتأليفها أو قدام باسدتخدام أو تجنيدد جندود أو أمدر بددل أو
أمدهم أو زودهم بأسلحة أو دخائر.
المادة 511
يعد مرتكبا لجناية المو با من الداخلي للدولة ،ويعاقب بالسذجن
المؤبد ،كر مال ترأو عرابة مسلحة أو تولى ييها وويفدة أو قيدادن مدا،
ودلدد إمددا بقرددد امسددتيال علددى أمددوار عامددة ،وإمددا بقرددد اكتسدداح
عقارات أو أمال أو ساحات أو مدينة أو منطقة أو حروال أو مراكدز
أو مخازال أو مستودعات أو مدوان أو سدفال أو مراكدب أو مطذارا أو
طائرا  ،مملوكة للدولة ،وإما بقرد نهدب أو اقتسدام الممتلكدات العامدة،
سدوا كاندت قوميددة أو مملوكدة لفئددة مدال المدواطنيال وإمددا بقردد الهجددوم
على القوات العمومية العاملة د مرتكبي تل الجنايات أو مقاومتها.
تطب دق نفددو العقوبددة ،علددى مددال تددولى تسدديير العرددابة ال ددائرن أو
تأليفها أو أمر بتأليفها ،أو قدام بتنويمهدا أو أمدر بتنويمهدا ،أو زودهدا أو
أمدها عمدا وعال علم بأسلحة أو دخيدرن أو أدوات الجنايدة ،أو بعدا لهدا
بإمدددادات مددال المددؤال أو قدددم مسدداعدن بددأي وسدديلة أخددرى إلددى مسدديري
العرابة أو قوادها.
المادة 514
يي حالة ارتكاب أو محاولة ارتكاب إحددى الجدرائم المشدار إليهدا
يددي المذذادة  231مذذن ذذذا القذذانون ،مددال طددرف عرددابة مسذذلحة ،يددإال
العقوبددددة المقددددررن يددددي تلدددد المددددادن تطبددددق ،علددددى جميددددع األشددددخال
المنخرطيال يي العرابة دوال تمييز.
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المادة 512
يي حالة التجمع ال دوري ،الددي يكدوال ال درض منده أو يندتج عنده
إحدددى الجنايددات المشددار إليهددا يددي المذذادة  233مذذن ذذذا القذذانون ،يددإال
األشخال الديال انخرطوا يي تلد العردابة المسذلحة دوال أال يباشدروا
ييهددا قيددادن وم وويفددة معينددة ،ولكددال قددبض علدديهم يددي مكدداال التجمددع
يعددداقبوال بالسدددجال مدددال خمدددو إلدددى خمذذذ عشذذذرة سذذذنة و رامذذذة مذذذن
 20....الى  1200000در م.
المادة 516
يعدددد مرتكبدددا لجريمدددة المدددو بذذذا من الذذذداخلي للدولدددة ،ويعاقدددب
بدددالحبو مدددال سدددنة إلدددى عشذذذر سذذذنوا وغرامدددة مذذذن  2....الذذذى
 100....در ذذم ،مددال تسددلم ،بطريق دة مباشددرن أو غيددر مباشددرن ،مددال
شدخل أو جماعدة أجنبيددة ،بدأي رددورن مدال الردور هبدات أو هدددايا أو
قرو دددا أو أي يوائدددد أخدددرى مخرردددة أو مسدددتخدمة كليدددا أو جزئيدددا
لتسدديير أو تمويددر نشدداط أو دعايددة ،مددال شددأنها المسدداو بوحدددن المملكددة
الم ربيددة أو سدديادتها أو اسددتقاللها أو زعزعددة وم المددواطنيال للدولددة
الم ربية ولمؤسسات الشعب الم ربي.
المادة 517
يدددي الحذذذاال المشدددار إليهدددا يدددي المدددادن السدددابقة ،يجدددب الحكدددم
بالمرادرن المنصوص عليها في المذادة  72مذن ذذا القذانون ا مذوال
أو األشيا أو المنافت التي سلمت للمحكوم عليه أو ما يعادل قيمتها.
يجددوز ،عددالون علددى دلد  ،أال يحكددم بحرماندده كليددا أو جزئيددا مددال
ممارسة حق أو أك ر مال الحقوق المدنية طبقا للمادة  32 - 1مذن ذذا
القانون.
الأرع 4
أحكام عامة على نصوص ذا البا
(المواد )536 _ 518
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المادة 518
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاقددب بالسددجال مددال
خمددو إلددى عشذذرين سذذنة ،كذذل مددال كدداال علددى علددم بددأغراض وطبيعددة
العرابات المشار إليهدا يدي ذذا البذا  ،وقددم لهدا ،باختيداره وبددوال أي
إكراه ،مسكنا أو مكانا لألتجا أو التجمع.
المادة 519
يعد مرتكبا لجريمة عدم التبليغ عدال المدو بذلمن الدولدة ،ويعاقدب
بددالحبو مددال سددنتيال إلددى خمددو سددنوات وغرامددة مددال  10....الذذى
 200000در م ،كر شخل كاال على علم بخطط أو أيعار تهددف إلدى
ارتكدداب أعمددار معاقددب عليهددا بعقوبددة جنايددة بمقت ددى نرددول هدددا
الباب ،ورغم دل لم يبلغ عنها يدورا السدلطات الق دائية أو اإلداريدة أو
العسكرية بمجرد علمه بها.
المادة 531
يي الحالة المشدار إليهدا يدي المدادن السدابقة ،يجدوز أال يحكدم علدى
مرتكب الجريمة عالون على دل  ،بالحرماال مدال ممارسدة حدق أو أك در
مال الحقوق المدنية طبقا للمادة  32 - 1مذن ذذا القذانون وبدالمنع مدال
اإلقامة طبقا للمادة  43من ذا القانون.
المادة 533
يتمتع بعدر معف مال العقوبة ،طبقا للشدروط المقدررن فذي المذواد
من  143الى  145من ذا القانون ،مدال أخبدر مدال الجندان ،قبدر غيدره
السلطات المشار إليها يي المادة  239من ذا القانون بجناية أو جنحة
د أمن الدولة ،ودل قبر أي تنفيد أو شروم ييه.
المادة 535
إدا حردددر التبليدددغ بعدددد تمدددام تنفيدددد الجنايدددة أو الجنحدددة أو بعدددد
محاولتهددا ،ولكددال قبددر بددد المتابعددة ،يددإال العدددر المعفددي مددال العقدداب،
المقرر يي المادة السابقة يكوال اختياريا يقط.
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المادة 531
يتمتع بعدر معف مال العقوبدة ،ييمدا يتعلدق بدالجرائم المشدار إليهدا
فذذي المذذواد  233و 234و 235مذذن ذذذا القذذانون ،األشددخال الددديال
انخرطوا يي العرابات المسلحة مال غير أال يباشروا ييها قيادن مدا ولدم
يتولوا ييها أي وويفة معينة ،وعالون على دلد انسدحبوا منهدا عندد أور
إندار يردر مال السلطات المدنية أو العسكرية ،دوال أال يحملدوا سدالحا
ودوال أال يبدوا مقاومة.
المادة 534
األعدار المعفية مال العقوبة م تحور دوال معاقبة المستفيديال منها
عال الجنايات أو الجنح األخدرى التدي ارتكبوهدا شخرديا أ ندا الفتندة أو
بسببها.
المادة 532
يجوز أال يحكم على األشخال الديال يعفوال مدال العقوبدة ،تطبيقدا
للمذذادتين  211و 213مذذن ذذذا القذذانون بواحذذد أو أكعذذر مددال التدددابير
الوقائية الشخصية أو العينية المقررة بمقتضى ذا القانون.
المادة 536
الجنايدات والجدنح المشدار إليهدا يدي هددا البداب لهدا األولويدة علددى
غيرها يي التحقيق والمحاكمة.
المادة 537
(حـــذفـ )
المادة 538
(حـــذفـ )
) ن التمييف من الجرائم واذا كان ضروريا فمكانه قانون السجون(
البا ا ول مكرر
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اإلر ا وتحويل الطائرا والتخري والتعيي واإلتالف والتأجير
(المواد من )538 – 42 _ 538 – 3
الأرع 3
اإلر ــا
(المواد )538 - 9 _ 538 – 3
المادة 538 – 3
تعتبددر الجددرائم اآلتيددة أيعددام إرهابيددة ،إدا كانددت لهددا عالقددة عمدددا
بمشددروم يددردي أو جمدداعي يهدددف إلددى المددو الخطيددر بالنوددام العددام
بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف :
 -1امعتدا عمدا على حيان األشخال أو على سالمتهم أو علدى
حرياتهم أو اختطايهم أو احتجازهم؛
 -2تزييف أو تزويدر النقدود أو سدندات القدرض العدام ،أو تزييدف
أختددددام الدولددددة أو الدددددم ات أو الطوابددددع أو العالمددددات ،أو التزويددددر أو
التزييددف المنرددول عليدده يددي المددواد  363و 361و 362مددال هدددا
القانوال؛
 -3التخريب أو التعييب واإلتالف؛
 -4تحويددر الطددائرات أو السددفال أو أي وسدديلة أخددرى مددال وسددائر
النقر أو إتاليها أو إتالف منشزت المالحدة الجويدة أو البحريدة أو البريدة
أو تعييب أو تخريب أو إتالف وسائر امترار؛
 -5السرقة وانتزام األموار؛
 -6ردددنع أو حيدددازن أو نقدددر أو تدددرويج أو اسدددتعمار األسدددلحة أو
المتفجرات أو الدخيرن خاليا ألحكام القانوال؛
 -7الجرائم المتعلقة بنوم المعالجة اآللية للمعطيات؛
 -8تزويددر أو تزييددف الشدديكات أو أي وسدديلة أدا أخددرى المشددار
إليها على التوالي يي المادتيال  316و 331مال مدونة التجارن؛
 -9تكددويال عرددابة أو اتفدداق ألجددر إعددداد أو ارتكدداب يعددر مددال
أيعار اإلرهاب؛
 -13إخفا األشيا المتحرر عليها مال جريمة إرهابية مع علمده
بدل .
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المادة 538 – 3 - 3
تعتبر ا فعال التالية جرائم ار ابية :
 - 3االلتحاق أو محاولة االلتحاق بشكل فردي أو جماعي في
اطار منظم أو ير منظم ،بكيانا أو تنظيما أو عصابا أو
جماعا  ،ار ابية أيا كان شكلها أو دفها أو مكان وجود ا ،ولو
كان ا فعال اإلر ابية ال تستهدف اإلضرار بالمملكة المغربية أو
بمصالحها؛
 - 5تلقي تدري أو تكوين ،كيأما كان شكله أو نوعه أو مدته
داخل أو خارج المملكة المغربية أو محاولة ذلك ،بقصد ارتكا أحد
ا فعال اإلر ابية داخل المملكة أو خارجها ،سواء وقت الأعل المذكور
أو لم يقت؛
 - 1تجنيد بلي وسيلة كان أو تدري أو تكوين شخص أو
أكعر من أجل االلتحاق بكيانا أو تنظيما أو عصابا أو جماعا ،
ار ابية داخل المملكة المغربية أو خارجها ،أو محاولة ارتكا ذا
ا فعال.
يعاق على ا فعال المذكورة بالسجن من خم الى عشر
سنوا .
تضاعف العقوبا المشار اليها في الأقرة السابقة اذا تعلق
ا مر بتجنيد أو تدري أو تكوين قاصر ،أو اذا تم استغالل اإلشراف
على المدار أو المعا د أو مراكف التربية أو التكوين كيأما كان
نوعها ،للقيام بذلك.
ير أنه ،اذا كان الأاعل شخصا اعتباريا ،يعاق بالغرامة من
 301110111الى  3101110111در م ،مت الحكم بحله وبالتدابير
الوقائية المنصوص عليهما في المادة  65من ذا القانون ،دون
المسا بحقوق الغير ودون اإلخالل بالعقوبا التي يمكن اصدار ا
في حق مسيري الشخص االعتباري أو مستخدميه المرتكبين للجريمة
أو المحاولة.
المادة  538 – 7( 538 – 5سابقا)

87

يعاقددب بددالحبو مددال سددنتيال إلددى خم ذ سذذنوا  ،كددر مددال أشدداد
بأيعار تكوال جريمة إرهابية بواسدطة الخطدب أو الردياح أو التهديددات
المفوه بها يي األماكال أو امجتماعدات العموميدة أو بواسدطة المكتوبدات
والمطبوعددات المبيعددة أو الموزعددة أو المعرو ددة للبيددع أو المعرو ددة
يي األماكال أو امجتماعات العمومية أو بواسطة الملرقات المعرو دة
على أنوار العموم بواسطة مختلف وسدائر امتردار السدمعية البردرية
واإللكترونية.
يعاق بنأ العقوبة كل من قام بالدعاية أو اإلشادة أو الترويج
لأائذذذذدة أشذذذذخاص أو كيانذذذذا أو تنظيمذذذذا أو عصذذذذابا أو جماعذذذذا
ار ابية ،بلحدا الوسائل المنصوص عليها في الأقرة ا ولى مذن ذذا
المادة.
ير أنه ،اذا كان الأاعذل شخصذا اعتباريذا ،يعاقذ بالغرامذة مذن
 100000000الى  1000000000در م ،مذت الحكذم بحلذه وبالتذدابير
الوقائيذذة المنصذذوص عليهمذذا فذذي المذذادة  02مذذن ذذذا القذذانون ،دون
المسا بحقوق الغيذر ودون اإلخذالل بالعقوبذا التذي يمكذن اصذدار ا
في حق مسيري الشخص االعتباري أو مستخدميه المرتكبين للجريمة
أو المحاولة.
المادة 538 - 1
يعتبر أي ا يعال إرهابيا ،بالمفهوم الدوارد يدي الفقدرن األولدى مدال
المادن  218 - 1من ذا القانون ،إدخار أو و ع مادن تعدرض ردحة
اإلنساال أو الحيواال أو المجار البيئي للخطر ،يي الهوا أو يدي األرض
أو الما  ،بما يي دل المياه اإلقليمية.
ويعاقب عليها بالسجال مال عشر إلى عشريال سنة.
تكوال العقوبة هي السجال المؤبدد إدا ترتدب عدال الفعدر يقدد ع دو
أو بتددره أو الحرمدداال مددال منفعتدده أو عمددى أو عددور أو أي عاهددة دائمددة
أخرى لشخل أو أك ر.
تكوال العقوبة هي اإلعدام إدا ترتب عدال الفعدر مدوت شدخل أو
أك ر.
المادة 538 - 4
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يعتبر تموير اإلرهاب يعال إرهابيا.
تكوال األيعار التالية تمويال لأرهداب ،ولدو ارتكبدت خدار اقلذيم
المملكة ،وبررف النور عما إدا كانت األموار قد استعملت يعال أو لدم
تستعمر:
 - 1القيددام عمدددا وبددأي وسدديلة كانددت ،مباشددرن أو غيددر مباشددرن،
بتذذذوفير أو تقدددديم أو جمدددع أو تددددبير أمدددوار أو ممتلكدددات ،ولدددو كاندددت
مشروعة ،بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا :
 مرتكددداب يعدددر إرهدددابي أو أيعدددار إرهابيدددة سذذذواء وقذذذت الأعذذذلاإلر ابي أو لم يقت؛
 أو بواسطة شخص ار ابي؛ أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة ار ابية؛ تقديم مساعدن أو مشورن لهدا ال رض؛ - 2محاولة ارتكاب األيعار المدكورن.
يعاقب على الجرائم المنرول عليها يي هده المادن:
 - 1ييما يخل الشخص الذاتي ،بالسجال مال خمو إلى عشدريال
سنة وغرامة مال  5338333إلى  283338333درهم؛
 - 2ييمدددددددا يخدددددددل الشدددددددخل االعتبذذذذذذذاري ،بال رامدددددددة مدددددددال
 183338333إلى  583338333درهم ،دوال اإلخالر بالعقوبات التدي
يمكال إردارها على مسديريها أو المسدتخدميال العدامليال بهدا المتدورطيال
يي الجرائم.
تريددع عقوبددة السددجال إلددى عشددر سددنوات وإلددى ال دديال سددنة ،كمددا
تريع ال رامة إلى ال عف:
 – 1عندددما ترتكددب الجددرائم باسددتعمار التسددهيالت التددي تويرهددا
مزاولة نشاط مهني؛
 – 2عندما ترتكب الجرائم يي إطار منومة اجرامية؛
 - 3يي حالة العود.
المادة 538 - 4 – 3
يجب الحكم يي حالة اإلدانة مال أجدر جريمدة تمويدر اإلرهداب أو
مدددال أجدددر جريمدددة إرهابيدددة ،بالمردددادرن الكليدددة لددد دوات و األشددديا
والممتلكددات الت دي اسددتعملت أو كانددت ستسددتعمر يددي ارتكدداب الجريمددة
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والعائدددات المتحرددلة منهددا أو القيمددة المعادلددة لتل د األشدديا واألدوات
والممتلكات والعائدات ،مع حفو حق ال ير حسال النية.
المادة 538 - 4 – 5
مال أجر تطبيدق أحكدام المدادتيال  218 - 4و 218 - 4 – 1مدال
هدا القانوال ،يراد بما يلي:
العائدددات :جميددع الممتلكددات المتحرددلة بطريقددة مباشددرن أو غيددر
مباشددرن مددال ارتكدداب إحدددى الجددرائم المنرددول عليهددا يددي المددادتيال
المدكورتيال.
الممتلكدددات :أي ندددوم مدددال األمدددوار واألمدددال  ،الماديدددة أو غيدددر
المادية ،المنقولة أو العقارية ،المملوكة لشخل واحدد أو المشداعة وكددا
العقود أو الو ائق القانونية التدي ت بدت ملكيدة هدده الممتلكدات أو الحقدوق
المرتبطة بها ،أيا كانت دعامتها ،بما ييها اإللكترونية أو الرقمية.
المادة 538 - 2
كل من قام بلي وسيلة من الوسائل بلقناع الغير بارتكا جريمة
من الجرائم المنصوص عليها في ذا البا أو دفعه الى القيذام بهذا أو
حرضه على ذلك ،يعاق بالسجن من خم الى عشر سنوا .
تضذذاعف العقوبذذا المشذذار اليهذذا فذذي الأقذذرة السذذابقة ،اذا تعلذذق
ا مذذر بلقنذذاع أو دفذذت أو تحذذري قاصذذر ،أو اذا تذذم اسذذتغالل اإلشذذراف
علذذى المذذدار أو المعا ذذد أو مراكذذف التربيذذة أو التكذذوين كيأمذذا كذذان
نوعها ،للقيام بذلك.
ير أنه ،اذا كان الأاعذل شخصذا اعتباريذا ،يعاقذ بالغرامذة مذن
 100000000الى  1000000000در م ،مذت الحكذم بحلذه وبالتذدابير
الوقائيذذة المنصذذوص عليهمذذا فذذي المذذادة  02مذذن ذذذا القذذانون ،دون
المسا بحقوق الغيذر ودون اإلخذالل بالعقوبذا التذي يمكذن اصذدار ا
في حق مسيري الشخص االعتباري أو مستخدميه المرتكبين للجريمة
أو المحاولة.
المادة 538 - 6
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باإل دداية إلددى حددامت المشدداركة المنرددول عليهددا يددي المددادن
 129مال هدا القانوال ،يعاقب بالسجال مال عشر إلدى عشدريال سدنة ،كدر
شخل يقدم عمددا لمدال يرتكدب يعدال إرهابيدا أو يسداهم أو يشدار ييده،
أسلحة أو دخائر أو أدوات تنفيد الجريمة ،أو مساعدات نقدية أو وسدائر
عيم أو تراسر أو نقر ،أو مكانا لالجتمام أو السكال أو امختبا  ،وكدر
مال يعينه علدى التردرف ييمدا حردر عليده مدال عملده اإلجرامدي ،وكدر
مال يقدم له أي نوم مال أنوام المساعدن مع علمه بدل .
غيددر أندده يجددوز للمحكمددة أال تعفددي مددال العقوبددة أصذذول أو فذذروع
مال ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شار ييها ،إدا قددموا لده مسدكنا
أو وسائر عي شخرية يقط.
المادة 538 – 7
يريددع الحددد األقرددى للعقوبددة عددال الجددرائم المنرددول عليهددا يددي
المدددادن  218 - 1مذذذن ذذذذا القذذذانون ،إدا كددداال الفعدددر المرتكدددب يكدددوال
جريمة إرهابية كما يلي:
 - 1اإلعدام إدا كانت العقوبة المقررن للفعر هي السجال المؤبد؛
 - 2السجال المؤبد إدا كداال الحدد األقردى للعقوبدة المقدررن للفعدر
يرر إلى عالعين سنة؛
 - 3يريددع الحددد األقرددى للعقوبددات األخددرى السددالبة للحريددة إلددى
ال ددعف دوال أال يتجدداوز ال دديال سددنة ،إدا كانددت العقوبددة المقددررن هددي
السجال أو الحبو؛
 - 4إدا كاندددت العقوبدددة المقدددررن للفعدددر غرامدددة ،ي ددداعف الحدددد
األقرى لل رامة مائة مرن دوال أال تقر عال  1338333درهم.
إدا كددداال الفاعدددر شخردددا اعتباريذذذا ،يجدددب الحكدددم بحلددده والحكدددم
بالتدبيريال الوقائييال المنرول عليهما يي المادة  62من ذذا القذانون
مع عدم المساو بحقوق ال ير حسن النية.
المادة 538 - 8
يؤاخددد بعدددم التبليددغ عددال جريمددة إرهابيددة ،ويعاقددب بالسددجال مددال
خمو إلى عشر سنوات ،كر مال كاال على علم بمخطط أو أيعار تهدف
إلددى ارتكدداب أعمددار معاقددب عليهددا بورددفها جريمددة إرهابيددة ،ولددم يبلددغ
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عنها يورا بمجرد علمه بها ،الجهات الق ائية أو األمنية أو اإلداريدة أو
العسكرية.
غير أنه يجوز للمحكمدة يدي الحالدة المنردول عليهدا يدي الفقدرن
األولددى مددال هددده المذذادة ،أال تعفددي مددال العقوبددة أقددارب وأرددهار مددال
ارتكدددب جريمدددة إرهابيدددة أو سددداهم أو شدددار ييهدددا إلدددى غايدددة الدرجدددة
الرابعة.
إدا تعلدددددق األمدددددر بشدددددخل اعتبذذذذذاري ،ييعاقدددددب ب رامدددددة مذذذذذن
 1338333الى  18333.333درهم.
المادة 538 - 9
يتمتع بعدر معف مال العقاب طبق الشروط المنرول عليها يي
المذذذذادتين  143و 145مذذذذن ذذذذذا القذذذذانون ،الفاعددددر أو المسدددداهم أو
المشدددار  ،الددددي يكشدددف قبدددر غيدددره للجهدددات الق دددائية أو األمنيدددة أو
اإلداريدددة أو العسدددكرية عدددال وجدددود اتفددداق جندددائي أو وجدددود عردددابة
اجرامية أو منظمة اجرامية ألجر ارتكا جريمة إرهابية ،إدا قام بدل
قبددر محاولددة ارتكدداب الجريمددة التددي كانددت مو ددوم امتفدداق أو هدددف
العصذذذذابة اإلجراميذذذذة أو المنظمذذذذة اإلجراميذذذذة وقبددددر إقامددددة الدددددعوى
العمومية.
إدا تم التبليغ عال األيعار المدكورن بعد ارتكاب الجريمة ،يخفدض
الحد ا قصى إلى النرف بالنسبة للفاعر أو المسداهم أو المشدار الددي
يقددددم نفسددده تلقائيدددا للسدددلطات المددددكورن أعددداله ويبلدددغ عدددال الفددداعليال أو
المسدداهميال أو المشدداركيال يددي الجريمددة ويذذدلي بمعلومذذا مذذن شذذلنها
افادة البحث.
إدا كانددت العقوبددة هددي اإلعدددام تحددور إلددى السددجال المؤبددد ،وإدا
كانت هدي السدجال المؤبدد تخفدض إلدى السدجال مدال عشذرين إلدى عالعذين
سنة.
الأرع 5
تحويل الطائرا واتالفها واتالف منشآ المالحة الجوية والسأن
وباقي وسائل النقل العمومي
(المواد )538 – 32 _ 538 – 31
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المادة  617( 538 – 31مكرر سابقا)
يعاقدددب بالسدددجال مدددال عشذذذر إلدددى عشذذذرين سدددنة و رامذذذة مذذذن
 200000الذذى  200....در ذذم ،كددر مددال كدداال علددى مددتال طددائرن مددا،
خالر تحليقها ،ياستولى عليها أو يرض مراقبته عليها بعنف بأي وسيلة
مال الوسائر.
المادة 538 – 33
(الأقرة العانية من  617مكرر سابقا)
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاقددب بالسددجال مددال
خمدو إلددى عشددر سددنوات و رامذة مذذن  20000الذذى  200000در ذذم،
كر مال قام عمددا بتهديددات أو أعمدار عندف دد المالحديال الموجدوديال
على متال طائرن ،خالر تحليقها ،قرد تحويلها أو المو بسالمتها.
المادة 538 – 35
(الأقرة العالعة من  617مكرر سابقا)
ألجر تطبيق المادتين السدابقتيال ،تعتبدر الطدائرن يدي حالدة تحليدق
مددال الوقدت الدددي تنتهددي ييدده عمليددة الركددوب وت لددق ييدده جميددع األبددواب
الخارجية إلى الوقت الدي تفتح ييه هده األبواب ألجر بوط الركاب.
يي حالة بوط ا طراري ،يعتبر التحليق مستمرا إلى أال تتكفدر
السلطة المخترة بالطائرن واألشخال واألمتعة الموجودن على متنها.
المادة 538 – 31
(الأقرتان الرابعة والخامسة من  617مكرر سابقا)
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاقددب بالسددجال مددال
خمدو إلددى عشددر سددنوات و رامذة مذذن  20000الذذى  200000در ذذم،
كر مال ألحق ،عمدا بطائرن يي حالة خدمة ،أ رارا تجعلها غير قادرن
على التحليق أو مال شأنها المو بسالمة تحليقها.
تعتبددر الطددائرن يددي حالددة خدمذذة ،مددال الوقددت الدددي يشددرم ييدده
المسدتخدموال بداألرض أو الطداقم يدي إعددداد هدده الطدائرن لتحليدق معدديال
إلى أال ينررم أجر أربدع وعشدريال سداعة علدى كدر ندزور ،وتمتدد مددن
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الخدمة كيفما كاال الحار إلى مجمدوم المددن التدي توجدد الطدائرن خاللهدا
يي حالة تحليق حسب مدلور المادن  218 – 12من ذا القانون.
المادة 538 – 34
( 617مكرر مرتين سابقا)
يعاقب بالسجال مال خمو إلى عشر سنوات و رامة من 20000
الى  200000در م ،كر مال أتلف منشدزت أو مردالح للمالحدة الجويدة
أو ألحددق بهددا أ ددرارا أو أخددر بسدديرها ،إدا كدداال مددال شددأال أحددد هددده
األعمار المو بسالمة الطائرن ،وكدا كر مال قدم معلومدات يعدرف أنهدا
خاطئة قرد المو بسالمة هده الطائرن.
المادة 538 – 32
تطبق مقتضيا ذذا الأذرع ،علذى الجذرائم الواقعذة علذى السذأن
والبواخر والقطارا وباقي وسائل النقل العمومي الجماعية ا خرا.
تعتبر السذأن والبذواخر والقطذارا فذي حالذة خدمذة ،متذى كانذ
جا فة لإلقذالع بذل الق أبوابهذا الخارجيذة الذى حذين فذتح ذذا ا بذوا
تلقائيا أو من طرف الطاقم المسؤول عن ذلك.
تعتبر بذاقي وسذائل النقذل العمذومي الجماعيذة ا خذرا فذي حالذة
خدمة ،متى كان جا فة للسير وعلى متنها أشخاص.
الأرع 1
التخري والتعيي واإلتالف والتأجير
(المواد )538 - 42 _ 538 – 36
المادة  281( 538 – 36سابقا)
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاقددب بالسذذجن مذذن
عشذذذرين الذذذى عالعذذذين سذذذنة و رامذذذة مذذذن  200000الذذذى 2000000
در م ،كل من :
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 - 1أضذذرم النددار عمدددا يددي مبنددى أو بيددت أو مسددكال أو خيمددة أو
مدددأوى ابدددت أو منتقدددر أو متجدددر أو ور  ،إدا كاندددت هدددده المحدددالت
مسكونة ،أو يي أي محر آخر مسكوال سوا كاال مملوكا له أو ل يره.
 - 2أضرم النار عمدا يي ناقالت أو طدائرات أو بداخرن أو سدفينة
أو عربات بها أشخال أو يي عربات ليو بها أحدد ولكنهدا تكدوال جدز
مال قايلة بها أشخال.
المادة  283( 538 – 37سابقا)
يعاقب بالسجال مال عشر إلى عشريال سدنة و رامذة مذن 20000
الى  200000در م ،مال أضذرم الندار عمددا يدي شدي غيدر مملدو لده
مال األشيا اآلتية:
 - 1مبنى أو بيت أو مسدكال أو خيمدة أو مدأوى ،ابدت أو متنقدر،
أو ور أو متجر ،إدا كاال غير مسكوال؛
 - 2ناقلة أو باخرن أو سفينة أو طائرن ليو بها أشخال؛
 - 3غابات أو أخشداب مقطوعدة أو أخشداب مو دوعة يدي حدزم
أو أكوام؛
 - 4مزروعددات قائمددة أو تددبال أو ق د أو محرددومت مو ددوعة
يي حزم أو أكوام؛
 - 5عربات فار ة أو مملوءة بب دائع أو منقدومت ،إدا لدم تكدال
جز مال قايلة بها أشخاص.
المادة  285( 538 – 38سابقا)
يعاقدددب بذذذالحب مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 20000الى  100000در م ،مال أضذرم الندار عمددا أو أمدر بددل يدي
شي مملو له مدال األشديا المعددودن يدي المدادن السدابقة ،وسدبب بددل
ل يره ررا أيا كاال.
تطبق نفو العقوبة على مال أضرم النار ،بندا علدى أمدر المالد ،
يي هده الحالة.
المادة  281( 538 – 39سابقا)
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يعاقدددب بذذذالحب مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 20000الى  100000در م ،مال أضرم النار عمدا يي شي  ،أيدا كداال
مملوك دا لدده أو لغيذذرا ،مو ددوم بشددكر يسددمح بانتقددار الحريددق ،يحددرق
بسبب هدا امترار مام مملوكا لل ير مال األمدوار المعددودن يدي المذادة
 218-14من ذا القانون.
المادة 538 – 51
يعاق بالحب من شهر واحد الى سنتين و رامذة مذن 20000
الذذى  20....در ذذم ،مذذن تسذذب فذذي يذذر الحذذاال المشذذار اليهذذا فذذي
المذذادة  732مذذن ذذذا القذذانون والبنذذد ( )1مذذن المذذادة  221مذذن ذذذا
القذذانون ،فذذي احذذداث حريذذق فذذي أمذذالك عقاريذذة أو منقولذذة للغيذذر لعذذدم
تبصذذرا أو عذذدم احتياطذذه أو عذذدم انتبا ذذه أو ا مالذذه أو عذذدم مراعاتذذه
النظم أو القوانين.
المادة 538 – 53
عنذذدما تكذذون الممتلكذذا أو ا شذذياء ،المشذذار اليهذذا فذذي المذذادة
 218-12من ذا القذانون ،ف يذدة القيمذة ،يعاقذ بذالحب مذن شذهر
واحد الى سنتين و رامة من  20000الى  200000در م.
المادة  284( 538 – 55سابقا)
يي جميدع الحدامت المشدار إليهدا يدي المدواد  218-17إلدى -19
 218من ذا القذانون ،إدا ترتدب عدال الحريدق العمدد مدوت شدخل أو
أك ر يإال مرتكب الحريق يعاقب بالسجن المؤبد.
إدا ترتددب عددال الحريددق جددروح أو عاهددة مسددتديمة ،يالعقوبددة هددي
السجن من عشرين الى عالعين سنة.
المادة  282( 538 – 51سابقا)
تطبق العقوبات المقررن يي المواد  218-16إلى  218-22مذن
ذذذا القذذانون ،حسددب التفردديالت المقددررن ييهددا ،علددى مدال خددرب عمدددا
بواسطة مفرقعات أو أي مادن متفجرن ،كدال أو جدز ا مدال مبندى أو بيدت
أو مسكال أو خيمة أو مأوى أو باخرن أو سفينة أو ناقلدة مدال أي ندوم أو
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أو إحدى ملحقاتها ،وعلى العموم أي

عربة أو طائرن أو متجر أو ور
شي منقور أو عقار مال أي نوم.
يعاقب على المحاولدة طبقدا للمذادتين  117 – 1و 112مذن ذذا
القانون.
المادة  286( 538 – 54سابقا)
يعاقدددب بالسدددجال مدددال عشدددريال إلدددى ال ددديال سدددنة و رامذذذة مذذذن
 20.000الى  200.000در م ،مال خدرب عمددا ،بواسدطة مفرقعدات
أو أيددة مددادن متفجددرن ،مسددال عامددة أو خارددة أو حددواجز أو سدددودا أو
طرقا أو قنداطر أو منشدزت المدوان أو منشدزت ردناعية ،ويعاقدب علدى
محاولة ذا الجناية كالجريمة التامة.
المادة  287( 538 – 52سابقا)
يعاقب بالسجال مال عشر إلى عشرين سنة و رامة مذن 2.000
الى  200000در م ،مال و ع عمدا شحنة متفجرن يي طريدق عدام أو
خال ،ويعاق على محاولة ذا الجناية كالجريمة التامة.
المادة  288( 538 – 56سابقا)
إدا نتج عال الجرائم المشار إليها يي إحدى المادتيال  218-24أو
 218-25من ذا القانون ،موت شخل أو أك در ،يدإال الجداني يعاقدب
بالسذذجن المؤبذذد ،وإدا نددتج عددال الجريمددة جددروح أو عاهددة مسددتديمة،
يالعقوبة هي السجن من عشرين الى عالعين سنة.
المادة  289( 538 – 57سابقا)
يتمتددع بعدددر معددف مددال العقدداب ،بالشددروط المقددررن يددي المددادتيال
143و 145من ذا القانون ،أحد الجنان يدي الجدرائم المشدار إليهدا يدي
المذذذواد  218-23الذذذى  218-22مذذذن ذذذذا القذذذانون ،إدا أخطدددر بهدددا
السلطة المختصة وكشف عال شخرية الجندان اآلخدريال وكداال دلد قبدر
تمام الجريمدة وقبدر أي متابعدة ،وكددل إدا مكدال مدال القدبض علدى بقيدة
الجنان ولو كاال دل بعد تحريك الدعوا العمومية.
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المادة  291( 538 – 58سابقا)
يعاقب بالسجال مال خمو إلى عشر سنوات و رامة من 20000
الى  200000در م ،مال خرب أو هدم عمدا بأي وسيلة كاندت ،كدال أو
بع ددا مددال مبدداال أو قندداطر ،أو حددواجز أو سدددود أو طددرق أو منشددزت
الموان أو منشزت رناعية ،مملوكة ل يره وكدل مال تسبب يي انفجار
آلة بخارية أو تخريب محر آلي يي منشزت رناعية.
إدا نتج عال الجريمة المشار إليها يي الفقرن السابقة مو شدخل
أو أك ددر ،يددإال الجدداني يعاقددب بالسذذجن المؤبذذد ،وإدا نددتج عددال الجريمددة
جروح أو عاهة مستديمة ،يالعقوبة هدي السدجال مدال عشدر إلدى عشدريال
سنة والغرامة من  20000الى  200000در م.
المادة  293( 538 – 59سابقا)
يعاقب بالحب من سنتين الى خم سنوا و رامة من
 20000الى  200000در م ،مال و ع يي ممر أو طريق عام شيئا
يعوق مرور الناقالت ،أو استعمر أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها،
وكاال غر ه مال دل التسبب يي حاد ة أو تعطير المرور أو
م ايقته.
إدا نتج عال الجريمة المشار إليها يي الفقرن السابقة مو شخل
أو أك ر ،يإال الجاني يعاقب بالسجن المؤبد ،وإدا نتج عال الجريمة
جروح أو عاهة مستديمة ،يالعقوبة هي السجال مال عشر إلى عشريال
سنة والغرامة من  20000الى  200000در م.
المادة  295( 538 – 11سابقا)
يي غير الحامت المشار إليها يي المادة  276مذن ذذا القذانون،
يعاقب بالسجال مال خمو إلى عشدر سدنوات و رامذة مذن  20000الذى
 200000در ذذم ،كددر مددال أحددرق أو أتلددف عمدددا بددأي وسدديلة كانددت،
سجالت أو أرور الو ائق المتعلقة بالسلطة العامة أو رورها الرسدمية
أو سندات أو حججا ،أو سدفتجة أو أوراقدا تجاريدة أو بنكيدة مت دمنة أو
منشئة ملتزامات أو ترريات أو إبرا .
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يعاقدددب بدددالحبو مدددال سدددنتيال إلدددى خمدددو سدددنوات وغرامدددة مدددال
 20000إلى  200000درهم ،إدا تعلق األمدر بدأوراق أخدرى مت دمنة
أو منشئة ملتزامات أو ترريات أو إبرا .
المادة  291( 538 – 13سابقا)
دون اإلخذذذالل بالمقتضذذذيا الجنائيذذذة ا شذذذد ،يعاقدددب بالعقوبدددات
المقررن يي المادة السابقة ،حسب التفريالت المو حة بها ،مدال أتلدف
أو اخددتلو أو أخفددى أو حددرف ،عددال علددم و يقددة عامددة أو خارددة ،مددال
شأنها أال تسهر البحا عال الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقداب
مرتكبيها.
المادة  294( 538 – 15سابقا)
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاقددب بالسددجال مددال
خم إلى عشذر سذنوا و رامذة مذن  20000الذى  100000در ذم،
مرتكبو النهب أو التخريب لمواد غدائية أو ب ائع أو منقدومت أخدرى،
يي جماعات أو عرابات باستعمار القون.
إدا أ بددت الجنددان أنهددم قددد ديعددوا إلددى المسدداهمة يددي ام ددطرابات
بواسطة محر يال أو مهيجيال ،تكوال العقوبة ي الحب من سنة الذى
خم سنوا والغرامة من  20000الى  20....در م.
المادة  292( 538 – 11سابقا)
يعاقب بالحبو مال شدهر واحذد إلدى سدنتيال وغرامدة مدال 20000
إلى  20....درهم ،مدال خدرب أو هددم أو كسدر أو عيدب ،عمددا شديئا
مما يأتي:
 1ا بنا أو تم ام أو رسما أو أي شي آخر مخردل للزيندة أو
المنفعة العامة أنشأته أو و عته السلطة العامة أو أدنت به؛
 2ا بنا أو تم ام أو رسما أو شيئا ما له قيمة ينيدة مو دوعا يدي
متحف أو مكاال مخرل للعبادن ،أو يي أي مبنى مفتوح للعموم.
المادة  296( 538 – 14سابقا)
يعاقب بالحبو مال شدهر واحذد إلدى سدنتيال وغرامدة مدال 20000
إلى  200000درهم ،مال عيب عمدا ب دائع أو مدواد أو محركدات آليدة
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أو أدوات أيا كانت تستخدم يي الرناعة ودل باسدتعمار مدواد متلفدة أو
أي وسيلة أخرى.
تضاعف العقوبة ،إدا كاال الفاعر عامال يي المرنع أو مسدتخدما
يي المحر التجاري.
المادة 538 – 12
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاق ذ بذذالحب مذذن
شهر واحد الى ستة أشهر و رامة من  20000الى  20000در م أو
بلحدا اتين العقوبتين ،كل من تسب عمدا في اإلضرار بمذال منقذول
مملوك للغير ترت عنه خسائر تأوق قيمتها  100000در م.
ير أنه ال يجوف المتابعة اال بناء على شكاية المتضرر.
يضت التنافل عن الشكاية حدا للمتابعذة وآلعذار المقذرر القضذائي
المكتس لقوة الشيء المقضي به في حالة صدورا.
ال يستأيد المشارك والمسا م من ذا التنافل.
المادة  297( 538 – 16سابقا)
يي غير الحامت المشار إليها يي القانون المنوم لل ابات ،يعاقب
بدددالحبو مدددال سذذذتة أشذذذهر إلدددى عذذذالث سذذذنوا وغرامدددة  20000إلدددى
 200000درهددم ،مددال أتلددف مزروعددات قائمددة علددى سددوقها أو نباتددات
نمت طبيعيا أو ب رو اإلنساال.
المادة  298( 538 – 17سابقا)
يي غير الحامت المشار إليها يي المادتيال  518و 519مذن ذذا
القانون ،يعاقب بالحبو مدال شدهر واحذد إلدى ال دة أشدهر وغرامدة مدال
 20000إلددى  20....درهددم أو بلحذذدا ذذاتين العقذذوبتين ،مددال قطددع
حبوبا أو ك مملوكا ل يره.
تضاعف العقوبة ،إدا كانت الحبوب لم تن ج بعد.
المادة  299( 538 – 18سابقا)
يي غير الحدامت المشدار إليهدا يدي القدانوال المدنوم لل ابدات ،يدإال
مددال اقتلددع شددجرن أو أك ددر مملوكددة ل ي دره ،أو قطعهددا أو عيبهددا أو أزار
111

قشددرتها بطريقددة تميتهددا أو أتلددف طعمددة أو أك ددر م روسددة ييهددا ،يعاقددب
على التفرير اآلتي ،است نا مال قاعدن عدم تعدد العقوبات المقدررن يدي
المادن  120 - 1من ذا القانون:
 1اددد بدددالحبو مدددال شدددهر واحذذذد إلدددى عالعذذذة أشذذذهر وغرامدددة مدددال
 20000إلى  20000درهم عال كر شجرن ،بشرط أم يتجداوز مجمدوم
عقوبات الحبو عالث سنوا والغرامة  200000در م؛
 2ا د بال رامددة مددال  20000إلددى  30000درهددم عددال كددر طعمددة
بشرط أم يتجاوز مجموم الغراما  200000در م.
المادة  611( 538 – 19سابقا)
يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحذذد إلددى سذذتة أشذذهر و رامذذة مذذن
 20000الى  20000در ذم أو بلحذدا ذاتين العقذوبتين ،مدال أتلدف أو
كسر آلة مال اآلمت الزراعية أو حويرن ماشية أو مأوى ابتا أو متدنقال
مخررا للحارو أو جعلها غير رالحة لالستعمار.
المادة  613( 538 – 41سابقا)
يعاقددب بددالحبو مددال سذذتة أشذذهر إلددى عذذالث سذذنوا وغرامددة مددال
 20000إلدددى  20000درهدددم ،مدددال سدددمم دابدددة مدددال دواب الركدددوب أو
الحمر أو الجر ،أو مال البقر أو األغنام أو المداعز أو غيرهدا مدال أندوام
الماشددية أو كلددب حراسددة أو أسددماكا يددي مسددتنقع أو ترعددة أو حددوض
مملوكة لل ير.
المادة  615( 538 – 43سابقا)
يعاقب بالحبو مال شهر واحد إلى سنة وغرامة مال  50111إلدى
 51....درهددم أو بلحذذدا ذذاتين العقذذوبتين ،مددال قتددر أو بتددر ب يددر
رورن أحدد الحيواندات المشدار إليهدا يدي المدادن السدابقة أو أي حيدواال
آخر مال الحيوانات المستأنسة الموجدودن يدي أمداكال أو مبداني أو حددائق
أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها رداحب الحيدواال
المقتور أو المبتور.
ت اعف العقوبة ،إدا ارتكب الجريمة بواسطة انتها سيا .
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المادة  611( 538 – 45سابقا)
يعاقددب مددال قتددر أو بتددر بدددوال ددرورن ،أحددد الحيوانددات المشددار
إليها يي المادن  218-43من ذا القانون على التفرير اآلتي:
 1ا رامة من  20000الى  20000در م ،إدا ارتكبت الجريمة
يي مكاال يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني؛
 2اددد رامذذذة مذذذن  2....الذذذى  100000در ذذذم ،إدا ارتكبدددت
الجريمة يي أي مكاال آخر.
المادة  614( 538 – 41سابقا)
تضاعف العقوبة ،يي الحامت المشار إليها يي المواد 218-30
الذذى  218-71مذذن ذذذا القذذانون ،إدا ارتكبددت الجريمددة لدديال ،أو انتقامدا
مال مووف عمومي بسبب وويفته.
المادة  612( 538 – 44سابقا)
فذذي الجذذرائم المنصذذوص عليهذذا فذذي ذذذا الأذذرع ،يجددوز أي ددا أال
يحك دم بالحرمدداال مددال ممارسددة حددق أو أك ددر مددال الحقددوق المدنيذذة طبقذذا
للمادة  32-1من ذا القانون وبالمنع مال اإلقامة طبقذا للمذادة  43مذن
ذا القانون.
المادة  616( 538 – 42سابقا)
يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحذذد إلددى سذذتة أشذذهر وغرامددة مددال
 20000إلى  20000درهم ،مال ردم كال أو جدز ا مدال خنددق أو أتلدف
كال أو جز مدال سديا  ،مهمدا تكدال المدادن التدي ردنع منهدا ،أو قطدع أو
قلع حسكا أخ را أو جايدا ،أو نقدر أو أزار نردبا أو أي عالمدة أخدرى
م روسدددة أو متعاريدددا عليهدددا إل بدددات الحددددود الفاردددلة بددديال العقدددارات
المختلفة أو حور عمدا أو بدوال حق مياها عامة أو خارة.
البا العاني
الجنايا والجنح الماسة بحقوق ا شخاص وحرياتهم
(المواد )513 - 26 _ 539
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الأرع 3
في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية
(حـذف وعو )
الأرع 3
الجرائم المتعلقة بافدراء ا ديان
(المواد )539 – 5 _ 539
المادة 539
يعاقذذذ بذذذالحب مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 20....الى  2000000در م ،كذل مذن قذام عمذدا بالسذ أو القذذف
أو االستهفاء أو اإلساءة الى هللا أو ا نبياء والرسل ،بواسطة الخطذ
أو الصذذذيا أو التهديذذذدا المأذذذوا بهذذذا فذذذي ا مذذذاكن أو االجتماعذذذا
العمومية ،أو بواسطة المكتوبا أو المطبوعذا  ،أو بواسذطة مختلذف
وسذذذائل االتصذذذال السذذذمعية البصذذذرية واإللكترونيذذذة ،سذذذواء كذذذان ذلذذذك
بالقول أو الكتابة أو الرسم التعبيذري أو الكاريكذاتوري أو التصذوير أو
الغناء أو التمعيل أو اإليماء أو أي وسيلة أخرا.
المادة 539 - 3
عالوة على امكانية الحكم بالمنت من ممارسة النشاط المهني أو
الصناعي وفقا للمادة  78 – 2من ذا القانون والتدابير الوقائية
المنصوص عليها في المادتين  01و 02من ذا القانون ،يج الحكم
بمصادرة المطبوعا والملصقا والتسجيال والبيانا اإللكترونية
وا شياء وا دوا التي لها عالقة بالجريمة.
الأرع 5
الجرائم المتعلقة بالعبادا
(المواد )551 – 551
المادة 551
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يعاقب بالحبو مال سدتة أشدهر إلدى سذنتين وغرامدة مدال 20000
إلى  200000درهدم أو بلحذدا ذاتين العقذوبتين ،مدال اسدتعمر العندف
أو التهديدددد إلكدددراه شدددخل أو أك دددر علدددى مباشدددرن عبدددادن مدددا أو علدددى
ح ورها ،أو منعهم مال دل .
المادة 551 – 3
(الأقرة العانية من  551سابقا)
يعاق بالحب من ستة أشهر الى سنتين و رامذة مذن 20000
الى  200000در م ،كر مال اسدتعمر وسدائر اإلغدرا لزعزعدة عقيددن
مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى ،ودل باست الر عفه أو حاجتده إلدى
المسددداعدن أو اسدددت الر مؤسسدددات التعلددديم أو الردددحة أو المالجددد أو
المياتم.
يجددوز ،يددي حالددة الحكددم بالمؤاخدددن ،أال يحكددم بددإغالق المؤسسددة
التددي اسددتعملت لهدددا ال ددرض ،ودلد إمددا برددفة نهائيددة أو لمدددن م تزيددد
على الا سنوات.
المادة 553
يعاقب بالحبو مال سدتة أشدهر إلدى سذنتين وغرامدة مدال 20000
إلددى  200000درهددم أو بلحذذدا ذذاتين العقذذوبتين ،مددال عطددر عمدددا
مباشرن إحدى العبادات ،أو الحفالت الدينية ،أو تسبب عمدا يدي إحدداا
ا طراب مال شأنه اإلخالر بهدوئها ووقارها.
المادة 555
يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحذذد إلددى سددتة أشددهر وغرامددة مددال
 20000إلددى  100000درهددم أو بلحذذدا ذذاتين العقذذوبتين ،كددر مددال
عرف باعتناقه الديال اإلسدالمي ،وتجداهر باإليطدار يدي نهدار رم داال،
يي مكاال عمومي ،دوال عدر شرعي.
المادة 551
يعاقب بالحبو مال سدتة أشدهر إلدى سذنتين وغرامدة مدال 20000
إلى  200000درهم أو بلحذدا ذاتين العقذوبتين ،مدال تعمدد تمفيذق أو
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تدني أحد الكت السماوية أو إتالف بنايدات أو آ دار أو أي شدي ممدا
يستخدم يي عبادن ما ،أو خرب دل أو لو ه.
الأرع 1
شطط الموظأين في استعمال سلطتهم افاء ا فراد
(المواد )513 _ 554
المادة 554
يعددد مووفدددا عموميددا ،يدددي تطبيددق أحكدددام التشددريع الجندددائي كدددر
شددخل كيفمددا كانددت رددفته ،يعهددد إليدده بمباشددرن وويفددة أو مهمددة ولددو
مؤقتة بأجر أو بدوال أجر سواء كان معينا أو منتخبا ويسداهم بددل يدي
خدمة الدولة أو المرالح العموميدة أو الجماعذا الترابيذة أو المجذال
القضذذائية أو التشذذريعية أو المؤسسددات العموميددة أو مرددلحة دات نفددع
عام.
كمذذذا يعذذذد موظأذذذا عموميذذذا كذذذل شذذذخص أجنبذذذي يمذذذار وظيأذذذة
عموميذذة لصذذالح الدولذذة أو مؤسسذذة عموميذذة وطنيذذة أو دوليذذة سذذواء
كان معينا أو منتخبا.
تراعى رفة المووف يي وقت ارتكاب الجريمة ،ومع دل  ،يدإال
هده الرفة تعتبر باقية له بعد انتها مهامه ي سب من ا سذبا  ،إدا
كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته مال تنفيدها.
المادة 552
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاق ذ بذذالحب مذذن
سذذنة الذذى خمذ سذذنوا و رامذذة مذذن  2....الذذى  200000در ذذم،
كر مووف عمومي يأمر أو يباشر بنفسه عمال تحكميا ،ماسا بالحريدات
الشخرية أو الحقوق الوطنية لمواطال أو أك ر.
كما يجوف للمحكمة أن تحكم بالحرمان من ممارسة حق أو أكعذر
من الحقوق المدنية طبقا للمادة  32 - 1من ذا القانون.
إدا أ بت الموظف العمومي أنه تررف بنا على أمر رادر مدال
رؤسائه يي مادن تددخر يدي نطداق اختراردهم ويوجدب عليده طداعتهم،
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يإنه يتمتع بعدر معف مال العقاب ،ويي هده الحالدة تطبدق العقوبدة علدى
الرئيو الدي أردر األمر وحده.
إدا كاال العمر التحكمي أو المساو بالحرية الفردية قد ارتكدب أو
أمر به ل رض داتي أو بقردد إر دا أهدوا شخردية ،طبقدت العقوبدة
المقررن في المواد  436إلى  443-1من ذا القانون.
المادة 556
(حذف لالكتأاء بمقتضيا المادة )132 - 1
المادة 557
يعاقذذذ بذذذالحب مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 20000الى  100000در م ،كر مووف عمومي أو أحد ممعلي القدون
العموميددة أو مفو ددي السددلطة العامددة المكلفدديال بالشددرطة الق ددائية أو
اإلدارية ،يريض أو يهمر امستجابة لطلب وجده إليده يرمدي إلدى إ بدات
حالددة اعتقددار تحكمددي غيددر مشددروم ،سددوا يددي األمكنددة أو المحددالت
المخررة لالعتقار أو يدي أي مكداال آخدر ولدم يقددم دلديال علدى أنده قدد
أبل ه إلى السلطة الرئاسية.
يمكذذن الحكذذم بالحرمذذان مذذن ممارسذذة حذذق أو أكعذذر مذذن الحقذذوق
المدنية طبقا للمادة  32 - 1من ذا القانون.
المادة 558
يعد مرتكبا لجريمة امعتقار التحكمي ،ويعاقب بدالحبو مدال سدتة
أشهر إلى سنتيال وغرامة مدال  20000الذى  100000درهدم أو بلحذدا
ذذاتين العقذذوبتين ،كددر مشددرف أو حددارو يددي مؤسسذذة سذذجنية أو يددي
مكاال مخردل إلقامدة المعتقلديال ،تسدلم معدتقال بددوال الو دائق القانونيدة
المبددررن لدددل  ،طبقددا للمذذادة  008مذذن قذذانون المسددطرن الجنائيددة ،أو
ريدض تقدديم المعتقددر إلدى السددلطات أو األشدخال الدديال لهددم الحدق يددي
رؤيته ،طبقا ألحكدام المذواد  010و 020و 021مذن قذانون المسدطرن
الجنائيددة ،ودلدد دوال وجددود أمددر مددال قا ددي التحقيددق بمنددع امترددار
بالمعتقر أو ريض تقديم سجالته إلى مال لهم الحق يي امطالم عليها.
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المادة 559
يعاقذذذ بذذذالحب مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 2....الى  200000در م ،كل قذا أو دابط للشدرطة الق دائية،
يي غير الحامت المقررة قانونذا ،ي يدر متابعدة أو يرددر أو يوقدع أمدرا
مددال أوامددر التحقيددق أو حكم دا ،أو يعطددي أمددرا بددإجرا احتيدداطي ددد
شخل يتمتع بحرانة ق ائية.
يمكن الحكم بالحرمذان مذن ممارسذة واحذد أو أكعذر مذن الحقذوق
المدنية طبقا للمادة  32 - 1من ذا القانون.
المادة 511
يعاقب بالحبو مال شهر واحد إلى سنة وغرامة مال  20000إلدى
 100000درهدددم أو بلحذذذدا ذذذاتين العقذذذوبتين ،كدددر موودددف عمدددومي
يدددخر بهددده الرددفة ،مسددكال أحددد األيددراد ،رغددم عدددم ر ددائه ،يددي غيددر
الحاال التي قررها القانوال.
تضذذذاعف العقوبذذذة المنصذذذوص عليهذذذا فذذذي الأقذذذرة ا ولذذذى اذا
ارتكب ذا ا فعال لغر ذاتي أو بقصد ارضاء أ واء شخصية.
المادة  231( 511 – 3سابقا)
كر أو مووف عمومي ،أو أحد رجار أو مفو ي السلطة أو القون
العمومية يستعمر أ نا قيامه بوويفته أو بسبب قيامه بها ،العنف د
األشخال أو يأمر باستعماله بدوال مبرر شرعي ،يعاقب على هدا
العنف ،على حسب خطورته ،طبقا ألحكام المواد  431إلى  433من
ذا القانون مع تشديد العقوبات على النحو اآلتي:
 -1إدا كانت هده األيعار جنحة ،يإال العقوبة تكوال عف العقوبة
المقررن لتل الجنحة؛
 -2إدا كانت األيعار المرتكبة جناية معاقبا عليها بالسجال مال
خمو إلى عشر سنوات يإال العقوبة تكوال السجال مال عشر إلى عشريال
سنة؛
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 -3إدا كانت جناية معاقبا عليها بالسجال مال عشر إلى عشريال
سنة يإال العقوبة تكوال مال عشريال إلى ال يال سنة.
المادة  515( 513سابقا)
يعاقب بالحبو مدال ال دة أشدهر إلدى خمدو سدنوات وغرامدة مدال
 20000إلى  100000درهم أو بلحدا اتين العقذوبتين ،كدر موودف
عمدددومي أو أحدددد أعدددواال السذذذلطة أو المسدددتخدميال يدددي إدارن البريدددد أو
الشذذركا الخاصذذة أو وكالئهمددا أو شذذركا البذذرق والبريذذد العذذادي أو
اإللكتروني يفتح أو يختلو أو يبدد رسائر عهد بهدا إلدى المردلحة التذي
يعمل بها أو يسهر يتحها أو اختالسها أو تبديدها أو إداعة محتوياتها.
يحكددم علددى مرتكددب الجريمددة ،عددالون علددى دل د  ،بالحرمدداال مددال
مباشددرن جميددع الووددائف العموميذذة أو الخدددمات العموميددة لمدددن تتددراوح
بيال سنة وخم سنوا .
الأرع 4
التعـذيـ
(المواد )513 – 8 _ 513 – 3
المادة 513 - 3
يقصد بالتعذي  ،كل فعل ينتج عنه ألم أو عذا شديد جسدي أو
نأسي يرتك  ،ي سب  ،في حق شخص ،أو يحر عليذه أو يوافذق
عليذذه أو يسذذك عنذذه .ويعاقذذ عنذذه بالسذذجن مذذن خمذذ الذذى عشذذر
سذذذنوا و رامذذذة مذذذن  20000الذذذى  200000در ذذذم ،دون اإلخذذذالل
بالمقتضيا الجنائية ا شد.
المادة 513 - 5
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاقددب بالسددجال مددال
خمو إلدى خمدو عشدرن سدنة وغرامدة مدال  200000الذى 2000000
درهم كر مووف عمومي مارو التعديب أو حر أو وافذق أو سذك
عن ممارسته على شخص ،لتخويفه أو إرغامه أو إرغدام شدخل آخدر
علددى اإلدم بمعلومددات أو بيانددات أو اعتددراف أو لمعاقبتدده علددى عمددر
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ارتكبدده أو يشددتبه يددي أندده ارتكبدده هددو أو شددخل آخددر أو عنذذدما يرتكذ
وألي سبب مال األسباب يقوم على التمييز أيا كاال نوعه.
م يعتبددر تعددديبا األلددم أو العددداب الندداتج عددال عقوبددات قانونيددة أو
المترتب عنها أو المالزم لها.
المادة 513 - 1
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاقددب بالسددجال مددال
عشر إلدى عشدريال سدنة وغرامدة مدال  238333إلدى  538333درهدم،
إدا ارتكب التعديب:
 - 1مدددال طدددرف مجموعدددة مدددال األشدددخال بردددفتهم يددداعليال أو
مشاركيال؛
 - 2مع سبق اإلررار أو باستعمار السالح أو التهديد به؛
 - 3ددد قدداض أو عددوال مددال أعددواال القددون العموميددة أو مووددف
عمومي أ نا ممارسته لمهامه أو بمناسبة ممارسته لها؛
 - 4د شاهد أو حية أو طرف مدني بسبب إدمئده بتردريح
أو لتقديمه شكاية أو إلقامته دعوى أو للحيلولة دوال القيام بدل .
المادة 513 - 4
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاقددب بالسذذجن مذذن
عشذذذرين الذذذى عالعذذذين سذذذنة و رامذذذة مذذذن  200000الذذذى 200....
در م ،اذا ارتك التعذي :
 -1د قارر دوال سال العامن عشرة؛
 -2ددد شددخل يعدداني مددال و ددعية رددعبة بسددبب كبددر سددنه أو
بسددبب مددرض أو إعاقددة أو بسددبب نقددل بدددني أو نفسددي علددى أال تكددوال
هده الو عية واهرن أو معروية لدى الفاعر؛
 -3ددد امددرأن حامددر إدا كدداال حملهددا بينددا أو كدداال معرويددا لدددى
الفاعر؛
 -4مسبوقا أو مقترنا أو تاله اعتدا جنسي.
وتطبق نفو العقوبة يي حالة امعتياد على ارتكاب التعديب.
المادة 513 - 2
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يعاقذذذ بالسذذذجن مدددال عشدددر إلدددى عشدددريال سدددنة و رامذذذة مذذذن
 200000الذذى  2000000در ذذم ،إدا نددتج عددال التعددديب يقددد ع ددو أو
بتدددره أو الحرمددداال مدددال منفعتددده أو عمدددى أو عدددور أو أي عاهدددة دائمدددة
أخرى.
المادة 513 - 6
يعاقدددب بالسدددجال مدددال عشدددريال إلدددى ال ددديال سدددنة و رامذذذة مذذذن
 200000الى  200.000در م ،إدا ندتج عدال التعدديب مدوت دوال نيدة
إحدا ه.
المادة 513 - 7
يج على المحكمة يي جميع الحامت المنرول عليها يي ذذا
الأرع ،إدا حكمت بعقوبة جنحية ،أال تأمر بحرماال المحكدوم عليده لمددن
تتراوح بيال سنة وخم سنوات مال ممارسة حق أو أك ر مدال الحقدوق
المدنية طبقا للمادة  32 - 1من ذا القانون.
كما يجب على المحكمة يي جميع الحامت المنرول عليهدا يدي
ذا الأرع إدا حكمت بالمؤاخدن أال تأمر:
 - 1بمرادرن األشيا واألدوات المستعملة يي ارتكاب التعديب؛
 - 2بنشدددددر المقذذذذذرر القضذذذذذائي أو بتعليقذذذذذه أو بلذاعتذذذذذه طبقدددددا
لمقت يات المادة  48من ذا القانون؛
 - 3بمنددع المحكددوم عليدده مددال اإلقامذذة طبقذذا للمذذادة  71مذذن ذذذا
القانون.
المادة 513 - 8
يعاق المشاركون في الجرائم المنصوص عليها فذي ذذا الأذرع
وفقا لمقتضيا المادة  122من ذا القانون.
يعاق على محاولة ارتكا ذا الجرائم وفقذا لمقتضذيا المذادة
 117 - 1من ذا القانون.
الأرع 2
االختأاء القسري
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(المواد )513 – 37 _ 513 – 9
المادة 513 – 9
يقصد باالختأاء القسري ،كل اعتقال أو احتجاف أو اختطاف أو
أي شكل من ا شكال السالبة للحرية يرتكبه موظأون عموميون أو
أشخاص يتصرفون بموافقة الدولة أو بلذنها أو بدعم منها ،ويتبعه
االعتراف بحرمان الشخص من حريته أو اخأاء مصير
رف
الشخص المختأي أو مكان وجودا ،مما يحرمه من الحماية التي
يكألها له القانون .ويعاق عنه بالسجن من عشر الى عشرين سنة
و رامة من  310111الى  3110111در م.
المادة 513 - 31
يعاق بالسجن من عشر الى خم عشرة سنة و رامة من
 510111الى  5110111در م ،اذا ارتك االختأاء القسري:
 - 3ضد موظف عمومي أعناء ممارسته لمهامه أو بمناسبة
ممارسته لها؛
 - 5ضد شا د أو ضحية أو طرف مدني بسب ادالئه بتصريح
أو لتقديمه شكاية أو إلقامته دعوا أو للحيلولة دون القيام بذلك؛
 - 1من طرف مجموعة من ا شخاص بصأتهم فاعلين أو
مشاركين؛
 - 4ضد مجموعة من ا شخاص في وق واحد؛
 - 2مت سبق اإلصرار أو باستعمال السال أو التهديد به؛
 - 6للتهديد بارتكا جريمة ضد ا شخاص أو الممتلكا ؛
 - 7عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظامية أو مماعلة لما
و منصوص عليه في المادة  184من ذا القانون ولو عن طريق
انتحال اسم كاذ أو تقديم أمر ملغى أو مفور؛
 - 8باستعمال وسيلة من وسائل النقل ذا محرك.
المادة 513 - 33
يعاق بالسجن من عشرين الى عالعين سنة و رامة من
 210111الى  2110111در م ،اذا ارتك االختأاء القسري :
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 -3ضد قاصر دون العامنة عشر؛
 -5ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسب كبر سنه أو
بسب مر أو اعاقة أو بسب نقص بدني أو نأسي على أن تكون
ذا الوضعية ظا رة أو معروفة لدا الأاعل؛
 -1ضد امرأة حامل اذا كان حملها بينا أو كان معروفا لدا
الأاعل.
المادة 513 - 35
يعاق بالسجن من عشرين الى عالعين سنة و رامة من
 210111الى  2110111در م ،كل من انتفع أطأاال ضحايا اختأاء
قسري أو أطأاال بوين أو أحد ما من ضحايا اختأاء قسري.
يعاق بنأ العقوبة تفوير أو اخأاء أو اتالف المستندا التي
تعب وية ا طأال المشار اليهم في الأقرة ا ولى من ذا المادة.
المادة 513 - 31
يعاق بالسجن من عشرين الى عالعين سنة و رامة من
 210111الى  2110111در م،اذا كان االختأاء القسري :
 - 3مسبوقا بتعذي أو مقترنا به أو تالا؛
 - 5مسبوقا باعتداء جنسي أو مقترنا به أو تالا؛
 - 1اذا نتج عن الجريمة وفاة دون نية احداعها؛
وتطبق نأ العقوبة في حالة االعتياد على ارتكا أفعال
االختأاء القسري.
المادة 513 - 34
يعاق بالحب من سنة الى خم سنوا و رامة من 20111
الى  210111در م ،من علم بارتكا جريمة االختأاء القسري أو
الشروع فيها ولم يبلك عنها السلطا القضائية أو اإلدارية.
المادة 513 - 32
للعقوبة ،كل من وضت من تلقاء
يستأيد من العذر المخأ
نأسه حدا لالعتقال أو االحتجاف أو االختطاف ،طبق الكيأيا اآلتية:
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 - 3في الحالة المنصوص عليها في المادة  513-9من ذا
القانون .اذا أطلق سرا الشخص المختأي و و يتمتت بصحة جيدة
قبل مضي أقل من خمسة أيام على يوم االعتقال أو االحتجاف أو
االختطاف ،فلن العقوبة ي الحب من عالث الى خم سنوا
و رامة من  2.111الى  210111در م.
اذا أطلق سرا الشخص بين اليوم الساد واليوم العالعين
المواليين ليوم االعتقال أو االحتجاف أو االختطاف فلن العقوبة ي
السجن من خم الى عشر سنوا و رامة من  310111الى
 3110111در م؛
 - 5في الحاال المنصوص عليها في المادة  513-31من ذا
القانون ،اذا أطلق سرا الشخص المختأي و و يتمتت بصحة جيدة
على يوم االعتقال أو االحتجاف أو
قبل مضي اليوم الخام
الى السجن من خم الى عشر
االختطاف ،فلن العقوبة تخأ
سنوا و رامة من  310111الى  3110111در م؛
 - 1في الحاال المنصوص عليها في المواد 513-33
و 513–35و 513-31من ذا القانون ،اذا أطلق سرا الشخص
المختأي و و يتمتت بصحة جيدة قبل مضي اليوم الخام على يوم
االعتقال أو االحتجاف أو االختطاف ،فلن العقوبة تخأ الى السجن
من عشر الى خم عشرة سنة و رامة من  510111الى 5110111
در م.
المادة 513 - 36
يعاق بنأ العقوبا المقررة في ذا الأرع ،كل من يقدم عن
علم محال أو أدوا العتقال أو احتجاف أو اختطاف المجني عليهم أو
وسيلة نقلهم.
يعاق المشاركون في الجرائم المنصوص عليها فذي ذذا الأذرع
وفقا لمقتضيا المادة  122من ذا القانون.
يعاق على محاولة ارتكا ذا الجرائم وفقذا لمقتضذيا المذادة
 117 - 1من ذا القانون.
المادة 513 - 37
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يج على المحكمة في جميت الحاال المنصوص عليها في ذا
الأرع اذا حكم باإلدانة أن تلمر بنشر المقرر القضائي أو تعليقه أو
اذاعته طبقا للمادة  48من ذا القانون.
الأرع 6
تهري المهاجرين
(المواد )513 - 56 _ 513 – 38
المادة 513 - 38
يقصذذذد بتهريذذذ المهذذذاجرين ،القيذذذام عمذذذدا بتنظذذذيم أو تسذذذهيل
الذذذدخول الذذذى التذذذرا المغربذذذي أو مغادرتذذذه بطريقذذذة يذذذر مشذذذروعة
لشخص أو عدة أشخاص ،من أجل الحصذول بطريقذة مباشذرة أو يذر
مباشرة على منأعة مالية أو أي منأعة ماديذة أخذرا ،وذلذك باسذتعمال
وسذذيلة احتياليذذة أعنذذاء اجتيذذاف أحذذد مراكذذف الحذذدود للذذتملص مذذن تقذذديم
الوعذذذائق الرسذذذمية الالفمذذذة أو مذذذن القيذذذام بذذذاإلجراءا التذذذي توجبهذذذا
القذذذوانين وا نظمذذذة الجذذذاري بهذذذا العمذذذل ،أو باسذذذتعمال وعيقذذذة سذذذأر
مفورة ،أو بانتحال وية مستعارة أو بالدخول الى الترا المغربذي أو
مغادرته عبر منافذ ير مراكف الحدود المعتمدة.
يعاق ذ عذذن تهري ذ المهذذاجرين بذذالحب مذذن سذذنة الذذى خم ذ
سنوا و رامة  100000الى  1000000در م.
المادة 513 - 39
يعاقذذذ بالسذذذجن مذذذن خمذذذ الذذذى عشذذذر سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 100.000الذذذذى  301110111در ذذذذم عذذذذن تهريذذذذ المهذذذذاجرين فذذذذي
الحاال اآلتية:
 - 1تعذذري حيذذاة أو سذذالمة المهذذاجرين للخطذذر أو معذذاملتهم
معاملة ال انسانية أو مهينة؛
 – 2اذا ارتكب ذ الجريمذذة بواسذذطة العنذذف أو التهديذذد بارتكابذذه
ضد المهاجر أو عائلته؛
 - 3اذا ارتكبذذذ الجريمذذذة اتجذذذاا عذذذدد كبيذذذر مذذذن المهذذذاجرين
مجتمعين.
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المادة 513 - 51
يعاقذذذ بالسذذذجن مذذذن عشذذذر الذذذى عشذذذرين سذذذنة و رامذذذة مذذذن
 1000000الذذذذى  301110111در ذذذذم عذذذذن تهريذذذذ المهذذذذاجرين فذذذذي
الحاال اآلتية:
 - 1اذا كان من بين المهذاجرين قاصذر دون سذن العذامن عشذرة
أو شخص ذو اعاقة؛
 - 2اذا كان من بين المهاجرين امرأة حامل اذا كان حملهذا بينذا
أو معروفا لدا الأاعل؛
 - 3اذا كان مرتك الجريمة موظأا عموميا؛
 - 7اذا كان مرتك الجريمة مستخدما في مجال النقل؛
 - 2اذا ارتكبذ الجريمذذة مذذن طذذرف شخصذذين أو أكعذذر بصذذأتهم
فاعلين أصليين أو مشاركين؛
 - 0اذا كان مرتك الجريمة معتادا على ارتكابها.
المادة 513 - 53
يعاقذذذ بالسذذذجن مذذذن عشذذذر الذذذى عالعذذذين سذذذنة و رامذذذة مذذذن
 301110111الذذى  31.111.111در ذذم عذذن تهريذذ المهذذاجرين ،اذا
ارتك في اطار منظمة اجرامية.
المادة 513 - 55
يعاق بالغرامة مذن  301110111الذى  3101110111در ذم ،اذا
ارتك الشخص االعتباري جريمة تهري المهاجرين بغ النظر عن
مسؤولية الشخص الذاتي الذي يمعله أو يديرا أو يعمل لحسابه.
عالوة على ذلك ،يج الحكم بحل الشخص االعتباري.
المادة 513 - 51
يعاق على محاولة ارتكذا الجذرائم المنصذوص عليهذا فذي ذذا
الأرع وفقا لمقتضيا المادتين  117 - 1و 112من ذا القانون.
المادة 513 - 54
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مذذت مراعذذاة حقذذوق الغيذذر حسذذن النيذذة ،تصذذادر لأائذذدة الخفينذذة
العامة ا موال وا دوا التي استعمل أو كان ستستعمل في ارتكذا
احدا جرائم تهري المهاجرين أو التي تحصل منها.
عذذالوة علذذى ذلذذك ،يج ذ الحكذذم بنشذذر المقذذرر القضذذائي الصذذادر
باإلدانة أو تعليقه أو اذاعته وفق المادة  78من ذا القانون.
المادة 513 - 52
يتمتت بعذر معف من العقوبة ،طبق الشذروط المنصذوص عليهذا
فذذي المذذادتين  173و  172مذذن ذذذا القذذانون ،الأاعذذل أو المسذذا م أو
المشذذارك الذذذي يكشذذف قبذذل يذذرا للجهذذا القضذذائية أو ا منيذذة عذذن
وجود اتأاق جنائي جل ارتكذا جريمذة تهريذ المهذاجرين ،اذا بذادر
بذلك قبل محاولة ارتكذا الجريمذة التذي كانذ موضذوع االتأذاق وقبذل
اقامة الدعوا العمومية.
المادة 513 - 56
يعاقذذذ بذذذالحب مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 20000الذذى  100000در ذذم ،كذذل مذذن علذذم بارتكذذا جريمذذة لتهريذ
المهاجرين أو الشروع فيها ولم يبلك السلطا المختصة.
يجذوف اإلعأذاء مذن ذذا العقوبذذة اذا كذان مذن امتنذت عذن التبليذذك
فوجا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه الى الدرجة الرابعة.
الأرع 7
االتجار با عضاء البشرية
(المواد )513 – 45 _ 513 – 57
المادة 513 - 57
يعاقذذذ بذذذالحب مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 200000الى  2000000در م ،كل من:
 -1عر تنظذيم أو اجذراء معاملذة تجاريذة بشذلن أخذذ أعضذاء
بشرية ،بلي وسيلة كان ؛
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 -2توسذذط مذذن أجذذل تسذذهيل الحصذذول علذذى عضذذو مذذن جسذذم
انسان؛
 -3حصذذل مذذن شذذخص علذذى عضذذو مذذن أعضذذائه مقابذذل منأعذذة
مالية أو أي منأعة أخرا.
المادة 513 - 58
يعاقذذذ بذذذالحب مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 200000الى  2000000در م ،كل من قام بعملية أخذ عضو بشري
أو بعملية فرع أعضاء بشرية ،في مكذان يذر المستشذأيا العموميذة
المعتمذذدة أو قذذام بعمليذذة فرع قرنيذذة العذذين أو أعضذذاء قابلذذة للخلقذذة
بشكل طبيعي داخل مراكف استشأائية خاصة ير معتمدة.
يعاق ذ بالعقوبذذا المنصذذوص عليهذذا فذذي الأقذذرة ا ولذذى أعذذالا،
الطبي ذ مذذدير المؤسسذذة اذا تذذم ارتكذذا ذذذا ا فعذذال داخذذل مصذذحة أو
داخل مركف استشأائي خاص.
المادة 513 - 59
يعاقذذ بالسذذجن مذذن خمذذ الذذى عشذذر سذذنوا و رامذذة مذذن
 1000000الى  1........در م ،كل من قام بعمليذة أخذذ أعضذاء
يذر عالجذي أو علمذي ،وال
مذن جسذم انسذان علذى قيذد الحيذاة لغذر
يعتد بموافقة الشخص المعني أو موافقة ممعله أو نائبه القانوني.
المادة 513 - 11
يعاق بالسجن من خمذ الذى خمذ عشذرة سذنة و رامذة مذن
 1000000الذذى  1........در ذذم ،كذذل مذذن قذذام بلخذذذ عضذذو مذذن
أعضذذاء شذذخص راشذذد علذذى قيذذد الحيذذاة ،دون الحصذذول علذذى موافقتذذه
المسبقة على ذلك أو بالر م من تراجعه عن موافقته وفق اإلجذراءا
المنصوص عليها في التشريت الجاري به العمل.
المادة 513 - 13
يعاقذذذ بالسذذذجن مذذذن عشذذذر الذذذى عشذذذرين سذذذنة و رامذذذة مذذذن
 1000000الذذى  200000000در ذذم ،كذذل مذذن قذذام بلخذذذ عضذذو مذذن
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أعضاء شخص على قيد الحياة يكون قاصرا أو فاقدا لأل ليذة وال يعتذد
بموافقة الشخص المعني أو نائبة الشرعي.
المادة 513 - 15
يعاقذذذ بالسذذذجن مذذذن خمذذذ الذذذى عشذذذر سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 211.111الذذى  201110111در ذذم ،كذذل مذذن قذذام باسذذتيراد أو تصذذدير
أعضاء بشرية ،دون ترخيص من اإلدارة.
المادة 513 - 11
يعاقذذذ بالسذذذجن مذذذن عشذذذر الذذذى عشذذذرين سذذذنة و رامذذذة مذذذن
 301110111الذذذى  3101110111در ذذذم ،اذا ارتكبذذذ جذذذرائم االتجذذذار
با عضاء البشرية المشار اليها في مواد ذذا الأذرع فذي اطذار منظمذة
اجرامية أو كان ذا طابت عابر للحدود.
المادة 513 - 14
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاق ذ بذذالحب مذذن
سذذذنتين الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن  210111الذذذى 2110111
در م ،كذل موظذف رخذص باسذتيراد أو تصذدير أعضذاء بشذرية لأائذدة
شخص أو مؤسسة استشأائية ال تسذتوفي الشذروط المنصذوص عليهذا
في التشريت الجاري به العمل.
المادة 513 - 12
يعاقذذذ بذذذالحب مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 200000الى  2000000در م ،كل من:
 - 1أخذ عضوا من أعضذاء شذخص متذوفى لذم يعبذر قيذد حياتذه
عذذن ر بتذذه فذذي التذذرخيص بذذذلك ،أو ألغذذى تصذذريحه بذذالترخيص بلخذذذ
أعضذائه وفذق اإلجذراءا المنصذوص عليهذا فذي التشذريت الجذاري بذذه
العمل؛
 - 2أخذ عضوا من أعضاء شخص متوفى ،عبر و و علذى قيذد
الحياة ،اما عن اعتراضه على ذلك أو عن رفضذه لذه وفذق اإلجذراءا
المنصوص عليها في التشريت الجاري به العمل؛
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 - 3أخذذذذذ عضذذذذوا مذذذذن أعضذذذذاء شذذذذخص متذذذذوفى داخذذذذل أحذذذذد
المستشذذأيا العموميذذة المعتمذذدة ،عبذذر عذذن رفضذذه أخذذذ أعضذذائه أو
بعضا منها وفق اإلجراءا المنصوص عليها في التشريت الجذاري بذه
العمل أو ر م اعترا فوجه أو أحد أصوله أو فروعه؛
 - 7أخذذذ عضذذوا مذذن أعضذذاء شذذخص قاصذذر متذذوف فذذي أحذذد
المستشأيا العموميذة المعتمذدة أو شذخص فاقذد لأل ليذة دون موافقذة
النائذذذ الشذذذرعي لكذذذل منهمذذذا المضذذذمنة فذذذي السذذذجل الخذذذاص بتلقذذذي
التصريحا ؛
يذر عالجذي
 - 2أخذ عضوا من أعضاء شخص متوفى لغر
أو علمي.

المادة 513 - 16
يعاقذذذ بذذذالحب مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 200000الذى  2000000در ذم ،كذل طبيذ أو جذرا أو كذل شذذخص
قذذام بعمليذذة أخذذذ أعضذذاء بشذذرية جذذل معالجذذة أشذذخاص يذذر أصذذول
المتبذذذرع أو فروعذذذه أو اخوانذذذه أو أخواتذذذه أو أعمامذذذه أو عماتذذذه أو
أخوالذذذه أو خاالتذذذه أو أبنذذذائهم أو فوجذذذه شذذذريطة مذذذرور سذذذنة علذذذى
فواجهما.
المادة 513 - 17
يعاقذذذ بذذذالحب مذذذن سذذذتة أشذذذهر الذذذى سذذذنتين و رامذذذة مذذذن
 20.000الى  1000000در م ،كل من قام بكشف وية المتبذرع أو
المتبذذرع لذذه أو مذذا معذذا أو أفشذذى معلومذذا حذذول ويتهمذذا دون عذذذر
قانوني من ا عذار المنصوص عليها في التشريت الجاري به العمل.
المادة 513 - 18
يعاقذذ بذذالحب مذذن سذذنتين الذذى خمذذ سذذنوا و رامذذة مذذن
 200000الذى  2000000در ذم ،كذل مذن احذتأظ بلعضذاء بشذرية تذم
أخذذذ ا بغذذر فرعهذذا خذذارج المستشذذأيا المعتمذذدة أو المؤسسذذا
االستشأائية المرخص لها في اجراء عمليا أخذ ا عضاء وفرعها.
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المادة 513 - 19
يعاق بالغرامة مذن  301110111الذى  31.1110111در ذم ،اذا
ارتك الشذخص االعتبذاري جريمذة االتجذار با عضذاء البشذرية بغذ
النظذذر عذذن مسذذؤولية الشذذخص الذذذاتي الذذذي يمعلذذه أو يذذديرا أو يعمذذل
لحسابه.
عذذالوة علذذى ذلذذك ،يجذذ علذذى المحكمذذة الحكذذم بحذذل الشذذخص
االعتباري.

المادة 513 - 41
يعاق ذ علذذى المحاولذذة فذذي الجذذرائم المنصذذوص عليهذذا فذذي ذذذا
الأرع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة 513 – 43
تذذلمر المحكمذذة فذذي الجذذرائم المنصذذوص عليهذذا فذذي ذذذا الأذذرع،
بالمنت من ممارسذة أي وظيأذة أو نشذاط مهنذي فذي الميذدان الطبذي أو
الصحي لمدة ال تتجاوف عشر سنوا .
كما يج على المحكمة ،مذت مراعذاة حقذوق الغيذر حسذن النيذة،
أن تحكذذذذم بمصذذذذادرة ا دوا التذذذذي اسذذذذتعمل فذذذذي ارتكذذذذا الجذذذذرائم
المنصوص عليها في ذا الأرع والمواد وا شياء المتحصلة منها.
يتعين الحكم بنشر أو تعليذق أو اذاعذة المقذرر القضذائي الصذادر
باإلدانة طبقا للمادة  78من ذا القانون.
يجذذذوف أيضذذذا للمحكمذذذة أن تحكذذذم بالحرمذذذان النهذذذائي أو لمذذذدة
تتذذراو بذذين خم ذ وعشذذر سذذنوا  ،مذذن واح ذد أو أكعذذر مذذن الحقذذوق
المدنية المنصوص عليها في المادة  32 - 1من ذا القانون.
المادة 513 - 45
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ال يسذذذتأيد الشذذذخص المحكذذذوم عليذذذه مذذذن أجذذذل احذذذدا الجذذذرائم
المنصوص عليها فذي ذذا الأذرع مذن الظذروف القضذائية المخأأذة وال
من وقف تنأيذ العقوبة.
المادة 515
(حذف ونقل مقتضياتها الى المادة ) 513

الأرع 8
االتجار بالبشر
(المواد )515 – 34 _ 515 – 3
المادة 515 - 3
يقصد باالتجار بالبشر ،استقطا أو استدراج أو تجنيد شخص
أو نقله أو تنقيله أو ايوائه أو استقباله أو الوساطة في ذلك ،عن
القسر
طريق التهديد بالقوة أو استعمالها ،أو باستعمال مختلف أشكال
ْ
أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع ،أو اساءة استعمال السلطة أو
الوظيأة أو النأوذ أو استغالل حالة الضعف أو الحاجة ،أو بلعطاء أو
بتل ّقي مبالك مالية أو منافت أو مفايا للحصول على موافقة شخص له
سيطرة على شخص خر بقصد االستغالل.،
ال يشذذترط اسذذتعمال أي وسذذيلة مذذن الوسذذائل المنصذذوص عليهذذا
في الأقذرة ا ولذى أعذالا ،لقيذام جريمذة االتجذار بالبشذر اتجذاا ا طأذال
الذين تقل سنهم عن عمان عشرة سنة ،بمجرد تحقق قصد االستغالل.
يشذذذمل االسذذذتغالل جميذذذت أشذذذكال االسذذذتغالل الجنسذذذي السذذذيما
اسذذتغالل دعذذارة الغيذذر أو االسذذتغالل فذذي المذذواد اإلباحيذذة بمذذا فذذي ذلذذك
وسذذذائل االتصذذذال والتواصذذذل المعلومذذذاتي ،أو االسذذذتغالل فذذذي العمذذذل
القسري ،أو السخرة أو التسول أو االسترقاق أو الممارسذا الشذبيهة
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بالرق أو لنفع ا عضذاء أو ا نسذجة البشذرية أو بيعهذا ،أو االسذتغالل
إلجذذراء التجذذار الطبيذذة علذذى ا حيذذاء ،أو اسذذتغالل الشذذخص للقيذذام
بلعمذذال اجراميذذة أوفذذي النفاعذذا المسذذلحة ،وسذذائر أشذذكال االسذذتغالل
ا خرا المعاق عليها قانونا.
ال يتحقذذذق االسذذذتغالل اال اذا ترتذذذ عنذذذه سذذذل ارادة الشذذذخص
وحرمانه من حرية تغيير وضعه وا دار كرامته اإلنسانية بذلي وسذيلة
كان ولو تلقى مقابال أو أجرا عن ذلك.
يقصذذد بالسذذخرة جميذذت ا عمذذال والخذذدما التذذي تأذذر قسذذرا
على شخص تح التهديد بلي عقا والتذي ال يكذون ذذا الشذخص قذد
تطوع دائهذا بمحذ اختيذارا أو الخذدما التذي تأذر لضذمان ديذن
علذذى شذذخص اذا كان ذ قيمذذة ذذذا الخذذدما ال تسذذتخدم لتصذذأية ذذذا
الدين.
يشذذمل االسذذترقاق والممارسذذا الشذذبيهة بذذالرق أعمذذال السذذخرة
المنصوص عليهذا فذي الأقذرة الخامسذة مذن ذذا المذادة ،والممارسذا
وا عراف التي تسمح باإلكراا على الفواج بمقابل مالي أو بلي مقابذل
خر.
المادة 515 - 5
دون اإلخالل بالمقتضيا الجنائية ا شد ،يعاق بالسجن من
خم الى عشر سنوا و رامة من  310111الى  2110111در م،
كل من ارتك جريمة االتجار بالبشر.
المادة 515 - 1
دون اإلخالل بالمقتضيا الجنائية ا شد ،ترفت عقوبة االتجار
بالبشر الى السجن من عشر الى عشرين سنة و رامة من
 3110111الى  301110111در م ،عن االتجار بالبشر في الحاال
اآلتية:
 – 3اذا ارتكب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو اإليذاء أو
التعذي أو االحتجاف أو التشهير؛
 - 5اذا كان الجاني يحمل سالحا؛
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الجريمة موظأا عموميا استغل وظيأته

 – 1اذا كان مرتك
الرتكابها أو تسهيل ارتكابها؛
 – 4اذا أصيب الضحية بسب استغاللها في جريمة االتجار
بالبشر ،بعا ة دائمة أو بمر عضوي أو نأسي أو عقلي عضال؛
 - 2اذا ارتكب الجريمة من قبل شخصين أو أكعر؛
 – 6اذا كان مرتك الجريمة معتادا على ارتكابها؛
 - 7اذا ارتكب الجريمة في حق عدة ضحايا مجتمعين.

المادة 515 - 4
يعاق بالسجن من عشرين الى عالعين سنة و رامة من
 5110111الى  501110111در م على االتجار بالبشر في الحاال
التالية :
 – 3اذا ارتكب الجريمة ضد قاصر دون العامنة عشر؛
 – 5اذا ارتكب الجريمة ضد شخص يعاني من وضعية صعبة
بسب كبر سنه أو بسب مر أو اعاقة أو بسب نقص بدني أو
نأسي أو ضد امرأة حامل اذا كان حملها بينا أو معروفا لدا الأاعل؛
 – 1اذا كان مرتك الجريمة فوجا للضحية أو أحد أصولها أو
فروعها أو كان له سلطة عليها.
المادة 515 - 2
دون اإلخالل بالمقتضيا الجنائية ا شد ،يعاق بالسجن من
عشرين الى عالعين سنة و رامة من  301110111الى 601110111
در م عن االتجار بالبشر ،اذا ارتكب الجريمة في اطار عابر للحدود
الوطنية ،أو اذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية.
ترفت العقوبة المنصوص عليها في الأقرة ا ولى أعالا الى
السجن المؤبد اذا ارتكب الجريمة بواسطة التعذي أو أعمال
وحشية.
المادة 515 - 6
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يعاق بالغرامة مذن  301110111الذى  31.1110111در ذم ،اذا
ارتكذذذ الشذذذخص االعتبذذذاري جريمذذذة االتجذذذار بالبشذذذر ،دون اإلخذذذالل
بالعقوبذذا التذذي تطبذذق علذذى الشذذخص الذذذاتي الذذذي يمعلذذه أو يذذديرا أو
يعمل لحسابه.
عذذالوة علذذى ذلذذك ،يجذذ علذذى المحكمذذة الحكذذم بحذذل الشذذخص
االعتباري.

المادة 515 - 7
يعاق بالحب من سنة الى خم سنوا و رامة من 20111
الى  210111در م ،كل من علم بارتكا جريمة االتجار بالبشر أو
الشروع فيها ولم يبلغه الى السلطا المختصة.
ير أنه يجوف اإلعأاء من ذا العقوبة اذا كان من امتنت عن
التبليك فوجا لمرتك الجريمة أو كان من أحد أصوله أو فروعه.
المادة 515 - 8
يعاق بالحب من سنة الى خم سنوا و رامة من 20111
الى  210111در م ،كل من استعمل العنف أو دد باستعماله أو وعد
بمنأعة لمنت شخص من اإلدالء بشهادته أو تقديم أدلة أو حرضه على
اإلدالء بشهادة فور أو على االمتناع عن تقديم أدلة أو على تقديم
اقرارا أو تصريحا أو أدلة ير صحيحة تتعلق بجريمة االتجار
بالبشر أمام أي سلطة مختصة ،وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي
بشلنها.
المادة 515 - 9
يعاق بالحب من سنة الى خم سنوا و رامة من 20111
عمدا ضحية لالتجار بالبشر
الى  210111در م ،كل من عر
للخطر ،بالكشف عن ويته أو مكان اقامته أو عرقلة اجراءا
الحماية المتخذة لأائدته.
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يقصد بضحية اال ّتجار بالبشر كل شخص ذاتي ،مغربيا كان أو
أجنبيا ،عب تعرضه ،و أو أحد ذويه أو أصوله أو فروعه ،ي
ضرر مادي أو معنوي ناجم مباشرة عن االتجار بالبشر طبقا للتعريف
المنصوص عليه في ذا القانون.
المادة 515 - 31
يعاق بالحب من سنة الى خم سنوا و رامة من 2.111
الى  21.111در م ،كل من استأاد ،مت علمه بجريمة االتجار
بالبشر ،من خدمة أو منأعة أو عمل يقدمه ضحية لالتجار بالبشر.
تضاعف العقوبة ،اذا كان ضحية االتجار بالبشر قاصرا دون
العامنة عشر.
المادة 515 - 33
يعاق على محاولة ارتكا الجرائم المنصوص عليها في ذا
الأرع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة 515 - 35
يعأى من العقوبا المنصوص عليها في ذا الأرع ،كل من
بادر من الجناة بلبالا السلطا المختصة ،بما يعلمه عن جريمة
االتجار بالبشر قبل تنأيذ ا أو الشروع في تنأيذ ا أو قبل ضبط
مرتكبيها أو مكن من الحيلولة دون اتمامها.
اذا حصل التبليك عن الجريمة ،جاف اعأاء الجاني المبلك من
العقوبة أو تخأيأها ،حس ظروف التبليك ،اذا مكن السلطا
المختصة أعناء التحقيق من القب على باقي الجناة .وتستعنى من
ذلك الجرائم المؤدية الى وفاة الضحية أو اصابتها بعا ة دائمة أو
بمر عضوي أو نأسي أو عقلي عضال.
المادة 515 - 31
مذذت مراعذذاة حقذذوق الغيذذر حسذذن النيذذة ،تصذذادر لأائذذدة الخفينذذة
العامة ا موال وا دوا التي استعمل أو كان ستستعمل في ارتكذا
جريمة االتجار بالبشر أو التي تحصل منها.
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عذذالوة علذذى ذلذذك ،يجذ الحكذذم بنشذذر المقذذرر القضذذائي الصذذادر
باإلدانة أو تعليقه أو اذاعته.

المادة 515 - 34
ال يكون ضحية االتجار بالبشر مسؤوال جنائيا أو مدنيا عن أي
فعل متى ارتبط ذلك الأعل مباشرة بكونه شخصيا ضحية لالتجار
بالبشر.
البا العالث
الجنايا والجنح التي يرتكبها الموظأون ضد النظام العام
(المواد )565 – 3 _ 511
الأرع 3
تواطؤ الموظأين
(المواد )516 _ 511
المادة 511
يعاقدددب بالغرامذذذة مذذذن  20000الذذذى  100000در ذذذم ،عدددال كدددر
اتفاق على تددبير مخدالف للقدانوال بديال أيدراد أو هيئدات تتدولى قددرا مدال
السلطة العامة.
يجوز كددل أال يحكدم بالحرمداال مدال ممارسدة واحدد أو أك در مدال
الحقوق المدنية طبقا للمادة  32 - 1من ذا القانون.
المادة 514
يعاقذذذ بذذذالحب مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 2....الذذى  200000در ذذم ،كددر اتفدداق بذذين أفذذراد أو هيئددات تتددولى

126

دددد تنفيدددد القدددوانيال أو أوامدددر

قددددرا مدددال السدددلطة العامدددة علدددى تذذذدابير
الحكومة ،أو المقررا القضائية.
يددإدا كدداال امتفدداق علددى هددده التدددابير حرددر بدديال سددلطات مدنيددة
وهيأت عسكرية أو رؤسائها يإال المحر يال على دل يعاقبوال بالسجال
مددال خمدددو إلددى عشدددر سددنوات و رامذذذة مذذن  20000الذذذى 200000
در ذذم .أمددا الجنددان اآلخددروال ييعدداقبوال بذذالحب مذذن سذذنة الذذى خم ذ
سنوا و رامة من  2.000الى  200000در م.
المادة 512
يي الحالة التي تكوال ييها اإلجدرا ات المتفدق عليهدا بديال سدلطات
مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها قدد قردد منهدا أو ندتج عنهدا مسداو
باألمال الدداخلي للدولدة ،يدإال المحر ديال يعداقبوال بالسذجن المؤبذد ،أمدا
غيددرهم مددال الجنددان ييعدداقبوال بالسذذجن مذذن عشذذر الذذى عشذذرين سذذنة
و رامة من  200000الى  2000000در م.
المادة 516
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاق ذ بذذالحب مذذن
سذذنة الذذى خمذ سذذنوا و رامذذة مذذن  2.000الذذى  200000در ذذم،
المووفددوال العموميددوال الددديال يقددرروال ،بنددا علددى اتفدداق بيددنهم تقددديم
استقالتهم بقرد منع أو توقيف سير العدالة أو سير مرلحة عامة.
يجذذوف الحكذذم فذذي حالذذة اإلدانذذة بالحرمذذان مذذن ممارسذذة واحذذد أو
أكعر من الحقوق المدنية طبقا للمادة  32 - 1من ذا القانون.
الأرع 5
تجاوف السلطا اإلدارية أو القضائية اختصاصاتها وانكار العدالة
(المواد )541 _ 517
المادة 517
يعاقذذذ بذذذالحب مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 2.000الذذذى  200000در ذذذم ،مدددال ارتكدددب مدددال الق دددان أو دددباط
الشرطة الق ائية أحد األيعار اآلتية:
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 - 1التدخر يي أعمار السلطة التشريعية ،ودل إما بإردار نوم
تشتمر على نرول تشريعية ،وإما بتعطيدر أو توقيدف تنفيدد قدانوال أو
أك ر؛
 - 2التدخر يي المهام المخولة للسلطة اإلداريدة ،ودلد بإرددار
نوم متعلقة بهده المسائر.
المادة 518
يعاقذذذ بذذذالحب مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 2.000الى  200000در م ،كر وال أو عامر أو باشدا أو قائدد ممتداز
أو قائد أو أي ممعل خر للسلطة تدخر إما يي عمر مدال أعمدار السدلطة
التشريعية ،ودل بإردار نودم تت دمال نروردا تشدريعية ،أو بتعطيدر
أو توقيددف تنفيددد قددانوال أو أك ددر ،وإمددا يددي عمددر مددال أعمددار السددلطة
الق ائية بإردار أمر أو نهي إلى المحاكم.
المادة 519
يعاقب بالحبو مال سنة الى خم سنوا وغرامة مدال 2.000
إلى  200000درهدم ،كدر وال أو عامدر أو باشدا أو قائدد ممتداز أو قائدد
أو أي ممعل سلطة آخر يرر يي مسألة مال اخترال المحداكم ،ودلد
يي غير الحامت التي ينل عليها القانوال.
يجوف الحكم ،عالوة على ذلك ،بالحرمذان مذن ممارسذة واحذد أو
أكعر من الحقوق المدنية ،طبقا للمادة  32-1من ذا القذانون وبذالمنت
من اإلقامة طبقا للمادة  43من ذا القانون.
المادة 541
يعاقددب بال رامددة مددال  20000إلددى  100000درهددم ،كددر قدداض
امتنددع عددال الفرددر بدديال الخرددوم ألي سددبب كدداال ،ولددو تعلددر بسددكوت
القانوال أو غمو ه ،وردمم علدى اممتندام ،بعدد الطلدب القدانوني الددي
قدم إليه مال طرف رؤسائه ،كما يمكال الحكم عليده بالحرمداال مدال تدولي
الووائف العمومية مال سنة إلى خم سنوا .
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االختال

الأرع 1
والغدر الذي يرتكبه الموظأون العموميون
(المواد )547 – 5 _ 543

المادة 543
يعاقب بالسجال مال خمو إلى عشر سنوا وغرامة مال
 100000إلى  1338333درهم ،كر مووف عمومي قام عمدا،
لأائدته أو لأائدة الغير ،بتبديد أو اختالو أو حجف بدوال حق أو إخفا
أموام عامة أو خارة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو
منقومت مو وعة تحت يده بمقت ى وويفته أو بسببها.
يإدا كانت األشيا المبددن أو المختلسة أو المحجوفة أو المخفان تقر
قيمتها عال  1338333درهم ،تكون العقوبة ي الحبو مال سنة إلى
خمو سنوات وال رامة مال  2.000إلى  538333درهم.
المادة 545
سنوا و رامة من
من سنة الى خم
يعاقب بالحب
 100000الى  200000در م ،كر مووف عمومي أو محكم أو
وسيط مغربي أو أجنبي أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا أو
منقومت أؤتمال عليها برفته تل  ،أو وجهت إليه بسبب وويفته ،وكاال
دل بسو نية أو بقرد اإل رار.
المادة 545 – 3
يعاقب بالحبو من شهرين الى سنتين وغرامة مال  20000إلى
 200000درهم أو بإحدى هاتيال العقوبتيال ،كر إهمار خطير رادر
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عال مووف عمومي ،نتج عنه ارتكاب أحد األيعار المنرول عليها
يي المادتين  241و 242من ذا القانون مال طرف ال ير.
إدا كانت قيمة األشيا المبددن أو المختلسة أو المحجوفة أو المخفان
تقر عال  1338333درهم تخفض العقوبة إلى النرف.
المادة 541
يعد مرتكبا لل در ،ويعاقب بالسجن من خم الى عشر سنوا
وغرامة مال  138333إلى  1000000درهم ،كر مووف عمومي
طلب لأائدته أو لأائدة الغير أو تلقى أو يرض أو أمر بتحرير ما يعلم
أنه غير مستحق ،أو أنه يتجاوز المستحق سوا لأدارن العامة أو
األيراد الديال يحرر لحسابهم أو لنفسه خارة.
يمكال ،عالوة على ذلك ،أال يحكم عليه بالحرماال مال ممارسة
واحد أو أك ر مال الحقوق المدنية طبقا للمادة  32 - 1من ذا
القانون.
إدا كاال المبلغ الدي استفاد منه شخريا يقل عن  1338333درهم
تكوال العقوبة هي الحبو مال سنتيال إلى خمو سنوات وال رامة مال
 58333إلى  20.000درهم.
المادة 544
يعاقب بالعقوبات المقررن يي المادن السابقة ،كر دي سلطة عامة
أمر بتحرير جبايات مباشرن أو غير مباشرن لم يقررها القانوال وكدل
كر مووف عمومي أعد قوائم التحرير أو باشر استخالل تل
الجبايات.
تطبق نفو العقوبات على دوي السلطة العمومية أو المووفيال
العمومييال الديال يمنحوال ،بدوال إدال مال القانوال بأي شكر وألي سبب
كاال ،إعفا أو تجاوزا عال وجيبة أو ريبة أو رسم عام أو يسلموال
مجانا محرومت مؤسسات الدولة ،أما المستفيد مال دل ييعاقب
كمشار .
المادة 542
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يعاقب بالسجال مال خمو إلى عشر سنوات وغرامة مال 10....
الى  1000000درهم ،كر مووف عمومي أخد أو تلقى أي يائدن
مادية أو ير مادية يي عقد أو مفاد أو مؤسسة أو است الر مباشر
يتولى إدارته أو اإلشراف عليه ،كليا أو جزئيا ،أ نا ارتكابه الفعر،
سوا قام بدل رراحة أو بعمر روري أو بواسطة غيره ،سواء
كان االستأادة بشكل مباشر أو ير مباشر لأائدته أو لأائدة الغير.
تطبق نفو العقوبة على كر مووف عمومي حرر على يائدن ،في
يي عملية كلف
الظروف المشار اليها في الأقرة السابقة ،ودل
بتسيير الديع أو بإجرا الترفية بشأنها.
إدا كانت قيمة الفائدن التي تم الحرور عليها تقر عال 1338333
درهم يعاقب الأاعل بالحبو مال سنة إلى خمو سنوات وغرامة مال
 2.000إلى  538333درهم.
المادة 542 - 3
يعاق بالسجن من سنة الى عشر سنوا و رامة من 010111
الى  011.111در م كل موظف عمومي بحكم وظيأته ،ارتك
بمناسبة العقود والصأقا العمومية للدولة والمؤسسا العمومية
والجماعا المحلية وكل مؤسسة ذا نأت عام مخالأة للنظم
الحر وحرية الولوج
والقوانين ،بسوء نية واضرارا بالتناف
للصأقا العمومية بغية تحقيق منأعة خاصة لأائدته أو لأائدة الغير.
اذا كان قيمة المنأعة التي تم الحصول عليها تقل عن 0110111
در م ،يعاق الأاعل بالحب من سنة الى خم سنوا و رامة من
 00111الى  010111در م.
المادة 546
تطبق أحكام المادتين السابقتين على المووف العمومي خالر
خمو سنوات بعد انتها وويفته ،أيا كانت كيفية هدا امنتها .
المادة 546 - 3
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دون اإلخالل بالمسؤولية الجنائية للشخص الذاتي ،يكون
الشخص االعتباري مسؤوال جنائيا وفقا حكام المادة  030-0من ذا
القانون ،اذا ارتك ممعلوا أو مديروا أو وكالؤا لصالحه احدا
الجرائم المنصوص عليها في ذا الأرع.
المادة 547
يي حالة الحكم بعقوبة جنحية يقط طبقا لمواد هدا الفرم يإال
مرتكب الجريمة يمكال عالون على دل أال يحكم عليه بالحرماال مال
ممارسة حق أو أك ر مال الحقوق المدنية طبقا للمادة  32 – 1من ذا
القانون ،ويجوز أال يحكم عليه أي ا بالحرماال مال تولي الووائف أو
الخدمات العمومية مدن م تزيد على خم سنوات.
يحكم في الجرائم المنصوص عليها في ذا الأرع ،بمرادرن
األموار والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات لفائدن الدولة إما كليا أو
جزئيا ،ودل إدا كانت متحرلة مال ارتكاب الجريمة ،مال يد أي
شخل كاال وأيا كاال المستفيد منها.
المادة 274 - 1
من استأاد عن علم ،وبسوء نية ،من الجرائم المنصوص عليها
في ذا الأرع ،يعاق الى جان الأاعل بالعقوبا المقررة لهذا
الجرائم.
المادة 547 - 5
يعاق على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في ذا الأرع،
بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الأرع 4
الرشوة واستغالل النأوذ
(المواد )526 - 6 _ 548
المادة 548
يعد مرتكبا لجريمة الرشون ويعاقب بالسجال مال خمو إلى عشر
سنوات وغرامة مال  100000إلى  1000000درهم ،مال طلب أو
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قبر عر ا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أي يائدن أخرى
ير مستحقة ،مادية أو ير مادية ،بصأة مباشرة أو ير مباشرة
سواء لأائدة الموظف نأسه أو لأائدة الغير مال أجر :
 - 1القيام بعمر مال أعمار وويفته برفته قا يا أو مووفا
عموميا أو منتخبا أو اممتنام عال هدا العمر ،سوا كاال عمال
مشروعا أو غير مشروم ،طالما أنه غير مشروط بأجر .وكدل القيام
أو اممتنام عال أي عمر ولو أنه خار عال اختراراته الشخرية إم
أال وويفته سهلته أو كاال مال الممكال أال تسهله؛
 - 2إردار قرار أو إبدا رأي لمرلحة شخل أو ده ،ودل
برفته حكما أو خبيرا عينته السلطة اإلدارية أو الق ائية أو اختاره
األطراف؛
 – 3امنحياز لرالح أحد األطراف أو ده ودل بصأته قاضيا
أو محكما أو وسيطا؛
 - 4إعطا شهادن كادبة بوجود أو عدم وجود مرض أو عاهة أو
حالة حمر أو تقديم بيانات كادبة عال أرر مرض أو عاهة أو عال
سبب ويان ودل برفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسناال أو أحد مهنيي
الصحة
إدا كانت قيمة الرشون تقر عال  1338333درهم تكوال العقوبة
الحبو مال سنتيال إلى خمو سنوات وال رامة مال  100000إلى
 200000درهم ،دوال أال تقر قيمتها عال قيمة الرشون المقدمة أو
المعرو ة.
المادة 549
يعد مرتكبا لجريمة الرشون ،ويعاقب بالسجال مال خمو إلى عشر
سنوات و غرامة مال  100000إلى  1000000درهم:
 - 0كل من وعد عامال أو مستخدما أو موكل بلجر أو بمقابل من
أي نوع أو من يدير مؤسسة تابعة للقطاع الخاص أو يعمل لديها بلي
صأة ،بمفية أو بة أو دية أو عمولة أو خصما أو مكافلة وكل
فائدة ير مستحقة مادية أو ير مادية أو عرضها عليه أو منحه
ايا ا ،بشكل مباشر أو ير مباشر ،سواء لأائدة الشخص نأسه أو
لأائدة الغير ،بصأة شخصية أو عن طريق وسيط وذلك من أجل القيام
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بعمل أو االمتناع عن عمل من أعمال خدمته أو عمل خارج عن
اختصاصاته الشخصية ولكن خدمته سهلته أو كان من الممكن أن
تسهله؛
 - 2كر عامر أو مستخدم أو موكر بأجر أو بمقابر مال أي نوم
أومن يدير مؤسسة تابعة للقطاع الخاص أو يعمل لديها بلي صأة،
طلب أو قبر عر ا أو وعدا أو طلب أو تسلم مفية أو هبة أو هدية أو
عمولة أو خرما أو مكايأن وكل فائدة ير مستحقة مادية أو ير
مادية ،بشكر مباشر أو غير مباشر ،سوا لفائدن الشخل نفسه أو
لفائدن ال ير ،بصأة شخصية أو عن طريق وسيط ودل مال أجر القيام
بعمر أو اممتنام عال عمر مال أعمار خدمته أو عمر خار عال
اختراراته الشخرية ولكال خدمته سهلته أو كاال مال الممكال أال
تسهله.
إدا كانت قيمة الرشون تقر عال  1338333درهم ،تكوال العقوبة
الحبو مال سنتين الى خم سنوا وال رامة مال  100000الى
 200000در م ،دوال أال تقر قيمتها عال قيمة الرشون المقدمة أو
المعرو ة.
المادة 521
يعد مرتكبا لجريمة است الر النفود ،ويعاقب بالحب من سنة الى
خم سنوا و رامة من  58333الى  200000در م ،مال طلب أو
قبر عر ا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أي يائدن أخرى
ير مستحقة ،مادية أو ير مادية ،بشكل مباشر أو ير مباشر،
سواء لصالحه أو لصالح شخص أو جهة أخرا ،مال أجر تمكيال
شخل أو محاولة تمكينه مال الحرور على رخصة أو امتياف أو
ترقية أوسام أو نيشاال أو رتبة شريية أو مكايأن أو مركز أو وويفة أو
خدمة أو أي مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو رفقة أو مشروم
أو أي ربح ناتج عال اتفاق يعقد مت القطاع الخاص أو مع السلطة
العمومية أو مع إدارن مو وعة تحت إشرايهما ،وبرفة عامة
الحرور على قرار لرالحه مال ذلك القطاع أو مال تل السلطة أو
اإلدارن مست ال بدل نفوده الحقيقي أو المفترض.
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ت اعف العقوبة ،إدا كاال الجاني قا يا أو مووفا عموميا أو
منتخبا.
المادة 523
مال استعمر عنفا أو تهديدا أو قدم وعدا أو عر ا أو هبة أو أي
يائدن أخرى ،بصأة مباشرة أو ير مباشرة لأائدة الشخص نأسه أو
لأائدة الغير ،لكي يحرر على القيام بعمر أو اممتنام عال عمر أو
على مزية أو يائدن أخرى ير مستحقة مادية أو ير مادية ،مما
أشير إليه يي المواد  243إلى  253من ذا القانون ،وكدل مال
استجاب لطلب رشون ولو بدوال أي اقتراح مال جانبه ،يعاقب بنفو
العقوبات المقررن يي تل المواد ،سوا كاال لأكراه أو للرشون نتيجة
أم م.
المادة 525
إدا كاال ال رض مال الرشون أو است الر النفود هو القيام بعمر
يكوال جناية يي القانوال ،يإال العقوبة المقررن لتل الجناية تطبق على
مرتكب الرشون أو است الر النفود.
المادة 521
إدا كانت رشون أحد الق ان قد أدت إلى ردور حكم بعقوبة جنائية
د متهم يإال هده العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشون.
المادة 524
يعاقب بالحبو مال ستة أشهر إلى الا سنوات وغرامة مال
 58333إلى  538333درهم ،كر قاض تحيز لرالح أحد األطراف
مماألن له ،أو تحيز ده عداون له.

المادة 524 - 3
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كل من عر أو قبل الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في
المواد  548الى  524من ذا القانون ،يعاق بالعقوبا المقررة لتلك
الجرائم.
المادة 524 - 5
دون اإلخالل بالمسؤولية الجنائية للشخص الذاتي ،يكون
الشخص االعتباري مسؤوال جنائيا وفقا حكام المادة  030-0من ذا
القانون ،اذا ارتك ممعلوا أو مديروا أو وكالؤا لصالحه احدا
الجرائم المنصوص عليها في المواد من  548الى  521من ذا
القانون وفي المادة  524 – 3من ذا القانون.
يجوف للمحكمة الحكم بواحدة أو أكعر من العقوبا اإلضافية
المنصوص عليها في المادة  16 - 3من ذا القانون .ويج أن يحكم
بالمصادرة وفقا لمقتضيا المادة  45من ذا القانون.
المادة 522
م ترد إلى الراشي األشيا التي قدمها وم قيمتها ،ويتعين الحكم
بمرادرتها ،باست نا الحالة المنرول عليها يي المادة  256 - 1من
ذا القانون.
مت مراعاة حقوق الغير حسن النية ،تمتد المصادرة الى كل ما
و متحصل من ارتكا الجرائم المنصوص عليها في المواد 278
الى 227 - 1من ذا القانون ،من يد أي شخص كان وأيا كان
المستأيد منه.
المادة 526
يي الحامت التي تكوال ييها العقوبة المقررن ،طبقا إلحدى مواد
هدا الفرم عقوبة جنحية يقط ،يجوز أي ا أال يحكم على مرتكب
الجريمة بالحرماال مال ممارسة حق أو أك ر مال الحقوق المدنية طبقا
للمادة  32 - 1من ذا القانون ،كما يجوز أال يحكم عليه بالحرماال
مال مزاولة الووائف أو الخدمات العمومية لمدن م تزيد عال خم
سنوا .
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المادة 526 - 3
م يمكال متابعة الراشي الدي يبلغ السلطات الق ائية عال جريمة
الرشون ،إدا قام بدل قبر تنفيد الطلب المقدم إليه.
يتمتع بعدر معف مال العقاب الراشي بالمعنى الوارد أعاله ،الدي
يبلغ السلطات الق ائية عال جريمة الرشون إدا أ بت أنه طول
بالرشوة وأنه كاال م طرا لديعها.
المادة 526 - 5
يعاقب على المحاولة يي الجنح المنرول عليها يي هدا الفرم
بالعقوبة المقررن للجريمة التامة.
المادة 526 - 1
يتمتت بعذر معف من العقا كل شخص شارك في ارتكا جريمة
من الجرائم المنصوص عليها في ذا الأرع الذي يقدم معلوما
مأيدة الى السلطا القضائية تساعد في البحث أو التحقيق أو
المحاكمة وتسهم فعليا في حرمان الجناة من عائدا الجريمة
واسترداد ا.
المادة 526 - 4
بصرف النظر عن امكانية تمتيت المتهم بظروف التخأيف،
يخأ الحد ا قصى للعقوبة المقرر قانونا الى النصف اذا قدم المتهم
مساعدة أساسية في البحث أو التحقيق أو المحاكمة بشلن الجرائم
المنصوص عليها في ذا الأرع.
المادة 526 - 2
يعاق على رشوة الموظف العمومي ا جنبي بالعقوبة المقررة
في المادة  278من ذا القانون.
يقصد بالموظف العمومي ا جنبي ،كل شخص يمار وظيأة
لصالح بلد أجنبي أو مؤسسة عمومية دولية ،سواء كان معينا أو
منتخبا.

137

المادة 526 - 6
من استأاد عن علم ،وبسوء نية ،من الجرائم المنصوص عليها
في ذا الأرع ،يعاق الى جان الأاعل بالعقوبا المقررة لهذا
الجرائم.
الأرع  4مكرر
اإلعراء ير المشروع
(المادة )526 – 7
المادة 526 - 7
يعد مرتكبا لجريمة اإلعراء ير المشروع ،ويعاق بالسجن من
شهرين الى سنتين و رامة من  20111الى  210111در م ،كل
موظف عمومي ،عب بعد توليه للوظيأة ،أن ذمته المالية عرف
فيادة ملحوظة ،و ير مبررة ،مقارنة مت مصادر دخله المشروع،
ولم يدل بما يعب المصدر المشروع لتلك الفيادة.
الأرع 2
الشطط في استعمال الموظأين للسلطة ضد النظام العام
(المواد )561 _ 527
المادة 527
يعاقب بالحبو مال سنة إلى خمو سدنوات و رامذة مذن 20000
الى  200000در م ،كر موودف عمدومي يكلدف أو يدأمر بحمدر غيدره
علددى أال يكلددف أو يددأمر باسددتعمار القددون العموميددة أو تدددخلها ددد تنفيددد
قانوال أو تحرير جباية مقررن بوجه قانوني أو د تنفيد إمدا أوامدر أو
قرارات ق ائية وإما أي أمر آخر رادر مال سلطة شرعية.
يجدددوز ،عدددالون علدددى دلددد  ،أال يحكدددم علدددى مرتكدددب الجريمدددة
بالحرمدداال مددال ممارسددة حددق أو أك ددر مددال الحقددوق المدنيذذة طبقذذا للمذذادة
 32 - 1مذذذن ذذذذا القذذذانون وبالحرمددداال مدددال مباشدددرن جميدددع الوودددائف
والخدمات العامة لمدن م تزيد على عشر سنوات.
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المادة 528
إدا أ بدددت الموودددف العمدددومي أنددده تردددرف بندددا علدددى أمدددر مدددال
رؤسائه ،يدي نطداق اخترارداتهم التدي يجدب عليده طداعتهم ييهدا ،يإنده
يتمتددع بعدددر معددف مددال العقوب ذة ،ويددي هددده الحالددة تطبددق العقوبددة علددى
الرئيو الدي أردر األمر وحده.
المادة 529
إدا كدداال األمددر أو التكليددف سددببا مباشددرا يددي يعددر يعددد جنايددة يددي
القانوال ،يإال العقوبة المقررن لتل الجناية تطبق على من أصدر ا مر.
المادة 561
يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحذذد إلددى سددتة أشددهر و رامذذة مذذن
 20000الى  100000درهم ،كر قائدد أو دابط أو دابط ردف مدال
القددون العموميددة ريددض أو امتنددع عددال اسددتخدام القددون الموجددودن تحددت
إمرته ،بعد أال ردر له تكليف مال السلطة المدنية بوجه قانوني.
الأرع 6
مفاولة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد فوال الحق في مباشرتها
(المادتان )565 _ 563
المادة 563
يعاق بالغرامة مذن  20000الذى  100000در ذم ،كدر موودف
عمومي يلزمه القانوال بأدا يميال مهنية بدأ يي مزاولدة مهامده قبدر أدا
تل اليميال ،يي غير حالة ال رورن.
المادة 565
يعاقب بالحبو مال سدتة أشدهر إلدى سدنتيال و رامذة مذن 20000
الى  100000در م ،كر مووف عمومي يرر أو عزر أو أوقدف عدال
مزاولددة وويفتدده أو حددرم مددال توليهددا ،وأخطددر بوجدده رسددمي بددالقرار
الرادر بدل  ،م استمر يي مباشرن أعمار وويفته.
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يعاقدددب بدددنفو العقوبدددات المووفدددوال العموميدددوال المنتخبدددوال أو
المؤقتدددوال ،إدا اسدددتمروا يدددي مباشدددرن مهدددامهم بعدددد زوار الردددفة التدددي
خولتهم إياها.
يجدددوز ،عدددالون علدددى دلددد  ،أال يحكدددم علدددى مرتكدددب الجريمدددة
بالحرمدداال مددال مباشددرن جميددع الووددائف أو الخدددمات العموميذذة ،مدددن م
تزيد على خم سنوا .
الأرع 7
اإلخالل بللفامية التصريح بالممتلكا
(المادة )565 – 3
المادة 565 – 3
دوال اإلخددالر بالمقت دديات القانونيددة األشددد ،يعاقددب بال رامددة مددال
 20000إلى  200000درهم ،كر شخل ملزم بالترريح بالممتلكات،
نودددرا لمهدددام يمارسدددها أو نيابدددة انتخابيدددة يتومهدددا ،لدددم يقدددم بالتردددريح
المدددكور داخددر اآلجددار القانونيددة بعددد انتهددا مهامدده أو نيابتدده أو أدلددى
بترريح غير مطابق أو غير كامر.
يجوز ،عالون على دل  ،أال يحكم على المعني باألمر ،بالحرماال
مال ممارسة من واحد أو أكعر من الحقذوق المدنيذة المنصذوص عليهذا
في المادة  32 - 1من ذا القانون لمدة ال تتجاوف خم سنوا .

البا الرابت
الجنايا والجنح التي يرتكبها ا فراد ضد النظام العام
(المواد )595 _ 561
الأرع 3
ا انة الموظف العمومي واالعتداء عليه
(المواد )567 _ 561
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المادة 561
يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحذذد الذذى سذذنة وغرامددة مددال 20000
إلى  200000در م أو بلحذدا ذاتين العقذوبتين ،مدال أهداال المدووفيال
العمدددومييال أ ندددا قيدددامهم بوودددائفهم أو بسدددبب قيدددامهم بهدددا ،بدددأقوار أو
إشددارات أو تهديدددات أو إرسددار أشدديا أو و ددعها أو بكتابددة أو رسددوم
غيددر علنيددة ودلدد بقرددد المسدداو بشددريهم أو بشددعورهم أو امحتددرام
الواجب لسلطتهم.
إدا وقعت اإلهاندة علدى واحدد أو أك در مدال الق دان أ ندا الجلسدة،
يددإال العقوبددة تكددوال هددي الحددبو مددال سددنة إلددى سددنتيال والغرامذذة مذذن
 20000الى  100000در م.
يي جميع الحذاال  ،يجدوز للمحكمذة ،عدالون علدى دلد  ،أال تدأمر
بنشددر المقددرر الق ددائي الرددادر باإلدانددة أو تعليقذذه أو اذاعتذذه ،طبقذذا
للمادة  78من ذا القانون.
المادة 564
يعتبددر إهانددة ،ويعاقددب بهددده الرددفة ،قيددام أح دد األشددخال بتبليددغ
السلطات العامة ،بشكل مباشر أو ير مباشر ،عدال وقدوم جريمدة يعلدم
بعدم حدو ها أو بتقدديم أدلدة زائفدة متعلقدة بجريمدة خياليدة أو بالتردريح
لدى السلطة الق ائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولدم يسداهم أو يشذارك
يي ارتكابها.
المادة 562
يعاقب على إهانة الهيئات المنومة بذالحب مذن شذهر واحذد الذى
ستة أشهر و رامة من  2.000الى  200000در م أو بلحدا اتين
العقوبتين.
يجوف للمحكمة ،عذالوة علذى ذلذك ،أن تذلمر بنشذر مقذرر اإلدانذة
أو تعليقه أو اذاعته ،طبقا للمادة  78من ذا القانون.
المادة 566
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يعاق بالحب من ستة أشهر الى سنتين و رامذة مذن 20000
الى  200000در م على:
 - 1األيعار أو األقوار أو الكتابات أو المراسدالت الموجهذة بذلي
وسيلة كان بغر التأ ير على مقررات الق ان؛
 - 2األيعار أو األقوار أو الكتابات أو المراسدالت الموجهذة بذلي
وسيلة كان بغذر تحقيدر مقدررات الق دان ،ويكدوال مدال شدأنها حتمدا
المساو بسلطة الق ا أو استقالله.
يجوف عالوة على ذلك ،أن تلمر المحكمة بنشر مقذرر اإلدانذة أو
تعليقه أو اذاعته ،طبقا للمادة  48من ذا القانون.
المادة 567
يعاقددب بددالحبو مذذن سذذنة الذذى عذذالث سذذنوا الذذى و رامذذة مذذن
ددد أحددد
 10....الذذى  200000در ذذم ،مددال ارتكددب عنفددا أو إيدددا
المووفيال العمومييال أ نا قيامهم بووائفهم أو بسبب قيامهم بها.
إدا ترتب عال العندف إراقدة دم أو جدرح أو مدرض أو إدا ارتكدب
مددع سددبق اإلرددرار أو التررددد ،أو ارتكددب ددد أحددد أع ددا الهيئددة
الق ائية أ نا الجلسة ،يدإال الحدبو يكدوال مدال سذنة إلدى خمدو سدنوات
والغرامة من  10.000الى  200000در م.
يإدا ترتب عال العنف فقد ع دو أو بتدره أو حرمداال مذن منأعتذه
أو عمى أو عور أو أي عاهة مسدتديمة ،يدإال العقوبدة تكدوال السدجال مدال
عشر إلى عشريال سنة والغرامة من  200000الى  1000000در م.
إدا ترتب عال العنف مدوت ،دوال نيدة إحدا ده ،يدإال العقوبدة تكدوال
السذذجن مذذن عشذذرين الذذى عالعذذين سذذنة والغرامذذة مذذن  200000الذذى
 1000000در م.
إدا ترتب عدال العندف مدوت مدع تدوير نيدة إحدا ده ،تكدوال العقوبدة
هي السجن المؤبد.
عدالون علدى دلد  ،يجدوز بالنسدبة للمحكددوم عليده بعقوبدة الحددبو،
الحكم بالمنع مال اإلقامة طبقا للمادة  43من ذا القانون.
الأرع  3مكرر
ا انة علم المملكة ورموف ا
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(المواد )567 – 4 _ 567 – 3
المادة 567 - 3
يعاقددب بددالحبو مددال سددتة أشددهر إلددى ددالا سددنوات وغرامددة مددال
 138333إلى  1338333درهم ،كر مال أهاال بإحدى الوسائر المشدار
إليهددا يددي المذذادة  203مذذن ذذذا القذذانون ،أو بددأي وسدديلة أخددرى ،علددم
المملكة ورموزهدا كمدا هدو منردول عليهدا يدي المذادة  204 - 7مذن
ذا القانون.
إدا ارتكبددت اإلهانددة خددالر اجتمددام أو تجمددع ،يددإال العقوبددة تكددوال
الحدددبو مدددال سدددنة إلدددى خمدددو سدددنوات وال رامدددة مدددال  138333إلدددى
 1338333درهم.
تطبق على محاولة ارتكاب تلد الجدرائم العقوبدات المقدررن وفقذا
للمادة  112من ذا القانون.
يجوز ،عالون على دل  ،أال يحكم بالحرماال مال ممارسدة حدق أو
أك ر مدال الحقدوق المدنيذة طبقدا للمذادة  32 - 1مذن ذذا القذانون .كمدا
يمكال أال يحكم بالمنع مال اإلقامة طبقا للمادة  43من ذا القانون.

المادة 567 - 5
يعاقب بالحبو مال ال ة أشدهر إلدى سدنة وغرامدة مدال 238333
إلى  2338333درهم ،كر مدال أشداد بإهاندة علدم المملكدة ورموزهدا أو
حرض على ارتكاب م در تلد األيعدار بواسدطة الخطدب أو الردياح أو
التهديدات المفوه بهدا يدي األمداكال أو امجتماعدات العموميدة أو بواسدطة
المكتوبددات والمطبوعددات المبيعددة أو الموزعددة أو المعرو ددة للبيددع أو
المعرو ة يي األماكال أو امجتماعات العمومية أو بواسطة الملردقات
المعرو ة على أنوار العموم بواسطة مختلف وسائر اإلعالم السدمعية
البررية واإللكترونية.
المادة 567 - 1
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يعاقدددب بال رامدددة مدددال  538333إلدددى  5338333درهدددم ،كدددر
اسدددتعمار لعلدددم المملكدددة يدددي أيدددة عالمدددة مسدددجلة أو غيدددر مسدددجلة دوال
ترخيل مال اإلدارن ،وكدا حيازن منتوجات كيفما كانت طبيعتهدا بهددف
تجاري أو رناعي ،أو عر ها للبيع أو بيعهدا إدا كاندت تحمدر كعالمدة
رناعية أو تجارية أو خدماتية رورن تم ر علم المملكدة دوال أال يكدوال
استعمالها مرخرا به.
يي حالة العود ،يريع مبلغ ال رامة إلى ال عف.
يعتبددر يددي حالددة عددود ،كددر شددخل يرتكددب جنحددة دات تكييددف
مما ددر داخددر أجددر الخمددو سددنوات التددي تلددي التدداري الدددي رددار ييدده
المقرر القضائي األور باإلدانة مكتسبا لقون الشي المق ي به.
المادة 567 - 4
لتطبيق أحكام هدا الفرم ،يراد بعلم المملكة ورموزها ما يلي :
 - 1علددم وشددعار المملكددة المنرددول عليهمددا يددي الأصذذل  7مذذن
الدستور؛
 - 2النشيد الوطني للمملكة كمدا هدو محددد بدالوهير الشدريف رقدم
 1835899بتددداري  23شدددوار  23( 1426ندددونبر  )2335المتعلدددق
بخروريات علم المملكة وبالنشيد الوطني؛
 - 3رمدددز المملكدددة كمدددا تدددم تعريفددده يدددي الوهيدددر الشدددريف رقدددم
 18338284بتاري  19رجب  17( 1421أكتوبر )2333؛
 - 4أوسددمة المملكددة كمددا تددم تعريفهددا يددي الوهيددر الشددريف رقددم
 18338218بتاري  2ربيع األور  5( 1421يونيو .)2333
الأرع 5
الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى
(المواد )575 _ 568
المادة 568
يعاقب بالحبو مدال عالعذة أشذهر الذى سذنة و رامذة مذن 20000
الى  200000در م أو بلحدا اتين العقوبتين ،كدر مدال هددم أو لدوا
المقابر بأي وسيلة كانت.
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المادة 569
يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحذذد إلددى ال ددة أشددهر و رامذذة مذذن
 20000الذذى  200000در ذذم أو بلحذذدا ذذاتين العقذذوبتين ،كددر مددال
ارتكب عمال مال شأنه اإلخالر بامحترام الواجب للمدوتى يدي مقبدرن أو
يي أي مكاال آخر للديال.
المادة 571
يعاقب بالحبو مدال عالعذة أشذهر الذى سذنة و رامذة مذن 2.000
الذذى  200000در ذذم ،كددر مددال انته د قبددرا أو ديددال ج ددة أو اسددتخرجها
خفية.
المادة 573
يعاقدددب بدددالحبو مدددال سدددنتيال إلدددى خمدددو سدددنوات وغرامدددة مدددال
 2.000الى  20.000در م ،كر مال لوا ج ة أو م در بهدا أو ارتكدب
عليها عمال مال األعمار الوحشية أو البديئة.
المادة 575
يعاقددب بددالحبو مددال سددتة أشددهر إلددى ددالا سددنوات و رامذذة مذذن
 20000الى  20.000در م ،كر مال أخفى ج ة أو يعها.
يددإدا كانددت الج ددة لشددخل مجنددى عليدده يددي جريمددة قتددر ،يددإال
العقوبددة تكددوال الحددبو مددال سددنتيال إلددى خمددو سددنوات وال رامددة مددال
 2.000الى  20.000در م.
الأرع 1
كسر ا ختام وأخذ ا وراق من مستودعاتها العامة
(المواد )577 _ 571
المادة 571
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يعاقددب بددالحبو مددال سددتة أشددهر إلددى ددالا سددنوات و رامذذة مذذن
 20000الذذى  100000در ذذم أو بلحذذدا ذذاتين العقذذوبتين ،مددال كسددر
عال علم ،األختام المو وعة بأمر السلطة العامة أو حاور كسرها.
يددإدا كدداال كسددر الخددتم أو نزعدده أو محاولددة دل د قددد ارتكددب مددال
طرف الحارو ،أو ارتكب باستعمار العنف دد األشدخال ،أو بقردد
انتدزام أو إتدالف أدلدة أو وسذائل إ بدات متعلقدة بدإجرا ات جنائيدة ،يدإال
الحبو يكدوال مدال سذنة إلدى خمدو سدنوات والغرامذة مذن  20000الذى
 20....در م.
المادة 574
كددر سددرقة ترتكددب بكسددر األختددام يعاقددب عليهددا باعتبارهددا سددرقة
ارتكبدددت بالكسدددر ،طبقدددا للشدددروط المقدددررن يدددي المذذذادة  511مذذذن ذذذذا
القانون.
المادة 572
يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحذذد إلددى ال ددة أشددهر و رامذذة مذذن
 20000الى  100000در م أو بلحدا ذاتين العقذوبتين ،كدر حدارو
وقع منه إهمار سهر ارتكاب كسر األختام.
المادة 576
يعاقدددب بذذذالحب مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 20000الذذى  300000در ذذم ،مددال عيددب عددال علددم أو أتلددف أو بدددد أو
نزم أوراقا أو سجالت أو ردكوكا أو سدندات محفوودة يدي م دابط أو
كتابدددات ال دددبط أو مسدددتودعات عامدددة أو مودعدددة لددددى أمددديال عمدددومي
برفته هده.
يعاقدددب بالسذذذجن مذذذن خمذذذ الذذذى عشذذذر سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 200000الذذذذى  1000000در ذذذذم ،إدا كدددداال التعييددددب أو اإلتددددالف أو
التبديددد أو امنتددزام قددد ارتكددب مددال طددرف األمدديال العمددومي ،أو ارتكددب
بواسطة العنف د األشخال.
المادة 577
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يعاقددب بالغرامذذة مذذن  20000الذذى  100000در ذذم ،كددر أمدديال
عمومي وقع منه إهمار سهر ارتكاب التعييدب أو اإلتدالف أو التبديدد أو
امنتزام.
الأرع 4
الجنايا والجنح التي يرتكبها ممونو القوا المسلحة الملكية
(المواد )583 _ 578
المادة 578
يعاقدددب بذذذالحب مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 20000الى  200000در م ،كر شخل كلدف إمدا بردفته الفرديدة أو
بردددفته ع دددوا يدددي شدددركة ،بتمويندددات أو إنشدددا ات أو إدارن مباشدددرن
لحساب القوات المسلحة الملكية ،ولم يف بالخدمات التي كلدف بهدا ،مدال
غير أال يكوال قد ا طر إلى دل بقون قاهرن.
تطبددق نفددو العقوبددة علددى أعددواال الممددونيال ،إدا كدداال عدددم الويددا
بالخدمات يرجع إلى يعلهم.
يعاقددب المووفددوال العموميددوال الددديال حر ددوا أو سدداعدوا الجنددان
علدددى اإلخدددالر بالتزامددداتهم بالسذذذجن مذذذن خمذذذ الذذذى عشذذذر سذذذنوا
و رامة من  20000الى  200000در م.
ويي حالة التواطؤ مدع العددو تطبدق أحكدام المذادة  187مذن ذذا
القانون.
المادة 579
يعاقب بالحب من ستة أشهر الى سنتين وغرامدة مدال 20000
إلددى  200000درهددم ،إدا كانددت التموينددات أو األش د ار ،ولددو أنهددا لددم
تتعطر كليا إم أنها قد تأخرت عال موعدها نتيجة لأهمار.
المادة 581
يعاقب بالحب مذن سذنة الذى سذنتين و رامذة مذن  20000الذى
 200000در م ،إدا حرر غ يي نوم أو جودن أو كمية األشد ار أو
اليد العاملة أو األشيا المسلمة.
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تريددع عقوبددة الحددبو المنرددول عليهددا يددي الفقددرن السددابقة إلددى
ال ددعف ،ددد المددووفيال العمددومييال الددديال سدداهموا يددي ال دد  .كمددا
يجددوز ،عددالون علددى دلد  ،أال يحكددم علددى هددؤم المددووفيال بددالمنع مددال
ممارسة كر وويفة أو خدمة عمومية أو كر عمدر عمدومي ،ودلد لمددن
م تزيد على عشر سنوات.
المادة 583
يي الحامت المختلفدة المنردول عليهدا يدي هددا الفدرم م يمكدال
أال ت ددار المتابعددة إم بنددا علددى شددكاية مددال السذذلطة الحكوميذذة المكلأذذة
بالدفاع الوطني.

الأرع 2
الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة
لدور القمار واليانصي والتسليف على ر ون
(المواد )586 _ 585
المادة 585
يعاقب بالحبو مال ال ة أشدهر إلدى سدنة وغرامدة مدال 10....
إلددى  100.000درهددم أو بلحذذدا ذذاتين العقذذوبتين ،األشددخال الددديال
يقوموال دوال إدال مال السلطة العمومية بما يلي:
 - 1يديروال محال أللعاب القمار ويقبلوال ييه الجمهور سوا كاال
هدا القبور دوال شرط أو بندا علدى تقدديم المنتسدبيال أو سماسدرن أو مدال
لهم مرلحة يي است الر المحر وكدل األمر بالنسدبة ألردحاب البندو
والمسيريال والوكال واألعواال يي هدا المحر؛
 - 2ينرددبوال يددي الطريددق ويددي األمدداكال العموميددة وم سدديما يددي
أماكال بيع المشروبات ،أجهزن لتوزيدع النقدود والقطدع المسدتعملة لد دا
عال امستهال وبرفة عامة أجهزن يرتكز اسدتعمالها علدى المهدارن يدي
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اللعددب أو علددى الردددية وتعددد للحرددور علددى ربددح أو اسددتهال مقابددر
رهاال.
تضاعف العقوبة إدا وقع اسدتدرا األطفدار الدديال تقدر سدنهم عدال
ماال عشرن سنة إلى المحالت واألماكال المشار إليها يي ذا المادة.
يجددوز ،عددالون علددى دلد  ،أال يحكددم علددى مرتكبددي هددده الجريمددة
بالحرمدداال مددال ممارسددة حددق أو أك ددر مددال الحقددوق المدنيذذة طبقددا للمذذادة
 32 - 1من ذا القانون وبالمنع مال اإلقامدة طبقدا للمذادة  43مذن ذذا
القانون.
يجدددب الحكدددم بمردددادرن األمدددوار والسدددندات مو دددوم الرهددداال،
وكدددل مددا ي ددبط منهددا يددي رددناديق المؤسسددة أو ممددا يوجددد منهددا مددع
أشخال المسيريال أو مع أعوانهم وكدا جميع األ اا واألشيا المنقولدة
التدددي أ دددت أو زيدددال بهدددا المحدددر وجميدددع األدوات المعددددن أو المسدددتعملة
ل رض اللعب.
المادة 581
تطبق العقوبات والتددابير الوقائيدة ،المنردول عليهدا يدي المذادة
السابقة ،على أرحاب اليانريب غير المرخل بده مدال طدرف السدلطة
العمومية ،وعلى المنوميال له والمسيريال والوكال واألعواال.
علددى أندده إدا كدداال مو ددوم الجددائزن يددي اليانردديب عقددارا ،يإندده
يستعاض عال مرادرته ب رامة م يتجاوز مقدارها قيمة العقار.
المادة 584
يعتبدددر مدددال قبيدددر اليانرددديب جميدددع العمليدددات المعرو دددة علدددى
الجمهددور ،مهمددا كانددت تسددميتها ،متددى كانددت تهدددف إلددى خلددق أمددر يددي
الحرور على ربح بواسطة إجرا قرعة.
المادة 582
يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحددد إلددى عالعذذة أشذذهر وغرامددة مددال
 20000إلى  100000درهدم أو بلحذدا ذاتين العقذوبتين ،مدال يدرو
أوراق اليانردديب غيددر المددرخل بدده أو يبيعهددا أو يوزعهددا ،ومددال يقددوم
بدداإلعالال عددال وجددود هدددا اليانردديب أو يسددهر إردددار أوراقدده ،ودل د
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بواس دطة نشددر أو إشددهار أو إلردداق إعالنددات أو أي وسدديلة أخددرى مددال
وسائر الدعاية.
يجب الحكم بمرادرن المبدالغ الموجدودن يدي حيدازن المدروجيال أو
الباعة أو الموزعيال والمتحرلة مال بيع هده األوراق.
المادة 586
يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحذذد إلددى عالعذذة أشذذهر وغرامددة مددال
 20000إلددى  200000درهددم أو بلحذذدا ذذاتين العقذذوبتين ،كددر مددال
أسو أو أدار محال للتسليف على رهوال أو ودائع مالية بددوال تدرخيل
مال السلطة العامة.

الأرع  2مكرر
السكر العلني البين
(المواد )586 – 1 _ 586 – 3
المادة 586 - 3
يعاقذ بذذالحب مذذن شذذهر واحذذد الذذى عالعذذة أشذذهر و رامذذة مذذن
 20000الى  10.000در م أو بلحدا اتين العقذوبتين ،كذل شذخص
ضذذبط فذذي حالذذة سذذكر علنذذي بذذين ،فذذي ا فقذذة أو الطذذرق أو فذذي أمذذاكن
أخرا عمومية ،وتسب في احداث الضوضاء أو الأوضى أو مضذايقة
العموم.
المادة 586 - 5
كل شخص ضبط في حالة سكر علني بين طبقذا للمذادة السذابقة،
يج أن يساق على نأقته الذى أقذر مركذف للشذرطة أو الذدرك الملكذي
قصد االحتأاظ بذه الذى أن يصذحو مذن سذكرا لمذدة ال يمكذن أن تتجذاوف
مذذذدة الوضذذذت تحذذذ الحراسذذذة النظريذذذة قبذذذل احالتذذذه علذذذى المحكمذذذة
المختصة.
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المادة 586 - 1
تعبذ حالذذة السذذكر العلنذذي البذذين ،بمحضذذر المعاينذذة المنجذذف مذذن
طرف ضباط الشرطة القضائية.
كمذذا يمك ذن اعباتهذذا بذذلجراء تحليذذل للذذدم أو بجهذذاف تحديذذد كميذذة
الكحول في الدم.

الأرع 6
الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة
والمفايدا العمومية
(المواد )595 _ 587
المادة 587
يعاقددب بال رامددة مذذن  20000الذذى  200000درهددم وبمرددادرن
السددلعة ،كددر إخددالر بددالتنويم المتعلددق بالمنتجدات المعدددن للتردددير الدددي
يهدف إلى ماال جودتها ونوعها وحجمها.
المادة 588
يعاقب بالحبو مال شهر واحدد إلدى سدنتيال و رامذة مذن 20000
الذذى  200000در ذذم أو بلحذذدا ذذاتين العقذذوبتين ،كذذل مددال اسددتعمر
اإليدددا أو العنددف أو التهديددد أو وسددائر التدددليو لحمددر أشددخال علددى
التوقددف الجمدداعي عددال العمددر أو علددى امسددتمرار ييدده ،أو حدداور دل د ،
متددى كدداال ال ددرض مندده هددو اإلجبددار علددى ريددع األجددور أو خف ددها أو
اإل رار بحرية الرناعة أو العمر.
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إدا كدداال العنددف أو اإليدددا أو التهديددد أو التدددليو قددد ارتكددب بنددا
على خطة متواط عليها ،جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع مدال
اإلقامة طبقا للمادة  43من ذا القانون.
المواد  282و 220و221
(ألغي بمقتضى قانون حرية ا سعار والمنافسة)
المادة 595
يعد مرتكبدا لجريمدة عرقلدة حريدة المدزاد ،ويعاقذ بالغرامذة مذن
 2....الذذى  20....در ذذم ،كددر مددال أحدددا عرقلددة أو ا ددطرابا أو
حدداور إحدددا هما ،يددي حريددة المددزاد أو المناقرددة سددوا قبددر المددزاد أو
المناقرددة أو أ نا همددا ودلدد بوسددائر العنددف أو اإليدددا أو التهديددد إدا
تعلدددق دلددد بملكيدددة أو انتفدددام أو اسدددتئجار عقدددار أو منقدددور ،أو تعلدددق
بمشروم أو توريد أو است الر أو أية مرلحة أخرى.
يعاقب بدنفو العقوبدة مدال أقردى أو حداور إقردا المنايسديال ،أو
حدد أو حاور تحديد المزايدن أو المناقرة ،ودل إما بهدايا أو وعدود أو
تواطؤ أو أساليب احتيالية أخدرى ،وكددل مدال تسدلم هدده الهددايا أو قبدر
هده الوعود.
البا الخام
الجنايا والجنح ضد ا من العام
(المواد )115 _ 591
الأرع 3
العصابا اإلجرامية والمنظما اإلجرامية والتعاون مت المجرمين
(المواد )599 _ 591
المادة 591
كر تجمت أو اتأاق بين شخصين أو أكعر ،مهما تكال مدته ،أنش
أو وجدد للقيددام بإعددداد أو ارتكدداب جنايدة أو جنحذذة واحذذدة أو أكعذذر ددد
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األشخال أو األموار ،يكوال جناية العردابة اإلجراميدة ،بمجدرد بدوت
التصميم المشترك على ارتكاب الفعر.
يعاقدددب بالسدددجال مدددال خمدددو إلدددى عشدددر سدددنوات و رامذذذة مذذذن
 10.000الى  100.000در م ،كر مال ينضم إلى عرابة اجرامية.
يعاقذذذ بالسدددجال مدددال عشدددر إلدددى عشدددريال سدددنة و رامذذذة مذذذن
 200000الى  2000000در م ،مسيرو العرابة اإلجرامية وكر مدال
باشر ييها عمال قياديا.
المادة 594
كل تنظيم ،محدد البنية ،مؤلف من عالعة أشخاص أو أكعر يكون
لكل منهم أدوار مستمرة ومحددة رسميا ،موجود لأترة من الفمن،
الرتكا جناية أو جنحة واحدة أو أكعر ،داخل اقليم المملكة أو عبر
الحدود الوطنية ،من أجل الحصول على منأعة مالية أو مادية أخرا،
يكون جناية المنظمة اإلجرامية.
تعتبر الجريمة عابرة للحدود الوطنية ،اذا ارتكب في اقليم
المملكة ير أن جفء من اإلعداد لها تم خارجها ،أو أن ذا اإلعداد
تم بلقليم المملكة وارتكب للجريمة في دولة أخرا ،أو اذا ارتكب
الجريمة في اقليم المملكة ،ير أن عار ا أضر بمصالح دولة
أخرا ،أو ارتكب في دولة أخرا ،ير أن عار ا أضر بمصالح
المملكة.
يعاق بالسجن من عشر الى عشرين سنة و رامة من
 20.000الى  200.000در م ،كل من ينضم الى منظمة اجرامية.
يعاق بالسجن من عشرين الى عالعين سنة و رامة من
 20.000الى  200.000در م ،مسيرو المنظمة اإلجرامية وكل من
باشر فيها عمال قياديا.
المادة 592
يي غير حامت المشاركة المنرول عليها يي المادة  129مذن
ذا القانون ،يعاقب بالسجال مال خمو إلى عشدر سدنوات و رامذة مذن
 20000الذذذى  200000در ذذذم ،كدددر شدددخل يقددددم عمددددا وعدددال علدددم
للمساهميال يي العرابة اإلجرامية أو المنظمة اإلجراميذة إمدا أسدلحة أو
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دخائر أو أدوات تنفيد الجريمة ،وإما مسداعدات ماليذة أو وسدائر تعدي
أو تراسر أو نقدر ،وإمدا مكاندا لالجتمدام أو السدكال أو امختبدا  ،وكددل
كر مال يعيدنهم علدى التردرف ييمدا يحردلوا عليده بأعمدالهم اإلجراميدة
وكر مال يقدم لهم مساعدن بأي رورن أخرى.
مع دل  ،يجوز للمحكمذة أال تعفدي مدال العقوبدة المقدررن ا صذول
والأذذذروع إلدددى غايدددة الدرجدددة الرابعدددة ألحدددد المسددداهميال يدددي العردددابة
اإلجرامية أو المنظمذة اإلجراميذة إدا قددموا لده مسدكنا أو وسدائر تعدي
شخرية يقط.
المادة 596
يتمتع بعدر معف مدال العقوبدة ،طبدق الشدروط المنردول عليهدا
يي المذادتين  143و 145مذن ذذا القذانون ،الأاعذل الددي يكشدف قبدر
غيره للسلطات العامة عال وجود عرابة اجرامية أو منظمذة اجراميذة،
إدا قام بدل قبر محاولة ارتكا الجناية أو الجنحة التي كانت مو دوم
أو هددددف العردددابة اإلجراميذذذة أو المنظمذذذة اإلجراميذذذة وقبدددر تحريددد
المتابعة.
المادة 597
يددي غيددر الحددامت المشددار إليهددا يددي البنددد ( )4مددال الم دادن 129
والمذذادتين  196و 295مذذن ذذذا القذذانون ،يعاقددب بددالحبو مددال شددهر
واحد إلى سنتيال وغرامة مذن  20000الذى  200000در ذم أو بإحددى
هاتيال العقوبتيال ،كر مال يخفي عمدا أحد األشخال مدع علمده بارتكابده
جناية أو بأال العدالة تبحا عنه بسبب جناية.
يعاق بنأ العقوبة المنصوص عليها في الأقذرة السذابقة ،مدال
يقوم عدال علدم بتهريدب مرتكدب جنايدة أو جنحدة أو محاولدة تهريبده مدال
امعتقار أو من البحا أو يساعده على امختفا أو الهروب.
م تطبق مقت يات ذذا المذادة ،علدى أقدارب أو أردهار مرتكدب
الجريمة إلى غاية الدرجة الرابعة.
المادة 598
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األشخال المشار إليهم يي المادة السدابقة ،يتمتعدوال بعددر معدف
مال العقوبة ويق الشروط المشدار إليهدا يدي المذادتين  173و 172مذن
ذذذا القذذانون ،إدا بددت ييمددا بعددد عدددم إدانددة الشددخل الدددي أخفددوه أو
ربوا أو ساعدوه على ذلك.
المادة 599
يددي غيددر الحالددة المنرددول عليهددا يددي المذذادة  239مذذن ذذذا
القذذذانون ،يعاقدددب بدددالحبو مدددال شدددهر واحذذذد إلدددى سدددنتيال وغرامدددة مذذذن
 20000الى  200000در م أو بإحدى هداتيال العقدوبتيال ،كدر مدال علدم
بوقوم جناية أو شروم ييها ولم يبلك بها السلطات يورا.
يعاقذذذ بذذذالحب مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 20000الى  200000در م ،كل مذن علذم بوقذوع جنايذة أو جنحذة أو
شروع فيهذا ولذم يبلذك بهذا السذلطا فذورا ،اذا كذان ضذحية الجنايذة أو
الجنحذذة أو ضذذحية محاولذذة ارتكذذا الجنايذذة أو الجنحذذة ،قاصذذرا دون
العامنة عشر.
يسدددت نى مدددال تطبيدددق الأقذذذرة ا ولذذذى ،أقدددارب مرتكذذذ الجنايذذذة
وأرهاره إلى غاية الدرجدة الرابعدة ،وم يسدري هددا امسدت نا إدا كداال
حية الجناية أو الجنحة أو محاولة ارتكابها قاصرا تقر سنه عال مداال
عشرن سنة.
الأرع 5
جريمة العصيان
(المواد )118 _ 111
المادة 111
دد مدووفي أو
كر هجوم أو مقاومة ،بواسطة العندف أو اإليددا
مم لي السلطة العامة المكلأين بتنفيد األوامر أو القرارات الرادرن مدال
تل السلطة أو المكلأين بتنفيد القوانيال أو النوم أو المقدررات الق دائية
يعتبر عريانا.
التهديد بالعنف يعتبر مما ال للعنف نفسه.
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المادة 113
يعاقب بالحبو مال شهر واحد إلى سنة وغرامة مال  20000الذى
 100000در ذذذذم أو بلحذذذذدا ذذذذاتين العقذذذذوبتين ،إدا وقعددددت جريمددددة
العرياال مال شخل أو شخريال.
يعاقب بالحبو مال ال ة أشدهر إلدى سدنتيال وغرامدة مدال 20000
الذذذى  200000در ذذذم أو بلحذذذدا ذذذاتين العقذذذوبتين ،إدا كددداال مرتكدددب
الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا.
المادة 115
يعاقب بالحبو مال ستة أشهر الى سذنتين و رامذة مذن 2....
الذذى  20.000در ذذم ،علددى جريمددة العرددياال التددي تقددع مددال أك ددر مددال
شخريال مجتمعيال.
يعاقب بالحبو مال سنة الى خمو سنوات و رامذة مذن 2....
الذذذى  20....در ذذذم ،إدا كددداال اعنذذذان أو أك دددر مدددال المسذذذا مين فذذذي
العصيان يحملوال أسلحة واهرن.
أمددا إدا وجدددد أحدددد األشدددخال حدددامال لسدددالح غيدددر وددداهر ،يدددإال
العقوبة المقررن يي الفقرن السابقة تطبق عليه وحده.
المادة 111
يعدددد سدددالحا يدددي تطبيدددق هددددا القدددانوال ،جميدددع األسدددلحة الناريدددة
والمتفجرات وجميع األجهزن واألدوات أو األشديا الدواخزن أو الرا دة
أو القاطعة أو الخانقة أو المؤدية الى اإل ماء أو شل الحركة.
يعد في حكم السال استعمال الحيوانا الشرسة.
المادة 111 - 3
دوال اإلخدددالر بالعقوبدددات المقدددررن يدددي حالدددة خدددرق النردددول
المتعلقة باألسلحة والعتاد واألدوات المفرقعة ،يعاقب بدالحبو مدال شدهر
واحد إلى سنة وغرامة من  10.000الى  1000000در م أو بإحددى
هاتيال العقوبتيال ،كر مال بط يي وروف تشكر تهديدا ل مال العدام أو
لسالمة األشخال أو األموار وهو يحمر جهدازا أو أدان أو شديئا واخدزا
أو را ا أو قاطعدا أو خانقدا ،مدا لدم يكدال دلد بسدبب نشداطه المهندي أو
لسبب مشروم.
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المادة 114
يعتبر مرتكبا للعرياال مال حرض عليه ،سوا بخطب ألقيدت يدي
أمكندددددة أو اجتماعدددددات عامدددددة أو بواسدددددطة ملردددددقات أو إعالندددددات أو
منشورات أو كتابات أو وسائل معلوماتية.
المادة 112
عالوة على العقوبات المشار إليها يدي المدادن السدابقة ،يإنده يمكدال
أال يحكددم علددى المحر دديال أو المتددزعميال للعرددياال بددالمنع مددال اإلقامددة
طبقا للمادة  43من ذا القانون.
المادة 116
ال يؤاخذ بجريمة العرياال،كر مال ساهم يي التجمع دوال أال يقوم
ييدده بعمددر أو مهمذذة ،إدا انسددحب مندده عنددد أور إندددار تردددره السددلطة
العامة.
المادة 117
إدا وقدددع العردددياال مدددال شدددخل أو أك دددر مدددال المعتقلذذذين بسدددبب
جريمددة أخددرى ،سددوا برددفتهم معتقلذذين احتيذذاطيين أو محكومددا علدديهم
بحكم قابر للطعال يإنه ،است نا مال مقت يات المادة  120 - 1من ذذا
القانون ،تنفد عليهم العقوبدة المحكدوم بهدا مدال أجدر العردياال باإل داية
إلدددى أي عقوبدددة سدددالبة للحريدددة محذذذددة المذذذدة حكدددم علددديهم بهدددا بسدددبب
الجريمة األرلية التي كانوا معتقلين مال أجلها.
يي حالدة رددور قدرار بعددم المتابعدة أو بدالبرا ن أو اإلعفدا مدال
أجر تل الجريمدة األردلية ،يدإال مددن االعتقذال االحتيذاطي الددي ق دوه
بسببها م تخرم مال مدن العقوبة المحكوم بها مال أجر العرياال.
المادة  118( 117 - 3سابقا)
يعاق ذ بذذالحب مذذن شذذهر واحذذد الذذى سددتة أشددهر و رامذذة مذذن
 20000الذذى  200000در ذذم ،كددر مددال قدداوم تنفيددد أش د ار أمددرت بهددا
السلطة العامة أو رخرتها.
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أما األشخال الديال يعتر وال على تنفيدد هدده األشد ار بواسدطة
التجمهدر أو التهديدد أو العندف ،يدإنهم يعداقبوال بدالحبو مدال ال دة أشدهر
إلى سنتيال و رامة من  20000الى  200000در م أو بلحدا ذاتين
العقوبتين.
المادة 117 – 5
يعاقذ بذذالحب مذذن شذذهر واحذذد الذذى عالعذذة أشذذهر و رامذذة مذذن
 5.111الذذى  510111در ذذم أو بلحذذدا ذذاتين العقذذوبتين ،كذذل شذذخص
تسذذب عمذذدا وبسذذوء نيذذة ولهذذدف يذذر مشذذروع ،فذذي تذذلخير مسذذطرة
قضائية أدا الى اإلضرار بمصالح المستأيدين منها ،ضررا فادحا.
تضاعف العقوبة اذا كان مرتكذ الأعذل قاضذيا أو موظأذا بكتابذة
الضبط أو خبيرا قضائيا أو مترجما مقبوال لدا المحاكم.
المادة 118
يعاقذ بذذالحب مذذن شذذهر واحذذد الذذى عالعذذة أشذذهر و رامذذة مذذن
 5.111الذذى  510111در ذذم أو بلحذذدا ذذاتين العقذذوبتين ،كذذل شذذخص
يمتنت ،بدون مبرر مشروع ،عن تنأيذ حكم أو أمذر قضذائي أو يتسذب
في تلخير تنأيذا.
يج ذ أن يسذذبق المتابعذذة ،اعذذذار المحكذذوم عليذذه ،بتنأيذذذ الحكذذم
داخل أجل عالعين يوما.
الأرع  5مكرر
العنف بمناسبة المباريا والتظا را الرياضية
(المواد )118 – 39 _ 118 - 3
المادة 118 - 3
دوال اإلخالر بالمقت يات الجنائية األشد ،يعاقب بالحبو مال سنة
إلى خمو سنوات وغرامة مال  2.000إلى  238333درهم ،كر مال
ساهم يي أعمار عنف أ نا مباريات أو تواهرات ريا ية أو
بمناسبتها أو أ نا با هده المباريات أو التواهرات يي أماكال عمومية
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أو بمناسبة هدا البا ،ارتكبت خاللها أيعار ترتب عنها موت طبقا
للشروط المنرول عليها يي المادة  433مال هدا القانوال.
غير أال المدبريال والمحر يال على األيعار المدكورن يي الفقرن
السابقة ،يعاقبوال بالعقوبة المقررن يي المادة  433مال هدا القانوال.
المادة 118 - 5
دوال اإلخالر بالمقت يات الجنائية األشد ،يعاقب بالحبو مال ال ة
أشهر إلى سنتيال وغرامة مال  2.000إلى  138333درهم أو بإحدى
هاتيال العقوبتيال ،كر مال ساهم يي أعمار عنف أ نا مباريات أو
تواهرات ريا ية أو بمناسبتها أو أ نا با هده التواهرات أو
المباريات يي أماكال عمومية أو بمناسبة هدا البا ،ارتكب خاللها
رب أو جرح أو أي نوم آخر مال أنوام العنف أو اإليدا .
غير أال المدبريال والمحر يال على األيعار المدكورن يي الفقرن
السابقة ،يعاقبوال بالعقوبات المقررن يي هدا القانوال للزجر عال أيعار
ال رب أو الجرح أو أي نوم آخر مال أنوام العنف أو اإليدا .
المادة 118 - 1
دوال اإلخالر بالمقت يات الجنائية األشد ،يعاقب بالحبو مال ال ة
أشهر إلى سنة وغرامة مال  2.000إلى  138333درهم أو بإحدى
هاتيال العقوبتيال ،كر مال ساهم يي أعمار عنف أ نا مباريات أو
تواهرات ريا ية أو بمناسبتها أو أ نا با تل التواهرات أو
المباريات يي أماكال عمومية أو بمناسبة هدا البا وقع خاللها إلحاق
أ رار مادية بأمال عقارية أو منقولة مملوكة لل ير.
غير أال العقوبة ت اعف بالنسبة للمدبريال والمحر يال على
األيعار المدكورن يي الفقرن السابقة.
المادة 118 - 4
تطبق أحكام المواد  338 - 1و 338 - 2و 338 - 3من ذا
القانون ،على أعمار العنف المرتكبة أ نا مباريات أو تواهرات
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ريا ية أو بمناسبتها أو أ نا با تل المباريات أو التواهرات أو
بمناسبة هدا البا يي الطرق العمومية أو الساحات العمومية أو يي
وسائر النقر الجماعي أو محطات نقر المسايريال أو غيرها مال األماكال
العمومية ،سوا ارتكبت قبر المباران أو التواهرن أو البا أو بعد دل
أو بالتزامال معه.
المادة 118 - 2
دوال اإلخالر بالمقت يات الجنائية األشد ،يعاقب بالحبو مال شهر
واحد إلى ستة أشهر وغرامة مال  2.000إلى  138333درهم أو
بإحدى هاتيال العقوبتيال ،كر مال حرض على التمييز أو على الكراهية
أ نا مباريات أو تواهرات ريا ية أو بمناسبتها أو أ نا با تل
التواهرات أو المباريات يي أماكال عمومية أو بمناسبة هدا البا،
بواسطة خطب أو رراخ أو ندا ات أو شعارات أو ميتات أو رور
أو تما ير أو منحوتات أو بأي وسيلة أخرى ،د شخل أو عدن
أشخال بسبب األرر الوطني أو األرر امجتماعي أو اللوال أو
الجنو أو الو عية العائلية أو الحالة الرحية أو اإلعاقة أو الرأي
السياسي أو امنتما النقابي أو بسبب امنتما أو عدم امنتما الحقيقي
أو المفترض لعرق أو ألمة أو لساللة أو لديال معيال.
يعاقب بنفو العقوبة كر مال ارتكب قديا أو سبا ،بمفهوم المادتين
 442و 443مال هدا القانوال ،بواسطة إحدى الوسائر المشار إليها يي
الفقرن السابقة ،أو تفوه بعبارات منايية لآلداب واألخالق العامة يي حق
شخل أو مجموعة أشخال أو هيئة أو عدن هيئات.
المادة 118 - 6
دوال اإلخالر بالمقت يات الجنائية األشد ،يعاقب بالحبو مال ال ة
أشهر إلى سنة وغرامة مال  2.000إلى  238333درهم أو بإحدى
هاتيال العقوبتيال ،كر مال ألقى عمدا أ نا مباريات أو تواهرات
ريا ية على شخل آخر أو عدن أشخال أو على مكاال وجود
الجمهور أو الالعبيال ،أو داخر الملعب أو الحلبة أو الم مار
الريا ي ،أحجارا أو مواد رلبة أو سائلة أو قادورات أو مواد حارقة
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أو أية أدان أو مادن أخرى مال شأنها إلحاق رر بال ير أو بالمنشزت،
أو قام بأعمار عنف مال شأنها اإلخالر بسير مباران أو تواهرن
ريا ية ،أو منع أو عرقر إجرا ها بأي وسيلة كانت.
المادة 118 - 7
دوال اإلخالر بالمقت يات الجنائية األشد ،يعاقب بالحبو مال
شهريال إلى ستة أشهر وغرامة مال  2.000إلى  138333درهم أو
بإحدى هاتيال العقوبتيال ،كر مال عيب أو أتلف ،بأي وسيلة كانت،
تجهيزات المالعب أو المنشزت الريا ية.
المادة 118 - 8
دوال اإلخالر بالمقت يات الجنائية األشد ،يعاقب بال رامة مال
 5....إلى  538333درهم ،المسؤولوال عال تنويم األنشطة
الريا ية الديال لم يتخدوا التدابير المنرول عليها يي القانوال أو يي
النرول التنويمية أو يي أنومة الهيئات الريا ية ،المقررن لمنع
أعمار العنف أ نا المباريات والتواهرات الريا ية إدا نتج عال دل
أعمار عنف.
يعاقب بنفو العقوبة األشخال الموكور إليهم تنفيد التدابير
المشار إليها يي الفقرن السابقة ،إدا ترتب عال إهمالهم أو تهاونهم يي
القيام بها أعمار عنف.
المادة 118 - 9
دوال اإلخالر بالمقت يات الجنائية األشد ،يعاقب بالحبو مال شهر
واحد إلى ال ة أشهر وغرامة مال  20000إلى  58333درهم أو
بإحدى هاتيال العقوبتيال ،كر مال دخر أو حاور الدخور إلى ملعب أو
مكاال عمومي تجري به أو تبا ييه مباران أو تواهرن ريا ية وهو
يحمر ،دوال سبب مشروم ،سالحا بمفهوم المادة  333مال هدا القانوال
أو شيئا به أشعة مزر أو مادن حارقة أو قابلة لالشتعار أو أية أدان أو
مادن أخرى يمكال استعمالها يي ارتكاب العنف أو اإليدا أو يي تعييب
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أو إتالف منشزت أو أدان تحور حيازتها بمقت ى القانوال أو األنومة
الريا ية.
المادة 118 - 31
دوال اإلخالر بالمقت يات الجنائية األشد ،يعاقب بال رامة مال
 20000إلى  138333درهم ،كر مال دخر أو حاور الدخور وهو يي
حالة سكر أو تحت تأ ير مخدر أو مؤ رات عقلية أو يحمر مواد
مسكرن أو مؤ رات عقلية إلى ملعب أو قاعة للريا ة أو إلى أي مكاال
عمومي تجري به أو تبا ييه مباران أو تواهرن ريا ية.
المادة 118 - 33
دوال اإلخالر بالمقت يات الجنائية األشد ،يعاقب بال رامة مال
 2.000إلى  58333درهم ،كر مال دخر أو حاور الدخور باستعمار
القون أو التدليو إلى ملعب أو قاعة للريا ة أو أي مكاال تجري ييه
مباران أو تواهرن ريا ية.
دوال اإلخالر بالمقت يات الجنائية األشد ،يعاقب بنفو العقوبة كر
مال دخر أو حاور الدخور إلى أر ية ملعب أو حلبة أو م مار،
بدوال سبب مشروم ،أ نا جرياال مباران أو تواهرن ريا ية.
المادة 118 - 35
دوال اإلخالر بالمقت يات الجنائية األشد ،يعاقب بال رامة مال
 2.000إلى  138333درهم ،كر مال قام ببيع تداكر المباريات أو
التواهرات الريا ية بسعر أعلى أو أقر مال السعر المحدد لبيعها مال
طرف الهيئات التي لها حق تحديد أسعارها أو بدوال ترخيل منها.
المادة 118 - 31
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تريع ال رامات المحددن يي المواد  338 - 1إلى  338 - 12من
ذا القانون إلى مبلغ يتراوح بيال عف ال رامة وخمسة أ عايها ،إدا
كاال مرتكب الجريمة شخرا اعتباريا.
المادة 118 - 34
ت اعف العقوبة ،يي حالة العود ،بالنسبة لمرتكبي الجرائم
المنرول عليها يي المواد  338 - 1إلى  338 - 12من ذا
القانون.
يوجد يي حالة عود ،كر مال سبق الحكم عليه مال أجر إحدى
األيعار المنرول عليها يي المواد  338 - 1إلى  338 - 12من
ذا القانون ،بمقرر قضائي مكتس لقون الشي المق ي به م ارتكب
جنحة مما لة قبر م ي خمو سنوات مال تمام تنفيد تل العقوبة أو
تقادمها.
تعتبر جنحا متما لة جميع الجنح المنرول عليها يي هدا الفرم.
المادة 118 - 32
يجوز للمحكمة أال تحكم يي حالة اإلدانة مال أجر إحدى الجرائم
المنرول عليها يي المواد  338 - 1إلى  338 - 12من ذا
القانون بالمرادرن ،مع حفو حقوق ال ير حسال النية ،األدوات
واألشيا التي استعملت أو كانت ستستعمر يي ارتكاب الجريمة أو التي
تحرلت منها ،وكدل المنح وغيرها مال الفوائد التي كوي بها مرتكب
الجريمة أو كانت معدن لمكايأته.

المادة 118 - 36
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يجوز للمحكمة أال تأمر بنشر المقرر القضائي الرادر باإلدانة أو
تعليقه أو اذاعته طبقا للمادة  78من ذا القانون.
المادة 118 - 37
يجوز للمحكمة أال تأمر بحر الشخل االعتباري يي حالة ردور
مقرر قضائي بإدانته مال أجر إحدى الجرائم المنرول عليها يي هدا
الفرم.
المادة 118 - 38
يجوز للمحكمة أال تحكم ،عالون على العقوبات المنرول عليها
يي المواد  338 - 1إلى  338 - 12مال هدا القانوال ،على الشخل
المداال بالمنع مال ح ور المباريات والتواهرات الريا ية لمدن م
يمكال أال تتجاوز سنتيال مع إمكانية شمور هدا التدبير بالنفاد المعجر.
يجوز للمحكمة أي ا إلزام المعني باألمر بمالزمة محر إقامته أو
مكاال آخر ،أو تكليفه بالتردد على مركز األمال أو السلطة المحلية،
ودل خالر وقت إجرا المباريات أو التواهرات الريا ية التي منع
مال ح ورها.
يعاقب على مخالفة أحكام الفقرتيال األولى وال انية بالعقوبة
المقررن يي المادة  318مال هدا القانوال.
تبلغ النيابة العامة مقرر المنع مال ح ور المباريات أو
التواهرات الريا ية إلى السلطات والهيئات المشار إليها يي المادة
 338 - 19من ذا القانون ،قرد العمر على تنفيده.

المادة 118 - 39
يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالريا ة والجامعات واألندية
الريا ية واللجنة المحلية لمكايحة العنف بالمالعب الريا ية المحد ة
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بنل خال والسلطات والقوات العمومية و باط الشرطة الق ائية –
كر ييما يخره – بتنفيد المقررات الرادرن عال المحكمة بالمنع مال
ح ور المباريات أو التواهرات الريا ية.
الأرع 1
الهرو
(المواد )136 – 119
المادة 119
يعاقب بالحبو مال شهر واحد إلى ال ة أشهر مال كاال معدتقال أو
مقبو ا عليه قانونا ،بمقت دى حكدم أو أمدر ق دائي مدال أجدر جنايدة أو
جنحددة ،ددم هددرب أو حدداور الهددروب مددال المكدداال المخرددل لالعتقددار
بأمر السلطة المخترة أو مال مكاال الش ر أو االستشأاء أو أ نا نقله.
يعتبر في حكم الهرو  ،التخلص من نظام االعتقال أو الحراسذة
ولو لأترة وجيفة.
دون اإلخالل بالمقتضيا الجنائية ا شد ،يعاقب الأاعل بدالحبو
مددال سددنتيال إلددى خمددو سددنوات ،إدا كدداال الهددروب أو محاولتدده قددد وقددع
باسددتعمار العنددف ددد األشددخال أو بتهديدددهم أو بواسددطة الكسددر أو
الحأر أو عق أسوار مكان االعتقال.
المادة 131
العقوبدددات المحكدددوم بهدددا طبقدددا لمقت ددديات المذذذادة السدددابقة ،دددد
المعتقر الهارب أو محاور الهروب أو المتخلص من نظذام االعتقذال أو
الحراسة ،تنفد ،است نا مال مقت يات المادة  351 - 3من ذا القانون
باإل اية إلى أي عقوبة سالبة للحرية محذددة المذدة حكدم عليده بهدا مدال
أجر الجريمة التي كانت سببا يي القبض أو امعتقار.
إدا انتهدددت اإلجدددرا ات بدددأمر أو قدددرار بعددددم المتابعدددة أو بحكدددم
بالبرا ن أو اإلعفا يإال مدن االعتقال امحتياطي التي ق اها المدتهم مدال
أجر تل الجريمة األرلية ،م تخرم مال مدن العقوبة المحكدوم بهدا مدال
أجر الهروب أو محاولته.
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المادة 133
يعاقب بالحبو مال شهر واحد الى سنة و رامة من  50111الذى
 310111در ذذم أو بلحذذدا ذذاتين العقذذوبتين ،الرؤسددا أو المددأموريال،
سددوا يددي الدددر الملكددي أو يددي القددوات المسددلحة أو ا مذذن الذذوطني،
المكلفيال بمراقبة السجنا أو بحراسة المراكز ،وكدل المدووفيال بدإدارن
السجوال وغيرهم مال المكلفيال بالحراسدة أو بنقدر المعتقلذين ،إدا حردر
منهم إهمار مكال أو سهر الهروب.
المادة 135
دون اإلخالل بالمقتضيا الجنائية ا شد ،يعتبدر مرتكبدا لجريمدة
التواطؤ على الهدروب ويعاقدب بدالحبو مدال سدنتيال إلدى خمدو سذنوا
و رامة من  5.111الى  510111در م ،كر شخل ممدال أشدير إلديهم
يي المادة السابقة ،مكال أو ساعد علدى هدروب أحدد المعتقلديال أو حداور
دلد  ،ولددو ب يددر علددم الشذذخص المعتقذذل ،ولددو لددم يقددع الهددروب يعددال أو
محاولته مال طرف الشخص المعتقذل ،وتطبدق نفدو العقوبدة ولدو كاندت
المساعدن قد وقعت يقط بعمر سلبي متعمد.
يمكال أال ترر العقوبة إلى ال عف تم ارشاء الحرا إدا كاندت
المساعدن قد ت منت التزويد بسالح.
يدددي جميدددع الحدددامت يجدددب ،عدددالون علدددى دلددد  ،أال يحكدددم علدددى
مرتكددب الجريمددة بالحرمدداال مددال مباشددرن جميددع الووددائف أو الخدددمات
العامة لمدن م تتجاوز عشر سنوا .
المادة 131
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاقددب بددالحبو مددال
شهر واحدد إلدى سدتة أشدهر وغرامدة مدال  50111إلدى  51.111درهدم،
كر شخل غير مال أشير إليهم يي المادة  311من ذذا القذانون ،مكدال
أو سهر هروبا أو حاور دل ولو لم يتحقق الهروب.
تضاعف العقوبة ،إدا حرلت رشون الحراو أو تواطؤ معهم.
إدا حرددلت المسدداعدن علددى الهددروب بواسددطة التزويددد بالسددالح،
يددإال الحددبو يكددوال مذذن سذذتة أشذذهر الذذى عذذالث سذذنوا وال رامددة مددال
 50111إلى  310111درهم.
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المادة 134
يجب أال يحكم على جميع األشخال الديال مكنوا مال الهدروب أو
سهلوه عال علم مت امنيال بديع التعوي دات المسدتحقة للمجندي عليده أو
لدوي حقوقه يي مقابر األ رار الناتجة عال الجريمة التي كاال الهدارب
معتقال مال أجلها.
المادة 132
يمكال أال يحكم ،على مال حكم عليده مدال أجدر تسدهير الهدروب أو
محاولته بعقوبدة الحدبو ألك در مدال سدتة أشدهر ،بالحرمداال مدال ممارسدة
حق أو أك ر مال الحقوق المدنية طبقا للمادة  19 - 3من ذذا القذانون،
وبالمنع مال اإلقامة طبقا للمادة  71من ذا القانون.
المادة 136
ييما عدا الحامت التي تنطبق عليها عقوبات أشدد بسدبب التواطدؤ
علدددى الهدددروب أو الذذذتخلص مذذذن نظذذذام االعتقذذذال أو الحراسذذذة ،يعاقذذذ
ب دالحبو مددال شددهر واحذذد إلددى ال ددة أشددهر و رامذذة مذذن  50111الذذى
 510111در م أو بلحدا اتين العقوبتين ،كدر مدال أعطدى لمعتقذل أو
أوردر إليدده أو حداور إعطددا ه وتسذليمه يددي أي مكداال وجددد ييده ،مبددالغ
نقدية أو رسائر أو أدوات أو أشيا مال أي نوم ،مخالأا بذلك مقتضيا
التشريت المنظم للمؤسسا السجنية.
يعاقب بنفو العقوبدة ،تذداول مبدالغ نقديدة أو رسدائر أو أدوات أو
أشيا مال أي نوم ،مال طرف سجيال أو إخراجها أو محاولدة إخراجهدا،
إدا وقع دل خرقا للمقتضيا المشار إليها.
إدا كاال مرتكب الجريمة أحد األشخال المشدار إلديهم يدي المدادن
 311من ذا القانون ،أو ممال تبديح لهدم وودائفهم امتردار بذالمعتقلين
بأي ردفة كاندت ،يدإال العقوبدة تكدوال الحدبو مذن شذهر واحذد إلدى سدنة
والغرامة من  50111الى  510111در م.
الأرع 4
عدم مراعاة العقوبا اإلضافية والتدابير الوقائية
167

(المواد )152 _ 137
المادة 137
(حذف وعوض )
يعاق بالحب من شهر واحد الى ستة أشهر و رامة من
 50111الى  310111در م أو بلحدا اتين العقوبتين ،من صدر في
حقه قرار بتوقيف رخصة السياقة أو الحرمان من حق طل الحصول
عليها ،تطبيقا للمادة  43من ذا القانون ،عم خرق تنأيذ ذا العقوبة.
المادة 137 – 3
يعاق بالحب من ستة أشهر الى سنتين و رامة من 50111
الى  510111در م أو بلحدا اتين العقوبتين ،من صدر في حقه
حكم بسح رخصة القنص أو رخصة حمل السال وفقا للمادة – 3
 43من ذا القانون ،وخرق تنأيذ ذا العقوبة.
المادة 137 – 5
يعاق بالحب من شهر الى سنتين و رامة من  50111الى
 510111در م أو بلحدا اتين العقوبتين ،من صدر في حقه حكم
بالمنت من الحصول على صيك الشيكا واصدار ا طبقا للمادة – 5
 43من ذا القانون ،أو بالمنت من الحصول على بطاقة ا داء البنكي
أو استعمالها طبقا للمادة  43 – 1من ذا القانون ،وخرق تنأيذ ذا
العقوبة.
تطبق نأ العقوبا على وكيل المؤسسة البنكية الذي أصدر
عن علم شيكا منت الحصول عليها أو استعمالها.
المادة 138
يعاق بالحب من شهر واحد الى ستة أشهر و رامة من
 50111الى  510111در م أو بلحدا اتين العقوبتين ،من أجبر على
اإلقامة بمكان معين و ادرا دون اذن من السلطة المختصة.
المادة 139
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يعاق ذ بذذالحب مذذن شذذهر واحذذد الذذى سذذتة أشذذهر و رامذذة مذذن
 50111الذذذى  510111در ذذذم أو بلحذذذدا ذذذاتين العقذذذوبتين ،مدددال كددداال
يرض عليه المنع مال اإلقامة ،وأخطر بدل بالطريق القانوني ،م وهدر
يي أحد األمكنة المحوورن عليه.
المادة 151
يعاقب بالحبو مال ال ة أشهر إلى سنة وغرامة مدال  50111إلدى
 510111درهددم أو بلحذذدا ذذاتين العقذذوبتين ،مددال ردددر ددده مقددرر
باإليدام الق ائي يي مؤسسة لعال األمدراض العقليدة طبقدا للمدواد 78
و 79و 136من ذا القانون بنا على قرار ب بوت مسؤوليته الناقردة،
م تهرب مال تنفيد هدا التدبير.
يبدأ تنأيذ عقوبذة الحذب التذي يحكذم بهذا فذي ذذا الحالذة عقذ
انتهاء مدة اإليداع ،وتضاف الى عقوبة الحب التي قد يكون محكوما
عليه بها.
المادة 153
يعاقددب بددالحبو مذذن عالعذذة أشذذهر الذذى سذذنة وغرامددة مددال 50111
إلى  510111درهم أو بلحدا اتين العقوبتين ،مال كداال قدد رددر يدي
حقه قرار بالو ع يي مؤسسدة لعذالج اإلدمذان أو الوضذت فذي مؤسسذة
لتقويم االنحراف ،م تهرب مال تنفيد هدا التدبير.
يبدددأ تنفيددد عقوبددة الحددبو التددي يحكددم بهددا يددي هددده الحالددة ،عقددب
انق ا مدن الو ع ،وت اف إلى عقوبة الحبو التي قد يكوال محكومدا
عليه بها.
المادة 155
يعاقددب بددالحبو مذذن عالعذذة أشذذهر الذذى سذذنة وغرامددة مددال 50111
إلددى  510111درهددم أو بلحذذدا ذذاتين العقذذوبتين ،مددال ردددر يددي حقدده
قرار بالو ع الق ائي يي مؤسسة يالحيدة أو صذناعية ،دم تهدرب مدال
تنفيد هدا التدبير.
تنفد عقوبة الحبو المحكوم بها يي هده الحالدة يدورا ،وم تخردم
مدتها مال يترن الو ع المفرو ة على المتهرب.
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المادة 151
مال كاال قد حرم مال مزاولة الووائف أو الخدمات العمومية ،ولو
برفة مؤقتة ،تطبيقا ألحكام المادة  80من ذذا القذانون ،ولدم ينفدد هددا
التددددبير ،يإنددده يعاقدددب بالعقوبدددات المقدددررن يدددي المذذذادة  262مذذذن ذذذذا
القانون.
تطبق نفو العقوبة علدى مدال م ينفدد تددبير الحرمداال مدال مزاولدة
مهنة أو نشاط أو فن متى كداال هددا التددبير محكومدا بده ،تطبيقدا ألحكدام
المادة  84من ذا القانون.
كما تطبق نأ العقوبة علذى مذن ال ينأذذ عقوبذة المنذت النهذائي
أو المؤق من ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي المحكذوم بهذا تطبيقذا
للمادة  78 - 2من ذا القانون.
المادة 151 - 3
يعاق بالحب من ستة أشهر الى سنتين و رامذة مذن 20000
الذذى  200000در ذذم أو بلحذذدا ذذاتين العقذذوبتين ،مذذن خذذرق تذذدابير
المنت مذن مغذادرة التذرا الذوطني أو المنذت مذن االتصذال بالضذحية أو
رف الخضوع لعالج نأسي مالئم تطبيقا للمادتين  88 - 1و– 3
 88من ذا القانون.
المادة 154
يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحددد إلددى سددتة أشددهر وغرامددة مددال
 20000إلى  100000درهم أو بلحدا اتين العقذوبتين ،كدر شدخل
ممال أشير إليهم يي الفقرن ال انية مال المادن  93من ذا القانون ،خدرق
أحكام تل الفقرن ،مخالفا بدل القرار الردادر بدإغالق مؤسسدة تجاريدة
أو رناعية أو حج موقت الكتروني.
تطبذذذق نأذذذ العقوبذذذة علذذذى مذذذن خذذذرق تنأيذذذذ عقوبذذذة ا ذذذالق
المؤسسة أو حج الموقت االلكتروني المحكذوم بهذا طبقذا للمذادة – 7
 78من ذا القانون.
المادة 152
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يعاقب بالغرامة من  20000الى  10....در م ،كر مدال تعمدد
عال علم إزالة أو إخفدا أو تمزيدق إعدالال و دع بمقت دى أمدر ق دائي
رادر طبقا للمادة  78من ذا القانون ،سوا كاال دل كليا أو جزئيا.
يعاد مال جديد تنفيد ما ت منه المقرر القضذائي المتعلدق بالنشذر،
تنفيدا كامال على نفقة المحكوم عليه.
الأرع 2
التسول
(المواد )115 – 156
المادة 156
يعددد متسددوم ،ويعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحددد إلددى سددتة أشددهر
و رامة من  20000الى  20000در ذم أو بلحذدا ذاتين العقذوبتين،
مال كانت لديه وسائر التعي أو كاال بوسعه الحردور عليهدا بالعمدر أو
بأي وسيلة مشروعة ،ولكنه تعود ممارسة التسور يي أي مكاال.
المادة 157
يعاقددب بددالحبو مددال ال ددة أشددهر إلددى سددنة و رامذذة مذذن 20000
الى  20000در م ،كر متسور استجدى يدي أي مكداال بإحددى الوسدائر
اآلتية:
 - 1استعمار التهديد؛
 - 2التواهر بالمرض أو ادعا اعاقة؛
 - 3الددددخور إلدددى مسدددكال أو أحدددد ملحقاتددده ،دوال إدال مالكددده أو
شاغله؛
 - 4التسدددور جماعدددة ،إم إدا كددداال التجمدددع مكوندددا مدددال الدددزو
وزوجته أو األب واألم وأومدهما الر ار ،أو األعمى أو العداجز ومدال
يقودهما.
المادة 158
يعاقب بالحب من سنة الى عالث سنوا و رامذة مذن 2.000
الى  200000در م ،مدال يسدتخدم يدي التسدور ردراحة أو تحدت سدتار
مهنة أو حرية ما ،أطفام يقر سنهم عال خم عشرة سنة.
171

المادة 159
(حـــــذفــــ )
المادة 111
يعاقب بالحبو مال سنة الى عالث سذنوا و رامذة مذن 20000
الذذى  20....در ذذم ،األب أو األم أو الورددي أو المقدددم أو الكايددر أو
المشد ر ،وعلدى العمدوم كدر مدال لدده سدلطة علدى طفدر أو مدال كداال يقددوم
برعايتددده ،إدا سدددلم ،ولدددو بددددوال مقابدددر ،القاصذذذر أو اليتددديم المكفدددور أو
القاصذذر المهمددر الخا ددع للكفالددة أو المددتعلم الدددي تقددر سددنه عددال مدداال
عشرن سنة إلى متسور أو متسوليال.
تطبق نفو العقوبة على كر مال سلم الطفر أو اليتديم المكفدور أو
القاصر الخا ع للكفالة أو المتعلم الدي تقر سدنه عدال مداال عشدرن سدنة
أو حمددر غيددره علددى تسددليمه إلددى متسددور أو متسددوليال أو حر دده علددى
م ادرن مسكال أهله أو الوري عليده أو المقددم عليده أو كايلده أو مشد له
أو الشخل الدي يقوم برعايته ،ليتبع متسوم أو متسوليال.
المادة 111 - 3
دون اإلخذالل بالمقتضذيا الجنائيذة دون ا شذد ،يعاقذ بذالحب
مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن  20000الذذذى 200000
در ذذم ،كذذل مذذن يسذذتغل الغيذذر فذذي التسذذول بقصذذد الذذربح الشخصذذي أو
اقتسام الربح.
تضاعف العقوبة ،اذا وقت استغالل :
 - 1قاصر دون سن عمان عشرة عاما؛
 - 2شخص يعاني من وضعية صعبة بسب كبذر سذنه أو بسذب
مذذر أو اعاقذذة أو بسذذب نقذذص بذذدني أو نأسذذي علذذى أن تكذذون ذذذا
الوضعية ظا رة أو معروفة لدا الأاعل.
وتطبق نأ العقوبة المنصوص عليها في الأقرة العانيذة أعذالا
اذا تم االستغالل :
 - 1باستعمال اإلكراا أو العنف أو التهديد باستعماله؛
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 - 2باستعمال وسائل تدليسية على الشخص أو علذى عائلتذه أو
شخص تربطه به عالقة ما؛
 - 3من طرف عدة أشخاص.
المادة 111 - 5
يعاقذذذ بالسذذذجن مذذذن عشذذذرين الذذذى عالعذذذين سذذذنة و رامذذذة مذذذن
 200000الذذى  2000000در ذذم ،اسذذتغالل الغيذذر فذذي التسذذول وفقذذا
لمقتضيا المادة السابقة اذا ارتك من طرف منظمة اجرامية.
المادة 113
يعاقب بالحبو مال سنة إلى دالا سدنوات و رامذة مذن 20000
الذذى  20....در ذذم ،كددر متسددور ،ولددو كدداال مددال دوي اإلعاقذذة ،يوجددد
حامال أسلحة أو مزودا بأدوات أو أشيا مما يسدتعمر مرتكداب جنايدات
أو جنح.
المادة  111( 115سابقا)
يجذذوف للمحكمذذة عنذذدما تحكذذم باإلدانذذة مذذن أجذذل الجذذرائم المشذذار
اليهذذا فذذي ذذذا الأذذرع ،أن تقضذذي بمصذذادرة ا مذذوال التذذي تذذم الحصذذول
عليهذا عذذن طريذذق التسذذول ،وبذذالمنت مذذن اإلقامذذة طبقذا للمذذادة  43مذذن
ذا القانون.
المادة 111
(حــذفــ )
(لحذف التشرد من المادة  115وعوض بمقتضيا المادة )111
البا الساد
التفوير والتفييف واالنتحال والغم
(المواد )193 – 4 _ 114
الأرع 3
تفييف أو تفوير النقود أو سندا القر
173

العام

(المواد )143 – 114
المادة 114
يعاقدددب بالسذذذجن مذذذن عشذذذر الذذذى عشذذذرين سذذذنة و رامذذذة مذذذن
 1000000الذذى  100000000در ذذم ،كددر مددال زيددف أو زور أو غيددر
أحد األشيا اآلتية:
 - 1نقددددودا معدنيددددة أو أوراقددددا نقديددددة متداولددددة قانونددددا بالمملكددددة
الم ربية أو بالخار ؛
 - 2أوراقددا ماليددة ،أدونددات أو سددندات ،تردددرها الخزينددة العامددة
وتحمددر طابعهددا أو عالمتهددا ،أو قسددائم الفوائددد المتعلقددة بتلدد األوراق
المالية أو األدونات أو السندات.
المادة 112
يعاقدددب بالسذذذجن مذذذن عشذذذر الذذذى عشذذذرين سذذذنة و رامذذذة مذذذن
 1000000الذذى  100000000در ذذم ،كددر مددال سدداهم عددال علددم ،بددأي
وسددديلة كاندددت ،يدددي إرددددار النقدددود أو األوراق الماليدددة أو األدوندددات أو
السندات المشار إليها يي المادن السابقة ،أو يي توزيعها أو بيعهدا أو يدي
إدخالها إلى المملكة.
المادة 116
يعفى مال العقوبدة ويقدا للمذادتين  173و 172مذن ذذا القذانون،
أي واحد مال مرتكبي الجنايات المشار إليها يدي المذادتين السدالفتيال ،إدا
أشددعر بهددا السددلطات العامددة وكشددف عددال شخرددية مرتكبيهددا ودلد قبددر
تمام تل الجنايات وقبر إجرا أي متابعة ييها ،وكدل مال مكال السدلطة
مال اعتقار الجنان اآلخريال ،ولو لم يفعر دل إم بعد تحريك المتابعة.
يجوز مع دل  ،أال يحكم بالمنع مدال اإلقامدة طبقدا للمذادة  43مذن
ذا القانون على مال أعفي مال العقوبة طبقا لهده المادن.
المادة 117
يعاقددب بددالحبو مددال سددتة أشددهر إلددى ددالا سددنوات و رامذذة مذذن
 2.000الى  200000در م أو بلحدا اتين العقوبتين ،كر مال لدوال
نقودا متداولة قانونا بالم رب أو بالخدار  ،ودلد بقردد ت دلير العمدوم
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يي طبيعة المعدال ،أو مال أردر أو أدخر نقودا ملونة بهدده الكيفيدة إلدى
المملكة.
يعاقب بنفو العقوبة ،كر مدال سداهم يدي إرددار أو إدخدار النقدود
الملونة المشار إليها.
المادة 118
م عقدداب علددى مددال تسددلم نقددودا معدنيددة أو أوراقددا نقديددة مزيفددة أو
مدزورن أو م يددرن أو ملونددة ،إدا تسددلمها علدى اعتبددار أنهددا رددحيحة ،ددم
أعادها للتداور وهو مزار يجهر عيوبها.
أما مال يعيد تلد النقدود إلدى التدداور بعدد أال اكتشدف عيبهدا ،يإنده
يعاقب ب رامة تساوي أربعة أم ار النقد الدي أعاده إلى التداور على أال
تقل عن  20000در م.
المادة 119
يعاقب بالحبو مال سنة إلى خمو سدنوات وغرامدة مدال 20000
إلددى  200000درهددم ،كددر مددال رددنع العمددالت التددي تقددوم مقددام النقددود
المتداولة قانونا أو أصدر ا أو وفعها أو باعها أو أدخلها إلى المملكة.
المادة 141
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاقددب بددالحبو مددال
سنة إلى خمو سنوات وغرامة من  20000الى  200000در م ،مدال
رددنع أو اقتنددى أو حدداز أو أعطددى مددواد أو أدوات مخررددة لرددنع أو
تزييف أو ت يير النقود أو سندات القروض العامة.
المادة 143
يي الجرائم المشار إليها يي هددا الفدرم ،يجدب الحكدم بالمردادرن
وفقا للمادتين  73و 82من ذا القانون.
الأرع 5
تفييف أختام الدولة والدمغا والطوابت والعالما
(المواد )121 – 145
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المادة 145
يعاقدددب بالسدددجال مذذذن عشذذذر الذذذى عشذذذرين سذذذنة و رامذذذة مذذذن
 1000000الى  100000000در م ،مال زيف خاتما مال أختام الدولة
أو استعمر عن علم خاتما مفيأا.
يسدري العدددر المعفددى مدال العقوبذذة ،المنرددول عليده يددي المذذادة
 336مذذن ذذذا القذذانون علددى مرتكبددي الجنايددة المشددار إليهددا يددي الفقددرن
السابقة.
المادة 141
يعاقدددب بالسدددجال مدددال خمدددو إلدددى عشذذذر سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 1000000الذذى  2000000در ذذم مددال زيددف أو زور واحدددا أو أك ددر
مال الطوابع الوطنية أو واحددن أو أك در مدال عالمدات الدولدة المسدتخدمة
للحدود ال ابوية أو واحدن أو أك ر مال دم ات الدهب أو الف دة ،وكددل
مددال يسددتعمر الطوابددع أو األوراق أو العالمددات أو الدددم ات المزيفددة أو
المزورن.
المادة 144
يعاقدددب بالسدددجال مدددال خمدددو إلدددى عشذذذر سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 1000000الى  2000000در م ،مال حردر ،بددوال حدق ،علدى أحدد
الطوابددع أو العالمددات أو الدددم ات الحقيقيددة للدولددة ،المشددار إليهددا يددي
المادن السابقة ،م استعملها أو استخدمها اسدتخداما ي در بحقدوق الدولدة
أو مرالحها.
المادة 142
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاقددب بددالحبو مددال
شهر واحد إلى سدتة أشدهر وغرامدة مدال  20000إلدى  200000درهدم
أو بإحدى هاتيال العقوبتيال ،مال ارتكب أحد األيعار اآلتية:
 - 1رددنع خدداتم أو طددابع أو عالمددة للدولددة أو إلحدددى السددلطات
العامة ،دوال أمر كتابي ممال يم لها بتفويض رسمي؛
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 - 2صذذذذنت أو أحذذذذرف أو وفع أو اشذذذذترا أو بذذذذاع الطوابددددع أو
األختددام أو العالمددات التددي يمكددال أال تخددتلط مددع أختددام الدولددة أو إحدددى
السلطات ولو لبلد أجنبي.
المادة 146
يعاقب بالحبو مال سنة إلى خمو سدنوات وغرامدة مدال 20000
إلى  200000درهم ،من ارتك أحد ا فعال اآلتية:
 - 1زيدددف العالمدددات المخرردددة لو دددعها باسدددم الحكومدددة ،أو
إحدى المرالح العامة ،على مختلف أنوام المدواد ال دائيدة أو الب دائع،
وكدل مال استعمر هده العالمات المزيفة؛
 - 2زيف خاتما أو طابعا أو عالمة إلحددى المؤسسدات العموميدة
أو الجماعدات المحليدة ،وكددل مدال اسدتعمر هدده األختدام أو الطوابدع أو
العالمات المزيفة؛
 - 3زيددف أوراقددا مطبوعددة العنددواال أو المطبوعددات دات الرددفة
الرسمية ،والتي تستعمر يي المجالو التي يحد ها الدسدتور أو اإلدارات
العامدددة أو المحددداكم المختلفدددة ،وكددددل مذذذن بذذذاع أو روج أو اسذذذتعمل
األوراق أو المطبوعات المزيفة بهده الرورن؛
 - 4زيف أو زور طوابع البريدد أو شدارات األدا أو قسدائم الدرد
التي ترددرها إدارن البريدد أو الطوابدع الماليدة المنفردلة أو األوراق أو
النمدداد دات الطوابددع وكذذذلك مذذن بذذاع أو روج أو اسذذتعمل ،عددال علددم،
هدددددده الطوابدددددع أو الشدددددارات أو القسدددددائم أو األوراق أو النمددددداد دات
الطوابع ،المزيفة أو المزورن؛
 - 2فيذذذف أو فور صذذذأائح تسذذذجيل مركبذذذة أو بيانذذذا صذذذأيحة
صانت المركبة أو الرقم الترتيبي ضمن سلسذلة نذوع المركبذة المحأذور
على اطار ا الحديدي.
يجوز أال يحكم عالون على دلد  ،بالحرمداال مدال ممارسدة حدق أو
أك ر مال الحقوق المدنية طبقا للمادة  32 - 1من ذا القذانون وبدالمنع
مال اإلقامة طبقا للمادة  43من ذا القانون.
يعاقددب علددى المحاولددة يددي الجددرائم المنرددول عليهددا يددي هددده
المادة طبقا للمادة  112من ذا القانون.
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المادة 147
يعاقب بالحبو مال سدتة أشدهر الذى سذنتين وغرامدة مدال 20000
إلى  100000درهم ،مال كاال قد حرر ،ب ير حدق ،علدى خداتم حقيقدي
أو عالمة أو مطبوعات ،مما أشير إليده يدي المدادن السدابقة ،دم اسدتعمله
أو حاور استعماله أو استخدمه بطريق ال .
يمكال الحكدم علدى مرتكدب الجريمدة ،ي دال عدال دلد  ،بالحرمداال
مال ممارسة حق أو أك ر مال الحقوق المدنية طبقذا للمذادة  32 - 1مذن
ذا القانون وبالمنع مال اإلقامة طبقا للمادة  43من ذا القانون.
المادة 148
يعاق ذ بذذالحب مذذن شذذهر واحذذد الذذى سذذتة أشذذهر وغرامددة مددال
 20000إلى  20.000درهم أو بلحدا اتين العقوبتين :
 - 1مال استعمر عال علم طابع بريد أو طوابع منفردلة أو أوراقدا
أو نماد دات طدابع ،سدبق اسدتعمالها ،وكددل مدال غيدر يدي طدابع بدأي
وسدديلة كانددت ،بقرددد تفددادي إبطالهددا والددتمكال مدال إعددادن اسددتعمالها ييمددا
بعد؛
 - 2مددال زاد يددي قيمددة طوابددع البريددد الم ربيددة أو أي أوراق دات
قيم نقدية بريدية سدوا كاندت ردالحة أو أبطلدت ،ودلد بواسدطة الطبدع
عليها أو تخريمهدا ،أو أي وسديلة أخدرى ،وكددل مدال يبيدع أو يدرو أو
يعدددرض أو يدددوزم أو يرددددر طوابدددع بريديدددة ،زيدددد يدددي قيمتهدددا بهدددده
الطريقة؛
 - 3مددال زيددف أو أردددر أو غيددر عالمددات األدا أو الطوابددع أو
شارات األدا أو قسائم الرد التي تردرها إدارن البريدد يدي بلدد أجنبدي،
وكدددل مددال يبيددع أو يددرو أو يددوزم م ددر هددده العالمددات أو الطوابددع أو
الشارات أو القسائم ومال يستعملها عال علم.
المادة 149
يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحذذد إلددى سددتة أشددهر وغرامددة مددال
 20000إلى  200000درهم أو بإحدى هاتيال العقوبتيال:
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 - 1مددال رددنع أو بددام أو رو أو وزم أشدديا أو مطبوعددات أو
نماد حرر عليها بأي وسديلة كاندت ،إدا كداال شدكلها الخدارجي يدوحي
بتشدابه بينهددا وبدديال النقددود المعدنيدة أو األوراق النقديددة المتداولددة قانونددا،
يي الم رب أو يدي الخدار  ،أو بينهدا وبديال سدندات المعدا المرتدب أو
عالمددات أو طوابددع إدارن البريددد ،أو مؤسسددات دات اممتيدداز للدولددة أو
أوراق أو نماد دات طوابع أو أسدهم أو سدندات أو حردل الفوائدد أو
قسائم األرباح أو قسدائم الفوائدد المتعلقدة بهدا .ويدي جميذت الحذاال  ،إدا
وجد التشدابه مدع أوراق دات قيمدة ماليدة ترددرها الدولدة أو الجماعدات
المحلية أو المؤسسدات العموميدة أو المقداومت الخاردة ،متدى كداال هددا
التشابه مال شأنه أال يسهر قبور هده األشيا أو المطبوعات أو النماد ،
بدم مال القيم المقلدن؛
 - 2مال رنع أو بام أو رو أو وزم أو استعمر مطبوعات ،إدا
كاال مال حيا حجمهدا أو لونهدا أو عباراتهدا أو محتوياتهدا المطبوعدة أو
أي رفة مال رفاتها يوجدد بينهدا وبديال األوراق المطبوعدة العنداويال أو
المطبوعدات الرسددمية المسدتعملة يددي المجددالو التدي ينشددئها الدسددتور أو
اإلدارات العمومية أو مختلف المحاكم ،تشدابه مدال شدأنه أال يحددا لبسدا
يي نفوو الجمهور.
المادة 121
يي جميع الجرائم المنرول عليها يدي هددا الفدرم ،يجدب الحكدم
بالمرادرن المشار إليها يي المادتين  73و 82من ذا القانون.
الأرع 1
تفوير المحررا الرسمية أو العمومية
(المواد )126 – 123
المادة 123
تزوير المحررا هدو ت ييدر الحقيقدة ييهدا بسدو نيدة ،ت ييدرا مدال
شأنه أال يسبب ررا متى وقع يي محرر بإحدى الوسدائر المنردول
عليها يي القانوال.
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المادة 125
يعاقدددب بالسذذذجن مذذذن عشذذذر الذذذى عشذذذرين سذذذنة و رامذذذة مذذذن
 1000000الذذى  2000000در ذذم ،كددر مووددف عمددومي أو مو ددق أو
عدر أو مأو قضذائي ارتكدب ،أ ندا قيامده بوويفتده ،تزويدرا بإحددى
الوسائر اآلتية:
 - 1و ع توقيعات مزورن؛
 - 2ت يير المحرر أو الكتابة أو التوقيع؛
 - 3و ع أشخال و ميين أو استبدار أشخال بزخريال؛
 - 4كتابددددة إ ددددايية أو مقحمددددة يددددي السددددجالت أو المحددددررات
العمومية ،بعد تمام تحريرها أو اختتامها.
المادة 121
يعاقدددب بالسدددجال مذذذن عشذذذر الذذذى عشذذذرين سذذذنة و رامذذذة مذذذن
 1000000الذذى  2000000در ذذم ،كددر مووددف عمددومي أو مو ددق أو
عدر أو مأو قضائي ارتكب ،بسو نية ،أ نا تحريره ورقة متعلقذة
بوويفته ،ت ييرا يي جوهرها أو يي وروف تحريدره ،ودلد إمدا بكتابدة
اتفاقددات تخددالف مددا رسددمه أو أمدداله األطددراف المعنيددوال ،وإمددا بإ بددات
رددحة وقددائع يعلددم أنهددا غيددر رددحيحة ،وإمددا بإ بددات وقددائع علددى أنهددا
اعتراف بها لديه ،أو حد ت أمامه بدالرغم مدال عددم حردور دلد  ،وإمدا
بحدف أو ت يير عمدي يي الترريحات التي يتلقاها.
المادة 124
يعاقدددب بالسدددجال مذذذن خمذذذ الذذذى عشذذذر سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 20000الذذى  20.000در ذذم ،كددر شددخل ،عدددا مددال أشددير إلدديهم يددي
المددادن السددابقة ،يرتكددب تزويددرا يددي محددرر رسددمي أو عمذذومي بإحدددى
الوسائر اآلتية:
 - 1بالتزييف أو التحريف يي الكتابة أو التوقيع؛
 - 2باردددطنام اتفاقدددات أو ت دددمينات أو التزامدددات أو إبدددرا أو
بإ ايتها يي تل المحررات بعد تحريرها؛
 - 3بإ ددداية أو حددددف أو تحريدددف الشدددروط أو التردددريحات أو
الوقائع التي خررت تل المحررات إل باتها أو اإلدم بها؛
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 - 4بخلق أشخال وهمييال أو استبدار أشخال بزخريال.
المادة 122
يعاقب بالحبو من ستة أشهر الذى سذنتين وغرامدة مدال 20000
إلى  100000درهدم ،كدر شدخل لديو طريدا يدي المحدرر ،أدلدى أمدام
العدر بترريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة.
مع دلد يتمتدع بعددر معدف مدال العقوبدة ،بالشذروط المشذار اليهذا
ويقا للمادتين  173و 172من ذا القانون ،مال كاال قدد أدلدى ،بردفته
شدداهد ،أمددام العدددر ،بترددريح مخددالف للحقيقددة ،ددم عدددر عندده قبددر أال
يترتب على استعمار المحرر أي رر لل ير وقبر أية متابعة ده.
المادة 126
يعاقدددب بذذذالحب مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 20000الذذذى  20....در ذذذم ،مدددال يسدددتعمر المحذذذرر المذذذفور يددددي
الحاال المشار إليها يي هدا الفرم ،مع علمه بتزويره.
الأرع 4
تفوير ا وراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك
(المواد )129 _ 127
المادة 127
يعاقب بالحبو مال سنة إلى خمو سدنوات و رامذة مذن 20000
الذذى  20.000در ذذم ،مددال ارتكددب بإحدددى الوسددائر المشددار إليهددا يددي
المادة  327من ذا القانون ،تزويدرا يدي محدرر تجداري أو بنكدي ،أو
حاور دل .
يجوز عالون على دلد  ،الحكدم علدى مرتكدب الجريمدة بالحرمداال
مال ممارسة حق أو أك ر مال الحقوق المدنية طبقذا للمذادة  32 - 1مذن
ذا القانون وبالمنع مال اإلقامة طبقا للمادة  43من ذا القانون.
تضاعف العقوبة المشار إليها يي الفقرن األولى ،إدا كاال مرتكدب
الجريمة مدير شركة أو مؤسسة ائتمان ،أو على العموم ،شخردا ممدال
يلجددأوال إلدددى امكتتدداب العدددام بواسدددطة إردددار األسدددهم أو السدددندات أو
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األدونات أو الحرل أو األوراق الماليدة أيدا كداال نوعهدا ،سدوا كاندت
متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو رناعية.
المادة 128
يعاقب بالحبو مال سنة على خمو سنوات وغرامة مدال 2.000
إلددى  200000درهددم ،مددال ارتكددب بإحدددى الوسددائر المشددار إليهددا يددي
المادة  354من ذا القانون تزويرا يي محرر عريي ،أو حاور دل .
يجوز ،عدالون علدى دلد  ،أال يحكدم عليده بالحرمداال مدال ممارسدة
حق أو أك ر مال الحقوق المدنية طبقا للمادة  32 - 1مذن ذذا القذانون
وبالمنع مال اإلقامة طبقا للمادة  43من ذا القانون.
المادة 129
مددال يسددتعمر ورقددة مددزورن يددي الحددامت المشددار إليهددا يددي هدددا
الفرم ،مع علمده بتزويرهدا ،يعاقدب بالعقوبدات المقدررن للتزويدر حسدب
التفريالت المنرول عليها يي المواد السابقة.
الأرع 2
تفوير أنواع خاصة من الوعائق اإلدارية والشهادا
(المواد )167 _ 161
المادة 161
يعاقب بالحبو مال ستة أشدهر الذى سذنتين و رامذة مذن 20000
الذذذى  20....در ذذذم ،مدددال زيدددف أو زور أو غيدددر يدددي الدددرخل أو
الوعائق الملمونة أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقدات أو النشدرات أو
التوارددير أو جددوازات السددفر أو أوامددر الخدمددة أو أوراق الطريددق أو
جوازات المرور أو التراخيص ،أو أي و يقة أخرى ترددرها اإلدارات
العمومية إ باتا لحق أو هوية أو رفة أو منح ترخيل.
يجدوز ،عددالون علددى دلد  ،الحكددم بالحرمدداال مددال ممارسددة حددق أو
أك ر مال الحقوق المدنية طبقا للمادة  32 - 1من ذا القانون.
يعاقب على المحاولة طبقا للمادة  112من ذا القانون.
كما تطبق نفو العقوبات على مال ارتكب أحد األيعار اآلتية:
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 - 1استعمار تل الو ائق المزيفة أو المزورن أو الم يدرن المشدار
إليها مع علمه بدل ؛
 - 2اسدددتعمار الو دددائق المشدددار إليهدددا ،مدددع علمددده بدددأال البياندددات
الم منة ييها قد أربحت ناقرة أو غير رحيحة.
المادة 163
يعاقب بالحبو مال ال ة أشهر إلى سذنتين وغرامدة مدال 20000
الى  20.000درهدم ،مدال توردر ب يدر حدق ،إلدى تسدلم إحددى الو دائق
المشار إليها يي المدادن السدابقة ،أو حداور دلد  ،إمدا عدال طريدق اإلدم
ببيانددات غيددر رددحيحة ،وإمددا عددال طريددق انتحددار إسددم كددادب أو رددفة
كادبة ،وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير رحيحة.
أمددا المووددف الدددي يسددلم أو يددأمر بتسددليم إحدددى الو ددائق المشددار
إليها يي المادة  300من ذا القانون لشخل يعلم أنه م حق لده ييهدا،
يإندده يعاقددب بددالحبو مددال سددنة الذذى سذذنتين وغرامددة مددال  20000إلددى
 200000درهم ،ما لم يكوال يعله إحدى الجدرائم األشدد المعاقدب عليهدا
بالمادة  278من ذا القانون وما بعدها ،كما يجوز الحكم عليه عدالون
على دل  ،بالحرماال مال ممارسة حق أو أك ر مال الحقوق المدنية طبقدا
للمادة  32-1من ذا القانون.
تطبددق العقوبددات المقددررن يددي الفقددرن األولددى ،علددى مددال يسددتعمر
و يقة حرر عليها يي الوروف المشار إليها ييما سدبق أو كاندت تحمدر
اسما غير اسمه.
المادة 165
يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحذذد إلددى سددتة أشددهر وغرامددة مددال
 20000الذذى  200000درهددم أو بإحدددى هدداتيال العقددوبتيال ،أرددحاب
ال رف أو النفل إدا قيدوا يي سجالتهم أحد النزم تحت اسدم زائدف أو
مختلف ،وكدل إدا اغفلوا تقييدهم باتفاق معهم.
عددالون علددى دل د  ،يددإنهم يكونددوال مسددؤوليال مدددنيا عددال كددر مددا
يسدددتحق مدددال رد أو تعوي دددات أو مرددداريف للمجندددي علددديهم بسدددبب
الجنايددات أو الجددنح التددي يرتكبهددا هددؤم األشددخال أ نددا إقددامتهم ،يددي
الوروف المشار إليها ييما سبق.
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المادة 161
يعاقب بالحبو مال سنة إلى دالا سدنوات و رامذة مذن 20000
الى  20....در ذم أو بلحذدا ذاتين العقذوبتين ،مدال يردطنع شدهادن
بمرض أو عجز تحت اسم أحد األطبا أو الجراحيال أو أطبدا األسدناال
أو مهنيذذذي الردددحة بقردددد أال يعفدددي نفسددده أو يعفدددي غيدددره مدددال خدمدددة
عمومية أيا كانت.
المادة 164
يعاقب بالحبو مال سنة إلى دالا سدنوات و رامذة مذن 20000
الى  20....در م أو بلحدا اتين العقذوبتين ،كدر طبيدب أو جدراح
أو أحد مهنيي الصحة ،إدا ردر منه أ نا مزاولة مهنته وبقرد محابان
شخل مدا ،إقدرار كدادب أو ييده تسدتر علدى وجدود مدرض أو عجدز أو
حالة حمر ،أو قدم بيانات كادبة عال مردر المرض أو العجدز أو سدبب
الويان.
يجددوز عددالون علددى دلد  ،أال يحكددم عليدده بالحرمدداال مددال ممارسددة
حق أو أك ر مال الحقوق المدنية طبقا للمادة  32 - 1من ذا القانون.
المادة 162
يعاقب بالحبو مال سدتة أشدهر إلدى سدنتيال و رامذة مذن 20000
الى  2....در م ،مال ارطنع ،تحت اسدم موودف عمدومي أو مكلدف
بخدمة عموميذة ،شدهادن بحسدال السديرن أو العدوز أو شدهادن تت دمال أي
وروف مال شأنها أال تجلدب عطدف السدلطات العامدة أو عطدف األيدراد
على الشخل المددكور ييهدا ،أو أال تمكنده مدال الحردور علدى عمدر أو
قرض أو إعانة.
يعاقب بنفو العقوبة مال :
 - 1زور شددهادن رددحيحة األرددر ،مددال الشددهادات المشددار إليهددا،
ودل بقرد جعلها سارية على شخل غير مال ردرت له يي األرر؛
 - 2اسددتعمر عددال علددم شددهادن مرددطنعة أو مددزورن علددى النحددو
السالف الدكر.
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إدا ارطنعت الشهادن تحدت اسدم يدرد غيدر موودف ،يدإال ردنعها
أو اسددتعمالها يعاقددب عليدده ،بددالحبو مددال شددهر واحددد إلددى سددتة أشددهر
و رامة من  20000الى  20.000در م أو بلحدا اتين العقوبتين.
المادة 166
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاقددب بددالحبو مددال
سددتة أشددهر إلددى سددنتيال وغرامددة مددال  20000الذذى  20.000درهددم أو
بإحدى هاتيال العقوبتيال ،مال:
 - 1رنع عال علم إقرارا أو شهادن تت مال وقائع غير رحيحة؛
 - 2زور أو عدر ،بأي وسديلة كاندت ،إقدرارا أو شدهادن ردحيحة
األرر؛
 - 3استعمر عال علم إقرارا أو شهادن غير رحيحة أو مزورن.
المادة 167
جدددرائم التزويدددر المعاقدددب عليهدددا يدددي هددددا الفدددرم ،إدا ارتكبدددت
إ ددرارا بالخزينددة العامددة أو بددال ير ،يعاقددب عليهددا ،بحسددب مددا يناسددب
طبيعتها إما باعتبارها تزويرا يدي المحدررات العامدة أو الرسدمية ،وإمدا
باعتبارها تزويرا يي المحررات الخارة أو التجارية أو البنكية.

الأرع 6
شهادة الفور واليمين الكاذبة واالمتناع عن الشهادة
(المواد )179 _ 168
المادة 168
شهادن الزور هدي ت ييدر الحقيقدة عمددا ،ت ييدرا مدال شدأنه ت دلير
العدالددة لرددالح أحددد الخرددوم أو ددده ،إدا أدلددى بهددا شدداهد ،بعددد حلددف
اليميال ،يي ق ية جنائية أو مدنية أو تجاريذة أو اداريذة ،متدى أردبحت
أقواله نهائية.
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المادة 169
يعاقدددب بذذذالحب مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
دد
 10.000الى  100.000در م ،مال شهد زورا يي جناية ،سوا
المتهم أو لرالحه.
إدا بت أنه تسلم أمذواال أو مكايدأن مدال أي ندوم كاندت ،أو حردر
على وعد ،كانت العقوبة السجن من خم الى عشر سذنوا و رامذة
من  20....الى  200....در م.
إدا حكددم علددى المددتهم بعقوبددة أشددد مددال العقوبذذة المقذذررة قانونذذا
لشذذا د الذذفور ،يددإال شدداهد الددزور الدددي شددهد ددده يحكددم عليدده بددنفو
العقوبة.
المادة 171
يعاقدددب بدددالحبو مذذذن سذذذنة الذذذى عذذذالث سذذذنوا وغرامدددة مدددال
 10....إلددى  20....درهددم ،مددال شددهد زورا يددي ق ددية جنحيددة،
د المتهم أو لرالحه.
سوا
إدا بت أال شاهد الزور تسلم أمواال أو مكايأن مال أي نوم كانت،
أو حرددر علددى وعددد يددإال عقوبددة الحددبو يمكددال أال ترددر الذذى خم ذ
سنوا و رامة الى  100....در م.
المادة 173
يعاقب بالغرامة من  20000الى  20000در م ،مدال شدهد زورا
د المتهم أو لرالحه.
يي مخالفة ،سوا
إدا بت أال شاهد الزور تسلم أمواال أو مكايأن مدال أي ندوم كاندت
أو حرر على وعد ،يالعقوبدة تكدوال ذي الحذب مذن عالعذة أشذهر الذى
سنة و رامة من  2.000الى  20.000در م.
المادة 175
يعاقدددب بدددالحبو مذذذن سذذذنة الذذذى عذذذالث سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 10.000الذذذى  100.000در ذذذم ،مدددال شدددهد زورا يدددي ق دددية يذذذر
فجرية.
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إدا بت أال شاهد الزور تسلم أمواال أو مكايأن مال أي نوم كانت،
أو حرددر علددى وعددد ،يددإال عقوبددة الحددبو يمكذذن أن تصذذل الذذى خم ذ
سنوا .
تطبددق هددده المددادن علددى شددهادن الددزور يددي ق ددية مدنيددة مريوعددة
أمام الق ا الزجري تبعا لدعوى عمومية.
المادة 171
يعاقب بدالحبو مذن شذهر واحذد الذى سذنة و رامذة مذن 20000
الى  20.000در م أو بلحدا اتين العقوبتين ،سوا أدى تدخلده إلدى
نتيجددة أو م ،مددا لددم يكددوال يعلدده مشدداركة يددي جريمددة أشددد مددال الجددرائم
المعاقدددب عليهدددا بذذذالمواد  369و 373و 371مذذذن ذذذذا القذذذانون ،مدددال
استعمر الوعود أو الهبات أو الهدايا أو ال ط أو التهديد أو العندف أو
المناورن أو التحاير لحمر ال ير علدى اإلدم بشدهادن أو تردريحات أو
تقددديم إقددرارات كادبددة ،يددي أي مرحلددة كانددت عليهددا الدددعوى أو بقرددد
إعداد طلبات أو ديوم ق ائية يي أي مادن كانت.
المادة 174
يعاقب بعقوبة شهادن الزور ،حسدب التفرديالت المشدار إليهدا يدي
المواد  369إلى  372من ذا القانون ،الترجمان الدي ي ير عمدا يي
جوهر الترريحات الشفوية أو الترجمة الشدفوية لو دائق مكتوبدة ،سدوا
كاال دل يي المواد الفجرية أو المدنية أو التجارية أو اإلدارية.
إدا وقع الت يير يي ترجمة مكتوبة إلحددى الو دائق المعددن إل بدات
حددق أو واقعددة لهددا نتددائج قانونيددة أو التددي يمكددال اسددتعمالها لدددل  ،يددإال
الترجمذذان يعاقددب بعقوبددة التزويددر يددي المحددررات ،حسددب التفردديالت
المشار إليها يي المواد  352إلى  359مذن ذذا القذانون ،تبعدا لطبيعدة
الورقة الم يرن.
المادة 172
يعاقب بعقوبة شهادن الزور ،حسدب التفرديالت المشدار إليهدا يدي
المذذواد  369إلددى  372مذذن ذذذا القذذانون ،الخبيددر الدددي تعيندده السددلطة
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الق ائية ،إدا قدم شفويا أو كتابيا ،يي أي مرحلدة مدال مراحدر الددعوى،
رأيا كادبا أو قرر وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة.
المادة 176
التأ ير على الخبير أو الترجمان ،يعاقدب عليده بالعقوبذة المقذررة
للتأ ير على الشهود ،حسب مقت يات المادة  373من ذا القانون.
المادة 177
يعاقب بالحبو مال سنة إلدى عذالث سذنوا وغرامدة مدال 2.000
إلى  20.000درهم ،كر شخل وجهت إليه اليمديال أو ردت عليده يدي
المواد المدنية أو التجارية أو اإلدارية ،إدا أدى يمينا كادبة.
المادة 178
مال كاال يعلم دليال على برا ن معتقل احتياطي ،أو مقدم للمحاكمة
مال أجر جناية أو جنحة ،وأمسك عمددا عدال اإلدم بشدهادته عنده يدورا
إلى السلطات الق ائية أو الشرطة القضائية ،يعاقب بما يلي:
 - 1الحبو من سنة الى عالث سنوا وغرامة مدال  2....إلدى
 20....درهم ،إدا كاال األمر متعلقا بجناية؛
 - 2الحبو مدال شدهر واحدد الذى سذنة وغرامدة مدال  20000إلدى
 10....در م ،اذا كان ا مر متعلقا بجنحة.
ويعأى مال العقداب ،كدر مدال أدى شدهادته متدأخرا ،متدى تقددم بهدا
مال تلقا نفسه.
م تطبددق أحكددام ذذذا المذذادة ،علددى المددتهم يددي الجريمددة مو ددوم
المتابعددة وم علددى المسدداهميال أو المشدداركيال ييهددا ،وم علددى أقدداربهم أو
أرهارهم إلى الدرجة الرابعة.
المادة 179
يددي الحالددة التددي تكددوال ييهددا العقوبددة جنحيددة ،تطبيقددا لمذذواد هدددا
الفرم ،يإنه يمكدال أال يحكدم عدالون علدى دلد  ،بالحرمداال مدال ممارسدة
حق أو أك ر مال الحقوق المدنية طبقا للمادة  32 - 1من ذا القانون.
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المادة 179 - 3
يمكن للمحكمة ،في حالة اإلدانة من أجل التفوير ،أن تصر ،
بناء على طل الضحية ،بلبطال الوعيقة المفورة واعادة ا طراف الى
الوضعية التي كانوا عليها قبل التفوير.
الأرع 7
انتحال الوظائف أو ا لقا أو ا سماء أو استعمالها بدون حق
(المواد )193 – 181
المادة 181
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاقددب بددالحبو مددال
سنة إلى عالث سنوا وغرامة مدال  2.000إلدى  20.000درهدم ،مدال
تدددخر ب يددر رددفة يددي وويفددة عامددة ،مدنيددة كانددت أو عسددكرية ،أو قددام
بعمر مال أعمار تل الوويفة.
المادة 183
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاقددب بددالحبو مددال
ال ددة أشددهر الذذى سذذنة وغرامددة مددال  20000إلددى  20.000درهددم أو
بإحدى هاتيال العقوبتيال ،مال استعمر أو ادعدى لقبدا متعلقدا بمهندة نومهدا
القدددانوال أو شدددهادن رسدددمية أو ردددفة حدددددت السدددلطة العامدددة شدددروط
اكتسددابها ،دوال أال يسددتويي الشددروط الالزمددة لحمددر دلد اللقددب أو تلد
الشهادن أو تل الرفة.
المادة 185
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاقددب بددالحبو مذذن
شذذهر واحذذد الذذى سددنة وغرامددة مددال  20000إلددى  20.000درهددم أو
بإحدى هاتيال العقوبتيال ،مدال تزيدا علندا ب يدر حدق بدزي نودامي أو بدلدة
مميزن إلحدى الووائف أو الرفات أو بشارن رسمية أو وسام وطني أو
أجنبي.
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المادة 181
يعاقددب بال رامددة مذذن  20000الذذى  20...0در ذذم ،مددال ادعددى
لنفسدده ،ب يددر حددق ،يددي وعيقذذة تصذذدر ا اإلدارا العموميذذة أو برددفة
معتادن ،لقبا أو ميزن شريية.
المادة 184
يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحذذد الذذى عالعذذة أشذذهر وغرامددة مددال
 20000إلددى  20.000درهددم أو بإحدددى هدداتيال العقددوبتيال ،مددال ارتدددى
علنا بدلدة لهدا شدبه بدالزي النودامي ،مدال شدأنه أال يحددا التباسدا بدالزي
النودامي الخدال بددالقوات المسدلحة الملكيدة أو الدددر الملكذي أو ا مذذن
الذذذذوطني أو إدارن الجمددددار أو أي مووددددف يتددددولى وويفددددة الشددددرطة
الق ائية أو القوات المساعدن.

المادة 182
يعاقددب بال رامددة مذذن  20000الذذى  20.000در ذذم ،مددال انتحددر
لنفسه ب ير حق اسما غير اسمه الحقيقي يي و يقة رسدمية أو يدي و يقدة
إدارية موجهة إلى السلطة العامة.
المادة 186
يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحددد الذذى سذذتة أشذذهر و رامذذة مذذن
 20000الى  20.000در م أو بلحذدا ذاتين العقذوبتين ،مدال حردر
علددى شددهادن مددال السددجر العدددلي للسددوابق المتعلددق بشددخل آخددر باتخدداد
اسم كادب أو رفة غير رحيحة.
المادة 187
يعاقدب بدالحبو مددال سذتة أشذذهر الذى عذالث سذذنوا و رامذة مذذن
 2.000الذذى  20.000در ذذم ،مددع عدددم اإلخددالر بالمتابعددة عددال جنايددة
التزوير إدا وجد ،مال انتحر اسم شخل آخر ،يي وروف ترتب عنهدا،
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أو كاال مال شأنها أال يترتب عنها تقييد حكم باإلداندة يدي السدجر العددلي
للسوابق لهدا الشخل.
يعاقدب بدنفو العقوبددة ،مدال أدلدى بترددريحات كادبدة بشدأال الحالددة
المدنيددة لمددتهم وتسددبب بدددل  ،عددال علددم ،يددي تقييددد حكددم بالسددجر العدددلي
للسوابق لشخل آخر غير هدا المتهم.
المادة 188
يددي جميدددع الحدددامت المنردددول عليهددا يدددي هددددا الفدددرم ،يمكدددال
للمحكمددة أال تددأمر بنشددر المقذذرر القضذذائي كلدده أو بع دده أو تعليقذذه أو
اذاعته طبقا للمادة  48من ذا القانون.
ويجددوز لهددا ،إدا اقت ددى األمددر ،أال تددأمر باإلشددارن إلددى المقذذرر
القضائي يي هام الورقة الرسمية ،أو ورقة الحالة المدنية التي انتحر
ييها اللقب أو حرف ييها امسم ب ير حق.
المادة 189
يعاقددب بال رامددة مذذن  20000الذذى  200000در ذذم ،مددال يددزاور
مهنددة وكيددر تجدداري أو مستشددار قددانوني أو جبددائي ،إدا و ددع أو تددر
غيدددره ي دددع ردددفته كأحدددد القضذذذاة السدددابقيال أو القضذذذاة الشدددريييال أو
مووددف سددابق أو مووددف شددريي أو رتبددة عسددكرية يددي منشددورات أو
إعالنددات أو كراسددات أو ميتددات أو رددفائح أو أوراق معنونددة ،وعلددى
العموم ،يي أي و يقة أو كتابة مستعملة يي نطاق نشاطه المهني.
المادة 191
يعاقددب بالغرامذذة مذذن  20000الذذى  200000در ذذم ،المؤسسددوال
أو المددديروال أو المسدديروال لشددركة أو مؤسسددة تجاريددة أو ر دناعية أو
مالية ،إدا و عوا ،أو تركوا غيرهم ي دع ،اسدم أحدد أع دا الحكومدة
أو أحد أع ا المجالو ،مردحوبا بردفته تلد  ،يدي أي دعايدة لردالح
المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزموال إنشا ها.
المادة 193
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يعاقب بالعقوبة المنرول عليها يي المادة السدابقة ،المؤسسدوال
والمديروال والمسيروال لشركة أو مؤسسة تجارية أو مالية ،إدا و دعوا
أو تركددوا غيددرهم ي ددع إسددم ع ددو سددابق يددي الحكومددة أو إسددم أحددد
الق ددان الحددالييال أو السددابقيال أو مووددف أو مووددف سددابق أو ردداحب
اعتبار سام ،إدا كاال امسم مرحوبا بتل الرفة ،يي أي دعايدة لردالح
المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزموال إنشا ها.

الأرع  7مكرر
الغم في االمتحانا والمباريا
(المواد )193 – 4 _ 193 – 3
المادة 193 - 3
يعاق بالحب من شهرين الى سنتين و رامة من  5.111الى
 510111در م أو بلحدا اتين العقوبتين ،كل من يرتك شا ،بلي
وسيلة ،في االمتحانا الدراسية أو المهنية أو شا في المباريا
الدولة
العمومية لولوج المترشحين إلحدا وظائف ادارا
والمؤسسا العمومية أو الجماعا المحلية.
المادة 193 - 5
يعاق بالحب من ستة أشهر الى عالث سنوا و رامة من
 5.111الى  510111در م:
 - 3كل من سلم للغير ،بلي وسيلة ،نص أو موضوع االمتحان
أو المباراة قبل اجرائه أو مكنه من االطالع عليهما؛
 - 5كل من سلم للمترشح أو سهل له الحصول ،بلي وسيلة،
على أجوبة االمتحان أو المباراة أعناء اجرائهما؛
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 - 1كل شخص مكلف باإلشراف أو الحراسة في االمتحان أو
المباراة ،سهل أو ساعد المترشح على الغم في االمتحان أو
المباراة؛
 - 4كل من حل محل المترشح ،الجتياف االمتحان أو المباراة؛
 - 2كل مترشح ،تواطل مت الغير ليحل محله في اجتياف
االمتحان أو المباراة.
المادة 193 - 1
يعاق بالحب من سنة الى خم سنوا و رامة من 20111
الى  210111در م،اذا ارتك الغم في اطار اتأاق جماعي ،لتسري
مواضيت االمتحان أو المباراة أو اعداد ا جوبة ونقلها للمترشح.
المادة 193 - 4
يعاق على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في ذا
الأرع ،طبقا للمادة  112من ذا القانون.
يجوف الحكم بالحرمان من ممارسة حق أو أكعر من الحقوق
المدنية طبقا للمادة  32 - 1من ذا القانون.
يجذذذ الحكذذذم بالمصذذذادرة ،طبقذذذا للمذذذادتين  72و 82مذذذن ذذذذا
القانون.
البا السابت
الجنايا والجنح ضد ا شخاص
(المواد )448 - 4 _ 195
الأرع 3
القتل العمد والتسميم والعنف
(المواد )454 - 5 _ 195
المادة 195
يعاقب بالسجال المؤبد ،كر مال تسبب عمدا يي قتر غيره.
المادة 191
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يعاقب باإلعدام ،إدا ارتكب القتر العمد :
 - 1مت سبق اإلصرار أو الترصد؛
 - 2في حق أحد ا صول أو في حق قاصر دون العامنة عشر؛
 - 3عن طريق التسميم.
المادة 194
سددبق اإلرددرار هددو العددزم المرددمم عليدده ،قبددر وقددوم الجريمددة،
علددى امعتدددا علددى شددخل معدديال أو علددى أي شددخل قددد يوجددد أو
يرادف ،حتى ولو كاال هدا العزم معلقا على ورف أو شرط.
المادة 192
التررد هو التدربل يتدرن طويلدة أو قرديرن يدي مكداال واحدد أو
أمكنة مختلفة بشخل قرد قتله أو ارتكاب العنف ده.
المادة  198( 196سابقا)
التسذذميم ،ذذو االعتذذداء علذذى حيذذاة شذذخص بواسذذطة مذذواد مذذن
شذذذلنها أن تسذذذب المذذذو عذذذاجال أو جذذذال ،أيذذذا كانذذذ الطريقذذذة التذذذي
استعمل أو أعطي بها تلك المواد وأيا كان النتيجة.
المادة 197
مال قتر عمدا وليدا ،يعاقدب بالعقوبدات المقدررن يدي المذواد 392
و 392 – 1و 393مذذن ذذذا القذذانون ،علددى حسددب الحذذاال المفرددلة
ييهما.
إم أال األم ،سوا كانت ياعلة أرلية أو مشاركة يي قتر وليددها،
تعاقب بالسجال مال خمو إلى عشر سنوا  ،وم يطبق هدا الدنل علدى
مشاركيها وم على المساهميال معها.
المادة 198
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاق ذ بالسذذجن مذذن
خم الى عشر سنوا و رامة من  20000الذى  1000000در ذم،
كذذل مذذن قذذام عذذن تبصذذر وقصذذد ،باالتجذذار أو صذذنت منتوجذذا أو مذذواد
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معذذدة للتغذيذذة وخطيذذرة علذذى الصذذحة العامذذة أو قذذام باالتجذذار فيهذذا أو
باشر مسكها أو توفيعها أو عرضها للبيت أو باعها.
يعاقذذذ بالسذذذجن مذذذن عشذذذرين الذذذى عالعذذذين سذذذنة و رامذذذة مذذذن
 200000الى  2000000در م ،كل من ألقى بمواد سذامة أو خطيذرة
على الصحة العامة أو لها تلعير خطيذر علذى سذالمة الصذحة العموميذة
في المياا المخصصة لالستهالك أو للسقي.
ترفذذت العقوبذذة الذذى السذذجن المؤبذذد ،اذا أد ذذذا الجذذرائم الذذى
الوفاة أو اإلصابة بعا ة مستديمة.
المادة 199
يعاقدددب بالسذذذجن المؤبذذذد ،كدددر مدددال يسدددتعمر وسدددائر التعدددديب أو
يرتكب أعمام وحشية لتنفيد يعر يعد جناية.
المادة 411
يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحددد إلددى سذذتة أشذذهر وغرامددة مددال
 20000إلددى  20000درهددم أو بإحدددى هدداتيال العقددوبتيال ،مددال ارتكددب
عمدا د غيره جرحا أو ربا أو أي نوم آخر مال العنف أو اإليددا ،
سوا لم ينتج عنه مرض أو عجز عدال األشد ار الشخردية أو ندتج عنده
مرض أو عجز م تتجاوز مدته واحد وعشرون يوما.
يددي حالددة تددوير سددبق اإلرددرار أو التررددد أو اسددتعمار السددالح،
تكوال العقوبة الحبو مال ال ة أشدهر إلدى سدنتيال وغرامدة مدال 20000
إلى  200000درهم.
المادة 413
إدا كددداال الجدددرح أو ال دددرب أو غيرهمدددا مدددال أندددوام العندددف أو
اإليدددا قددد نددتج عندده عجددز تتجدداوز مدتدده واحذذدا وعشذذرين يومددا ،يددإال
العقوبة تكوال الحبو من ستة أشهر الذى سذنتين وغرامدة مدال 20000
إلى  200000درهم.
يددي حالددة تددوير سددبق اإلرددرار أو التررددد أو اسددتعمار السددالح،
تكوال العقوبة الحبو مال سنة الذى عذالث سذنوا وغرامدة مدال 20000
إلى  200000درهم.
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يجوز فذي حالذة العذود ،أال يحكدم علدى مرتكدب الجريمدة ،عدالون
على دل  ،بالحرماال مال ممارسة حق أو أك ر مال الحقوق المدنية طبقا
للمادة  32 - 1مذن ذذا القذانون وبدالمنع مدال اإلقامدة طبقذا للمذادة 43
من ذا القانون.
المادة 415
يعاقدددب بالسدددجال مدددال خمدددو إلدددى عشدددر سدددنوات و رامذذذة مذذذن
 100000الى  200000در م ،إدا كاال الجرح أو ال رب أو غيرهما
مال وسائر العنف أو اإليدا قد نتج عنه يقد ع دو أو بتدره أو الحرمداال
مال منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى.
يعاقذذذ بذذذالحب مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 2....الى  20....در م ،اذا كان الحرمان من المنأعة جفئيا.
تضاعف العقوبا  ،المنصوص عليها في ذذا المذادة ،يدي حالدة
توير سبق اإلررار أو التررد أو استعمار السالح.
المادة 411
يعاقددب بالسددجال مددال عشددر الذذى خمذ عشذذرة سذذنة و رامذذة مذذن
 200000الذذذذى  2000000در ذذذذم ،إدا كدددداال الجددددرح أو ال ددددرب أو
غيرهما مال وسدائر اإليددا أو العندف قدد ارتكدب عمددا ،ولكدال دوال نيدة
القتر ،ومع دل ترتب عنه الموت.
تضاعف العقوبة ،يدي حالدة تدوير سدبق اإلردرار أو الترردد أو
استعمار السالح.
المادة 414
يعاقب كر مال ارتكب عمدا ربا أو جرحا أو أي نوم آخدر مدال
دد امذرأة حامذذل ،اذا كذان حملهذا ظذا را أو معروفذذا
العندف أو اإليددا
لدا الأاعل ،أو ضد أحد األرور أو د كاير أو دد زو أو طليذق
أو خطي أو خطي سابق أو ضد شخص له واليذة أو سذلطة عليذه أو
مكلف برعايته كما يلي:
 - 1يددي الحددامت المنرددول عليهددا يددي المذذادتين  433و431
من ذا القانون ،عف العقوبة المقررن لكر حالدة ،حسدب التفرديالت
المشار إليها ييهما؛
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 - 2يددي الحالددة المنرددول عليهذذا يددي الفقددرن األولددى مددال المذذادة
 432من ذا القانون ،السجال مال عشر إلى عشريال سنة؛
 - 3في الحالذة المنصذوص عليهذا فذي الأقذرة العانيذة مذن المذادة
 702من ذا القانون ،السجن من عشر الى خم عشرة سنة؛
 - 4في الحالة المنصذوص عليهذا فذي الأقذرة العالعذة مذن المذادة
 702من ذا القانون ،السجال مال عشريال إلى ال يال سنة؛
 - 5يددي الحالددة المنرددول عليهددا يددي الفقددرن األولددى مددال المذذادة
 433من ذا القانون ،السجال مال عشريال إلى ال يال سنة؛
 - 6يددي الحالددة المنرددول عليهددا يددي الفقددرن ال انيددة مذذن المذذادة
 703من ذا القانون ،السجال المؤبد.
المادة 412
يعاقب بالحبو مال سنة إلى خمو سدنوات و رامذة مذن 2.000
الى  20.000در م ،ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبدا للعندف،
مال ساهم يي مشاجرن أو عرياال أو تجمدع دوري ارتكدب أ ندا ه عندف
أي ى إلى موت ،طبق الشروط المشار إليها يدي المذادة  433مذن ذذا
القانون.
يعاق ذ المدددبروال والمحر ددوال علددى المشدداجرن أو العرددياال أو
التجمع ال دوري ،كمدا لدو كدانوا هدم الدديال ارتكبدوا أيعدار العندف المشدار
إليها.
المادة 416
يعاقب بالحبو مال ال ة أشهر إلدى سدنتيال و رامذة مذن 20000
الذى  200000در ذم ،مدا لدم يسددتحق عقوبدة أشدد باعتبداره مرتكبدا لهدددا
العنف ،مال سداهم يدي مشداجرن أو عردياال أو تجمدع دوري وقدع أ ندا ه
رب أو جرح.
يعاق ذ المدددبروال والمحر ددوال علددى المشدداجرن أو العرددياال أو
التجمع ال دوري ،كمدا لدو كدانوا هدم الدديال ارتكبدوا أيعدار العندف المشدار
إليها.
المادة 417
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يعاقب بالحبو مال سنة إلى خمو سنوات و رامة من 20000
الى  20.000در م ،مال ساعد ،عال علم ،شخرا يي األعمار
المح رن أو المسهلة منتحاره أو زوده بالسالح أو السم أو األدوات
الالزمة لالنتحار ،مع علمه بأنها ستستعمر لهدا ال رض ،ودل يي
حالة وقوم امنتحار.
تضاعف العقوبة اذا ارتكب الجريمة ،ضذد قاصذر أو مذن طذرف
أحذذد الذذفوجين فذذي حذذق الذذفوج اآلخذذر أو اذا ارتكذذ مذذن طذذرف أحذذد
ا صذذول أو الكافذذل أو شذذخص لذذه واليذذة أو سذذلطة علذذى الضذذحية أو
مكلف برعايته.
المادة 418
يعاقب بالحبو مال سنة إلى خم سنوات و رامذة مذن 20000
الذذذى  20.000در ذذذم ،كدددر مدددال جدددرح أو دددرب عمددددا قاصذذذرا دوال
العامنة عشر مال عمره أو تعمد حرمانه مال الت ديدة أو العنايدة ،حرماندا
ي دددر بردددحته ،أو ارتكدددب عمددددا دددده أي ندددوم آخدددر مدددال العندددف أو
اإليدددا  ،سذذواء لذذم ينذذتج عنذذه عجذذف أو نذذتج عنذذه مذذر أو عجذذف عذذن
العمل ال تتجاوف مدته واحدا وعشرين يوما.
المادة 419
يعاقب بالحبو مال سنة إلى خمو سنوات و رامذة مذن 20000
الذذى  100000در ذذذم ،إدا نددتج عدددال ال ددرب أو الجدددرح أو العندددف أو
اإليدا أو الحرماال المشار إليه يدي المدادن السدابقة مدرض أو عجدز عدال
العمر تتجاوز مدته واحد وعشرون يوما أو إدا توير سبق اإلردرار أو
التررد أو استعمار السالح.
يجددددوز عددددالون علددددى دلدددد  ،أال يحكددددم علددددى مرتكددددب الجريمددددة
بالحرمدداال مددال ممارسددة حددق أو أك ددر مددال الحقددوق المدنيذذة طبقذذا للمذذادة
 32 - 1من ذا القانون وبالمنع مال اإلقامدة طبقدا للمذادة  43مذن ذذا
القانون.
المادة 431
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يعاقددب بالسددجال مددال عشددر إلددى خمذ عشذذرة سذذنة و رامذذة مذذن
 100000الذذى  200000در ذذم ،إدا نددتج عددال ال ددرب أو الجددرح أو
العنددف أو اإليدددا أو الحرمدداال المشددار إليدده يددي المذذادة  438مذذن ذذا
القانون ،يقد ع و أو بتره أو الحرماال مال منفعته أو عمى أو عدور أو
أية عاهة دائمة أخرى.
يعاقذذذ بالسذذذجن مذذذن خمذذذ الذذذى عشذذذر سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 10....الى  30....در م ،اذا كان الحرمان من المنأعة جفئيا.
يعاقب بالسدجال مدال خمذ عشذرة إلدى ال ديال سدنة و رامذة مذن
 100000الذذى  1000000در ذذم ،إدا نددتج عندده مددوت دوال أال يقرددد
الجاني إحدا ه.
يعاقدددب بالسدددجال مدددال عشذذذرين الذذذى عالعذذذين سذذذنة و رامذذذة مذذذن
 100000الذذذى  1000000در ذذذم يدددي حالدددة حددددوا المدددوت ،دوال أال
يقرده الجاني ،ولكنه كاال نتيجة ألعمار معتادن.
المادة 433
ت دداعف العقوبددة يددي الحددامت المنرددول عليهددا يددي المذذادتين
 438و 439والفقدددرتيال األولدددى وال انيدددة مدددال المذذذادة  413مدددال ذذذذا
القانون ،إدا كاال مرتكب الجريمة أحد أرور القاصذر المجندي عليده أو
فوجه أو شخرا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته.
عددالون علددى دل د  ،يفددي جميددع الحذذاال المشددار إليهددا يددي الفقددرن
السابقة ،يجوز أال يحكدم علدى مرتكدب الجريمدة بالحرمداال مدال ممارسدة
حق أو أك ر مال الحقوق المدنية طبقا للمادة  32 - 1مذن ذذا القذانون
وبالمنع مال اإلقامة طبقا للمادة  43من ذا القانون.
يعاقب بالسجال المؤبد ،يي الحالة المشار إليهدا يدي الفقدرن الرابعدة
مال المادة  413من ذا القانون.
المادة 435
يعاقدددب بالسدددجال مدددال عشذذذرين الذذذى عالعذذذين سذذذنة و رامذذذة مذذذن
 100000الى  ،1000000مال يرتكب جناية الخردا  .يدإدا نشدأ عنهدا
موت ،يعاقب الجاني بالسجن المؤبد.
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المادة 431
يعاقب بالحبو مال شهر واحد الذى سذنتين وغرامدة مدال 20000
إلددى  20....درهددم ،مددال سددبب ل يددره مر ددا أو عجددزا عددال األشد ار
الشخرية ،بإعطائه عمدا ،وبأي وسيلة كانت ،بددوال قردد القتدر ،مدواد
ت ر بالرحة.
إدا نتج عال دل مرض أو عجز عال األش ار الشخرية ،تتجاوز
مدته واحد وعشرون يوما ،يعقوبته الحبو مال سنة الذى عذالث سذنوا
و رامة من  20000الى  10....در م.
يجددددوز عددددالون علددددى دلدددد  ،أال يحكددددم علددددى مرتكددددب الجريمددددة
بالحرمدداال مددال ممارسددة حددق أو أك ددر مددال الحقددوق المدنيذذة طبقذذا للمذذادة
 32 - 1من ذا القانون وبالمنع مال اإلقامدة طبقذا للمذادة  43مذن ذذا
القانون.
إدا نتج عدال المدواد التدي أعطيدت مدرض م يرجدى شدفاؤه أو يقدد
منفعددة ع ددو أو عاهددة دائمذذة ،تطبذذق العقوبذذا المنصذذوص عليهذذا فذذي
الأقذذرتين ا ولذذى أو العانيذذة مذذن المذذادة  702مذذن ذذذا القذذانون ،حسذ
الحاال .
أما إدا نتج عنها الموت ،دوال أال يقرده الجاني ،فتطبذق العقوبذة
المنصوص عليها في الأقرة ا ولى من المادة  703من ذا القانون.
المادة 434
تضاعف العقوبا المنصوص عليها في المادة السابقة ،إدا كاال
مرتكدددب الجدددرائم أحدددد أردددور المجندددي عليددده أو يروعددده أو زوجددده أو
المستحق يي ميرا ه أو مال له سلطة عليه أو المكلدف برعايتده ،دون أن
تتجاوف العقوبة السجن عالعين سنة.
المادة 432
(حذف )
(لنسص الظهير الذي تحيل عليه وادراج مقتضياته في المادة )198
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المادة 436
يتوير عدر مخفض للعقوبة ،إدا كاال القتر أو الجدرح أو ال درب
قد ارتكبت نتيجة استفزاز ناش عال اعتدا بال رب أو العندف الجسديم
على شخل ما.
المادة 437
يتدددوير عددددر مخفدددض للعقوبدددة يدددي جدددرائم القتدددر أو الجدددرح أو
ال رب،إدا ارتكبت نهارا ،لديع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مددخر
منزر أو بيت مسكوال أو أحد ملحقاتهما.
أما إدا حدا دل ليال ،يتطبدق أحكدام البندد ( )1مدال المذادة 125
من ذا القانون.
المادة 438
يتدددوير عددددر مخفدددض للعقوبدددة ،يدددي جدددرائم القتدددر أو الجدددرح أو
ال ددرب ،إدا ارتكبهددا أحددد الددزوجيال ددد الددزو اآلخددر وشددريكه عنددد
مفاجأتهما متلبسيال بجريمة الخيانة الزوجية.
المادة 439
يتوير عدر مخفض للعقوبة يي جناية الخرا  ،إدا ارتكبدت يدورا
نتيجة ا تصا أو هت عرض بالقون.
المادة 451
يتوير عدر مخفض للعقوبة يدي جدرائم الجدرح ،أو ال درب دوال
نية القتر ،حتى ولو نتج عنها موت ،إدا ارتكبها أحد أفراد ا سذرة علدى
أشخال ياجأهم بمنزله وهم يي حالة اترار جنسي غير مشروم.

المادة 453
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يتددوير عدددر مخفددض للعقوبددة ،يددي جددرائم ال ددرب والجددرح إدا
ارتكبت د شخل راشد عندد مفاجأتده متلبسدا بهتد أو بمحاولدة هتد
عرض بعنف أو بدوال عنف ،على قاصر دوال ال امنة عشر.
يتوير نفو العدر يي جدرائم ال درب والجدرح ،إدا ارتكبدت دد
شخل بالغ عند مفاجأته متلبسا باغتراب أو بمحاولة اغتراب.
المادة 455
م يوجد مطلقا عدر مخفض للعقوبة يي جناية قتر األرور.
المادة 451
عندما ي بدت العددر القدانوني الرتكذا الجذرائم المنصذوص عليهذا
في ذا الأرع ،يإال العقوبات تخفض إلى:
 - 1الحبو مال سنة إلى خمو يي الجنايات المعاقب عليها قانونا
باإلعدام أو السجال المؤبد؛
 - 2الحبو مال ستة أشهر إلى سنتيال يي باقي الجنايات؛
 - 3الحبو مال شهر واحد إلى ال ة أشهر يي الجنح.
المادة 454
يدددي الحدددامت المشدددار إليهدددا يدددي البنذذذدين ( )1و( )2مدددال المدددادن
السددابقة ،يجددوز أال يحكددم أي ددا علددى الجدداني بددالمنع مددال اإلقامددة طبقذذا
للمادة  43من ذا القانون.
المادة 454 – 3
ال يوجد عذر مخأ للعقوبة ،اذا ارتكب الجرائم المنصوص
عليها في ذا الأرع ضد قاصر دون العامنة عشر من عمرا.
المادة 454 – 5
وا ضرار
ال يعتد بالشوا د الطبية ،لتقدير العجف والمر
المنصوص عليها في ذا الأرع ،فيما يخص مدتها ومدا ا ،اال اذا
سلمها طبي شرعي أو طبي خبير مسجل بجدول يئة الخبراء ،أو
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مسجلة ومرقمة بسجال

اذا سلمها مستشأى عمومي وكان
المستشأى.
ال تحول المقتضيا المشار اليها في الأقرة السابقة ،دون
تطبيق المقتضيا المتعلقة بلنجاف الخبرة القضائية المنصوص عليها
في قانون المسطرة الجنائية ،عند االقتضاء.
الأرع 5
التهديد وعدم تقديم المساعدة
(المواد )413 – 452
المادة 452
يعاقب بالحبو مال ستة أشهر الذى سذنتين وغرامدة مدال 20000
إلدددى  20.000درهدددم ،مدددال هددددد بارتكددداب جنايدددة دددد األشدددخال أو
األموار ،ودل بكتابدة موقدع عليهدا أو بددوال توقيدع ،أو ردورن أو رمدز
أو عالمة ،أو بلي وسيلة أخرا.
المادة 456
يعاق بالحبو مال سنة إلى خمو سنوات وغرامدة مدال 20000
إلددى  200000درهددم ،عددال التهديددد المشددار إليدده يددي المددادن السددابقة ،إدا
كاال مرحوبا باألمر بإيدام مبلغ مدال المدار يدي مكداال معديال ،أو بالقيدام
بأي شرط آخر.
المادة 457
يعاقب بالعقوبة المنردول عليهدا يدي المذادة  ،425عدال التهديدد
إدا وقع شفاهيا وكاال مرحوبا بأمر أو معلقا على شرط.
المادة 457 - 3
تضذذاعف العقوبذذة المنصذذوص عليهذذا فذذي المذذواد  722و720
و 724من ذذا القذانون ،اذا كذان مرتكذ الجريمذة أحذد الذفوجين ضذد
الذذفوج اآلخذذر أو أحذذد ا صذذول أو كذذافال أو شخصذذا لذذه واليذذة أو سذلطة
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علذذى الضذذحية أو مكلأذذا برعايتذذه ،وكذذذا فذذي حالذذة العذذود ،أو اذا كذذان
ضحية الجريمة قاصرا دون العامنة عشر من عمرا.
المادة 458
يددي الحددامت المشددار إليهددا يددي المذذواد  425و 426و 427مذذن
ذا القانون ،يجوز أي ا أال يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمداال مدال
ممارسة حق أو أك ر مال الحقوق المدنية طبقا للمادة  32 - 1مذن ذذا
القانون وبالمنع مال اإلقامة طبقا للمادة  43من ذا القانون.
المادة 459
يعاق ذ بددالحبو مددال شددهر واحددد إلددى ال ددة أشددهر وغرامددة مددال
 20000إلى  20.000درهدم أو بإحددى هداتيال العقدوبتيال ،عدال التهديدد
بارتكداب يعددر مددال أيعددار امعتدددا علددى األشددخال أو األمددوار عدددا مددا
نددل عليدده يددي المذذواد  425إلددى  427مذذن ذذذا القذذانون ،إدا ارتكددب
بإحدى الوسائر المشار إليها يي تل المواد.
المادة 411
يعاقب بالحبو مال ال ة أشهر الى سذنتين وغرامدة مدال 20000
إلى  20.000در م ،مال كاال يي استطاعته ،دوال أال يعدرض نفسده أو
غيره للخطر ،أال يحدور بتدخلده المباشدر دوال وقدوم يعدر يعدد جنايدة أو
دوال وقدوم جنحددة تمدو السددالمة البدنيدة ل شددخال ،لكنده أمسد عمدددا
عال دل .
تضذذذاعف العقوبذذذة ،اذا كذذذان مرتكذذذ الجريمذذذة فوجذذذا أو أحذذذد
ا صول أو كافال أو شخصا له والية أو سذلطة علذى الضذحية أو مكلأذا
برعايتذذه ،أو اذا كذذان ضذذحية الجريمذذة قاصذذرا دون العامنذذة عشذذر مذذن
عمرا.

المادة 413
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يعاقب بالحبو مال ال ة أشهر إلى سذنتين وغرامدة مدال 20000
إلى  10....درهم ،مال أمسد عمددا عدال تقدديم مسداعدن لشدخل يدي
خطدددر ،رغدددم أنددده كددداال يسدددتطيع أال يقددددم تلددد المسددداعدن إمدددا بتدخلددده
الشخري وإما بطلب اإلغا ة ،دوال تعريض نفسه أو غيره ألي خطر.
تضذذاعف العقوبذذة ،اذا كذذان مرتك ذ الجريمذذة طبيبذذا أو فوجذذا أو
أحد ا صذول أو كذافال أو شخصذا لذه واليذة أو سذلطة علذى الضذحية أو
مكلأذذا برعايتذذه ،وكذذذا فذذي حالذذة العذذود ،أو اذا كذذان ضذذحية الجريمذذة
قاصرا دون العامنة عشر من عمرا.
الأرع  5مكرر
التمـييـف
(المواد )413 – 4 - 5 _ 413 – 3
المادة 413 – 3
التمييذذف ذذو كذذل تصذذرف يسذذتهدف تعطيذذل أو عرقلذذة االعتذذراف
بحقوق اإلنسان والحريا ا ساسية أو التمتت بها أو ممارستها ،علذى
قذذدم المسذذاواة ،فذذي الميذذدان السياسذذي أو االقتصذذادي أو االجتمذذاعي أو
العقافي أو في أي ميدان خر من ميادين الحياة العامة.
يعتبددر تمييددزا ،كددر تأضذذيل أو اسذذتعناء أو تقييذذد أو تفرقددة بدديال
األشددخال بسددبب األرددر الددوطني أو األرددر امجتمدداعي أو اللددوال أو
الجددنو أو اللغذذة أو الو ددعية العائليددة أو الحالددة الرددحية أو اإلعاقددة أو
الددرأي السياسددي أو امنتمددا النقددابي أو بسددبب امنتمددا أو عدددم امنتمددا
الحقيقي أو المفترض لعرق أو ألمة أو لساللة أو لديال معيال.
تكوال أي ا تمييزا ،كر تفرقة بديال األشدخال االعتباريذة ،بسدبب
أرددر أع ددائها أو بعددض أع ددائها أو جنسددهم أو لغذذتهم أو و ددعيتهم
العائليدة أو حدالتهم الردحية أو إعداقتهم أو آرائهدم السياسدية أو أنشدطتهم
النقابية أو بسبب انتمائهم أو عددم انتمدائهم الحقيقدي أو المفتدرض لعدرق
أو ألمة أو لساللة أو لديال معيال.
المادة 413 – 3 – 3
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الكرا ية ،ي االفدراء والنأور الشديد الموجه ضد أشخاص
بسب انتمائهم أو عدم انتمائهم للون أو جن أو عرق أو ساللة أو
دين معين.
المادة 413 – 5
يعاقب على التمييز كما تدم تعريفده يدي المدادن  413 – 3مدال هددا
القانوال بدالحبو مدال شدهر واحدد إلدى سدنتيال وغرامدة مدال  58333إلدى
 538333درهم ،إدا تم ر ييما يلي:
 - 1اممتنام عال تقديم منفعة أو عال أدا خدمة؛
 - 2عرقلة الممارسة العادية ألي نشاط اقترادي؛
 -3ريض تش ير شخل أو تلديبه أو يرله مال العمر؛
 –4ربط تقديم منفعة أو أدا خدمدة أو عدرض عمدر بشدرط مبندي
على أحد العنارر الواردن يي المادة  431 – 1من ذا القانون.
المادة 413 - 1
يعاقذ بذذالحب مذذن شذذهر واحذذد الذذى عالعذذة أشذذهر و رامذذة مذذن
 20000الذذى  200000در ذذم أو بلحذذدا ذذاتين العقذذوبتين ،اذا تمعذذل
التمييف فيما يلي :
 - 1تعبير شائن أو محقر أساسه التمييف؛
 - 2سوء معاملة تنم عن تحقير أساسه التمييف.
المادة 413 - 4
م يعاقب على التمييز يي الحامت اآلتية :
 - 1إدا بني التمييز بسدبب الحالدة الردحية ،علدى عمليدات هدديها
الوقاية مال مخاطر الويان أو مخاطر المو بالسالمة البدنية للشدخل أو
مال العجز عال العمر أو مال اإلعاقة وت طية هده المخاطر؛
 - 2إدا تم ر التمييز بسبب الحالة الرحية أو اإلعاقة ،يي ريض
التش ير أو التوظيف أو يي الفرر مال العمدر المبندي علدى عددم القددرن
على العمر ال ابتة طبيا ويقا ألحكدام تشدريع الشد ر أو التشدريع المتعلدق
بأنومة الوويفة العمومية؛
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 - 3إدا بندددي التمييدددز بسدددبب الجدددنو ،ييمدددا يخدددل التشددد ير أو
التوظيف أو ممارسة بع الحقوق السياسية ،على أال امنتما لجنو
أو آلخددر يكددوال حسددب تشددريع الش د ر أو أنومددة الوويفددة العموميددة أو
القوانين االنتخابية الشرط الحاسم لممارسة عمر أو نشاط مهني.
المادة 413 - 4 – 3
يعاق ذ بذذالحب مذذن شذذهر واحذذد الذذى سذذنة واحذذدة و رامذذة مذذن
 2....الذذى  210111در ذذم ،كذذل تحذذري علذذى التمييذذف أو الكرا يذذة
بين ا شخاص.
تكون العقوبة ي الحب من سذنة الذى عذالث سذنوا والغرامذة
من  310111الى  3110111در م ،اذا ارتك التحري علذى التمييذف
أو الكرا ية بواسطة الخط أو الصذيا أو التهديذدا المأذوا بهذا فذي
ا ماكن أو االجتماعا العمومية ،أو بواسطة المكتوبا والمطبوعا
المبيعة أو الموفعة أو المعروضة للبيت أو المعروضة فذي ا مذاكن أو
االجتماعذذا العموميذذة أو بواسذذطة الملصذذقا المعروضذذة علذذى أنظذذار
العمذذذذوم أو بواسذذذذطة مختلذذذذف وسذذذذائل االتصذذذذال السذذذذمعية البصذذذذرية
واإللكترونية.
يجوف الحكم على الأاعل ،بالمنت من مفاولة المهنذة أو النشذاط،
لمدة ال تتجاوف خم سنوا وفقا للمادة  78 – 2من ذا القانون.
يجوف الحكم بل الق المؤسسة أو حج الموقت اإللكتروني وفقا
المادة  78 – 7من ذا القانون.
يمكن ،عالوة على ذلك ،الحكم بمصادرة ا شياء التي لها عالقة
بالجريمة وفقا للمادة  82من ذا القانون.
الأرع 1
القتل أو الجر ير العمدي
(المواد )412 _ 415
المادة 415
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يعاقب بالحبو مدال ال دة أشدهر إلدى خمدو سدنوات وغرامدة مدال
 20000إلدددى  20....درهدددم ،مدددال ارتكددددب بعددددم تبردددره أو عدددددم
احتياطه أو عددم انتباهده أو إهمالده أو عددم مراعاتده الدنوم أو القدوانيال،
قتال غير عمدي،أو تسبب ييه عال غير قرد.
المادة 411
يعاقب بالحبو مال شدهر واحدد إلدى سدنتيال وغرامدة مدال 20000
إلدددى  20.000درهدددم أو بإحددددى هددداتيال العقدددوبتيال ،مدددال تسدددبب بعددددم
تبرددره أو عدددم احتياطدده أو عدددم انتباهدده أو إهمالدده أو عدددم مراعاتدده
النوم أو القوانيال ،يي جرح غير عمدي أو إرابة أو مدرض ،ندتج عنده
عجز عال األش ار الشخرية تزيد مدته عال ستة أيام.
المادة 414
ت ددداعف العقوبدددات المقدددررن يدددي المذذذادتين السدددابقتيال ،إدا كددداال
الجاني قد ارتكب الجنحة وهو يي حالة سكر أو تح تلعير مخدرا أو
مؤعرا عقليذة ،أو كداال قدد حداور الدتخلل مدال المسدؤولية الجنائيدة أو
المدنيددة التددي قددد يتعددرض لهددا ،ودل د بفددراره عقددب وقددوم الحددادا أو
بت يير حالة مكاال الجريمة أو بأي وسيلة أخرى.
المادة 412
مددال تسددبب عددال غيددر عمددد ،يددي الحذذاال المشددار إليهددا يددي المددادن
 218 - 23ويي البند ( )1مال المادن  591مال هدا القانوال ،يي حريق
نتج عنه موت شدخل أو أك در ،أو إردابته بجدروح ،يعدد مرتكبدا للقتدر
أو اإلرابة خطأ ،ويعاقب بهده الرفة ،تطبيقا للمواد ال ال ة السالفة.
الأرع 4
االختطاف و االحتجاف
(المواد )441 – 3 _ 416
المادة 416
يعاقدددب بدددالحبو مدددال عذذذالث الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 2.000الذذذى  200000در ذذذم ،كدددر مدددال قدددام باختطددداف شدددخل أو
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احتجازه أو أي تصرف أدا الى سل الحرية الشخصذية دوال أمدر مدال
السلطات المخترة.
إدا است رقت مدن االختطاف أو االحتجاف عشذرين يومذا أو أكعذر
تكذذون العقوبذذة السذذجن مذذن خمذذ الذذى عشذذر سذذنوا و رامذذة مذذن
 20.000الى  2000000در م.
المادة 416 - 3
اذا ارتك ذ االختطذذاف أو االحتجذذاف مذذن طذذرف أحذذد الذذفوجين أو
أحد ا صول أو الكافل أو شخص له واليذة أو سذلطة علذى الضذحية أو
مكلذذف برعايتذذه أو اذا تعذذر الضذذحية لعنذذف خذذر كيأمذذا كذذان نوعذذه
ترفت العقوبة السالبة للحرية الى :
 - 1السجن من عشر الى عشرين سنة ،فذي الحالذة المنصذوص
عليها في الأقرة ا ولى من المادة  730من ذا القانون؛
 - 2السجن من عشرين الى عالعين سنة ،في الحالة المنصوص
عليها في الأقرة العانية من المادة  730من ذا القانون.
المادة 416 - 5
يعاقدددب بالسذذذجن مذذذن عشذذذر الذذذى عشذذذرين سذذذنة و رامذذذة مذذذن
 20....الى  2000000در م ،اذا ارتك االختطاف أو االحتجاف:
 - 1ضذذد موظذذف عمذذومي أعنذذاء ممارسذذته لمهامذذه أو بمناسذذبة
ممارسته لها؛
 - 2ضد شا د أو ضحية أو طرف مدني بسذب ادالءا بتصذريح
أو لتقديمه شكاية أو إلقامته دعوا أو للحيلولة دون القيام بذلك؛
 - 3مذذن طذذرف مجموعذذة مذذن ا شذذخاص بصذذأتهم فذذذاعلين أو
مشاركين؛
 - 7ضد مجموعة من ا شخاص في وق واحد؛
 - 2مت سبق اإلصرار أو باستعمال السال أو التهديد به؛
 - 0للتهديد بارتكا جريمة ضد ا شخاص أو الممتلكا .
المادة 416 – 1
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يعاق بنأ العقوبا المنصوص عليها في المادة السذابقة ،اذا
ارتك االختطاف أو االحتجاف :
 - 1ضد شذخص يعذاني مذن وضذعية صذعبة بسذب كبذر سذنه أو
بسب مر أو اعاقة أو بسب نقص بدني أو نأسذي ،علذى أن تكذون
ذا الوضعية ظا رة أو معروفة لدا الأاعل؛
 - 2ضد امرأة حامل ،اذا كان حملها ظا را أو كان معروفا لذدا
الأاعل؛
 - 3عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظامية أو مماعلة لمذا
و منصوص عليه في المادة  387من ذا القذانون ،ولذو عذن طريذق
انتحال اسم كاذ أو تقديم أمر ملغى أو مفور؛
 - 7باستعمال وسيلة من وسائل النقل ذا محرك.
المادة 417
يعاقذذذ بالسذذذجن مذذذن عشذذذرين الذذذى عالعذذذين سذذذنة و رامذذذة مذذذن
 200000الذذذى  2000000در ذذذم ،اذا كذذذان االختطذذذاف أو االحتجذذذاف
بهدف :
 - 1تمكديال مرتكبذي ذذا الجذرائم مددال أخدد رهدائال إمدا إلعددداد أو
تسهير أو ارتكاب جناية أو جنحة؛
 - 2تيسير هروب مرتكبي الجرائم أو إيالتهم مال العقاب؛
 - 3تنفيد أمر أو اإللزام بشرط أو أدا يدية.
المادة 418
يعاق بالسجن المؤبد اذا كان االختطاف أو االحتجاف مسبوقا :
 - 1بتعذي أو مصحوبا به أو مور فيما بعد؛
 - 2باعتداء جنسي أو مصحوبا به أو مور فيما بعد؛
تطبذذذق نأذذذ العقوبذذذة اذا نتجذذذ عذذذن الجريمذذذة وفذذذاة دون نيذذذة
احداعها.
المادة 419
يعاق بذنأ العقوبذا المقذررة فذي المذواد مذن  416الذى 418
من ذا الأرع حس الكيأيذا المبينذة فذي ذذا المذواد ،كذل مذن يقذدم،
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عذذذن علذذذم ،محذذذال أو أدوا العتقذذذال أو احتجذذذاف أو اختطذذذاف المجنذذذي
عليهم أو وسيلة نقلهم.
المادة 441
كر من و ع مال تلقا نفسده حددا لالعتقدار أو االحتجذاف ،يسدتفيد
مال العدر المخفض للعقوبة بحسب مدلور المادن  143مدال هددا القدانوال
طبق الكيفيات اآلتية:
 - 1يددي الحددامت المنرددول عليهددا يددي الأقذذرة ا ولذذى مذذذن
المادة  730من ذذا القذانون ،إدا أطلدق سدراح الشدخل المختطذف أو
المحتجف و و يتمتت بصحة جيدة ،قبر م ي أقر مال عشرة أيدام علدى
يوم امختطداف أو االحتجذاف ،تكذون العقوبدة ذي الحدبو مذن سذنة الذى
عالث سنوا و رامة من  100000الى  200000در م.
 - 2فذذذي الحذذذاال المنصذذذوص عليهذذذا فذذذي المذذذادتين 730 – 1
و 730 - 2و 730 – 3مذذن ذذذا القذذانون ،اذا أطلددق سددراح الشددخل
المختطذذف أو المحتجذذف و ذذو يتمتذذت بصذذحة جيذذدة ،بدديال اليددوم العاشددر
واليوم ال ال يال الموالييال ليوم امختطداف أو االحتجذاف ،تخأذ العقوبدة
السجنية الى السجال من خم الى عشر سنوا ؛
 - 3يددي الحددامت المنرددول عليهددا يددي المذذادة  734مذذن ذذذا
القذذانون ،إدا أطلددق سددراح الشددخل المقبددوض عليدده أو المختطددف أو
المحتجف كرهينة ،وهو يتمتدع بردحة جيددن ،قبدر م دي اليدوم الخدامو
على يوم امختطاف أو االحتجاف ،يدإال العقوبدة تخفدض إلدى السدجال مدال
خمدددو إلدددى عشدددر سدددنوات و رامذذذة مذذذن  200000الذذذى 2000000
در م .ويطبق هدا العدر إدا كانت األعمار اإلجرامية ،تهدف إلدى تنفيدد
أمر أو تويير شرط وكاال إطالق سراح الشخل قد تم دوال تنفيد األمدر
أو تويير الشرط؛
غير أنه م يستفيد مال التخفيض المنرول عليه يي هده المدادن،
كر مال أطلدق مدال تلقدا نفسده سدراح الشدخل المقبدوض أو المعتقدر أو
المحتجز أو المختطدف أو المسدلوب حريتده حسذ الحذاال  ،وكداال هددا
األخير قد تعرض مال قبر لمعامالت سيئة.
المادة 441 - 3
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يج على المحكمة في جميت الحاال المنصوص عليها في ذا
الأرع ،اذا حكم بالمؤاخذة ،أن تلمر بنشر المقرر القضائي أو تعليقه
أو اذاعته طبقا للمادة  78من ذا القانون.
الأرع  4مكرر
المخدرا والمؤعرا العقلية
(المواد )441 – 36 _ 441 – 5
المادة 441 – 5
تعتبر مخدرا  ،كل مادة طبيعية أو تركيبية تذدخل ضذمن المذواد
الواردة فذي الجذدولين ا ول والعذاني مذن االتأاقيذة الوحيذدة للمخذدرا
لسنة  1201كما تم تعديلها بمقتضى بروتوكول سنة .1241
تعتبر مذؤعرا عقليذة ،كذل مذادة طبيعيذة أو تركيبيذة مدرجذة فذي
الجذذذدول ا ول أو العذذذاني أو العالذذذث أو الرابذذذت مذذذن اتأاقيذذذة المذذذؤعرا
العقلية لسنة .1241
المادة 441 – 1
يعاقذذذ بذذذالحب مذذذن خمذذذ الذذذى عشذذذر سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 20.000الى  2000000در م ،كل من :
 - 1أنذذتج أو صذذنت أو نقذذل أو حذذاف أو اسذذتورد أو صذذدر بقصذذد
االتجذذار أو اتجذذر ،بصذذأة يذذر مشذذروعة ،فذذي المخذذدرا أو المذذؤعرا
العقلية؛
 - 2أنذذتج أو صذذنت أو نقذذل أو حذذاف أو اسذذتورد أو صذذدر بقصذذد
االتجار أو اتجر ،بصأة ير مشروعة ،في المواد أو النباتا المعتبذرة
مخدرا .
المادة 441 – 4
يعاقذذذ بذذذالحب مذذذن خمذذذ الذذذى عشذذذر سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 1000000الى  100000000در م ،كل من قام باستيراد أو تصدير
مخدرا أو مؤعرا عقلية بصأة ير مباشرة.
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يعاقذذذ بالسذذذجن مذذذن عشذذذر الذذذى عالعذذذين سذذذنة و رامذذذة مذذذن
 100000000الذى  300000000در ذذم ،اذا ارتكبذ ذذا ا فعذذال فذذي
اطار منظمة اجرامية مشكلة وفقا لمقتضيا المادة .227
المادة 441 – 2
يعاقذذذ بالسذذذجن مذذذن عشذذذر الذذذى عالعذذذين سذذذنة و رامذذذة مذذذن
 100000000الذذذذذذذى  300000000در ذذذذذذذم ،اذا ارتكبذذذذذذذ ا فعذذذذذذذال
المنصذذوص عليهذذا فذذي المذذادتين السذذابقتين فذذي اطذذار منظمذة اجراميذذة
مشكلة وفقا لمقتضيا المادة .227
المادة 441 – 6
يعاقذذ بذذذالحب مذذذن سذذذنتين الذذذى عشذذذر سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 20000الى  2000000در م ،كل :
 – 1من سهل على الغير استعمال مخذدرا أو مذؤعرا عقليذة،
بصأة يذر مشذروعة ،بعذو أو بغيذر عذو امذا بتذوفير محذل لهذذا
الغر واما باستعمال أي وسيلة من الوسائل؛
 – 2طبي ذ سذذلم وصذذأة صذذورية تسذذاعد الغيذذر علذذى اسذذتعمال
المواد أو المفروعا المعتبرة مخدرا ؛
 – 3مذذذن عمذذذل علذذذى تسذذذلم المذذذواد أو المفروعذذذا المذذذذكورة
بواسطة وصأا طبية صورية أو حاول العمل على تسلمها؛
 – 7مذذن كذذان علذذى علذذم بالصذذبغة الصذذورية التذذي تكتسذذيها ذذذا
الوصذذذأا وسذذذلم بنذذذاء علذذذى تقذذذديمها اليذذذه المذذذواد أو المفروعذذذا
المذكورة.
يرفذذذت الحذذذد ا دنذذذى للعقوبذذذة الذذذى خمذذذ سذذذنوا اذا وضذذذع
مخذذدرا أو مذذؤعرا عقليذذة فذذي مذذواد ذائيذذة أو فذذي مشذذروبا دون
علذذذم المسذذذتهلكين أو اذا سذذذلم المخذذذدرا أو المذذذؤعرا العقليذذذة أو
المواد أو المفروعا المذكورة الى قاصذر أو معذاق ذ نذي أو شذخص
يعذذالج مذذن اإلدمذذان أو اذا كان ذ ذذذا المذذواد قذذد سذذلم طبذذق الشذذروط
المنصوص عليها في البندين ( )1و( )7أعالا.
المادة 441 – 7
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يعاق بالحب من شهرين الذى سذنة و رامذة مذن  20000الذى
 100000در م أو بلحدا ذاتين العقذوبتين ،كذل مذن اسذتعمل أو حذاف
من أجل االستعمال الشخصذي مخذدرا أو مذؤعرا عقليذة بصذأة يذر
مشروعة.
ير أن الدعوا العموميذة ال تحذرك اذا وافذق مرتكذ الجريمذة
بعد فحص طبي بطل  ،من النيابة العامذة ،علذى الخضذوع خذالل المذدة
الالفمة لشأائه الى عالجذا القضذاء علذى اإلدمذان التذي تقذدم امذا فذي
مؤسسة عالجية طبق الشذروط المنصذوص عليهذا فذي المذادة  80مذن
ذذذذا القذذذانون وامذذذا فذذذي مصذذذحة خاصذذذة معتمذذذدة مذذذن طذذذرف السذذذلطة
الحكوميذذة المكلأذذة بالصذذحة ،ويجذذ فذذي ذذاتين الحذذالتين أن يأحذذص
الشذذخص المباشذذر عالجذذه كذذل خمسذذة عشذذر يومذذا طبي ذ خبيذذر تعينذذه
النيابة العامة ويؤ ل ذا الطبي وحدا للب في الشأاء.
تصذذدر المحكمذذة بعذذد استشذذارة لجنذذة طبيذذة تعينهذذا لهذذذا الغايذذة،
قرارا تحدد فيه الشروط التي قد تمكن في بع الحاال االسذتعنائية،
المتعلقة بالقاصرين على الخصذوص ،مذن معذالجتهم فذي وسذط عذائلي
استنادا للتقرير المرفوع من طرف اللجنة المعنية.
تحرك الدعوا العمومية فيمذا يخذص ا فعذال المنصذوص عليهذا
فذذي الأقذذرة ا ول ذى بصذذرف النظذذر عذذن المتابعذذا الخاصذذة بالجريمذذة
الجديذذدة اذا عذذاد الشذذخص خذذالل أجذذل الذذعالث سذذنوا المواليذذة لشذذأائه
الى ارتكا جنحة استعمال المخدرا .
اذا جر مطالبة بلجراء تحقيق ،جذاف لقاضذي التحقيذق أن يذلمر
بعذذذد استشذذذارة النيابذذذة العامذذذة بلخضذذذاع المعنذذذي بذذذا مر للعذذذالج طبذذذق
الشذذروط المقذذررة فذذي الأقذذرتين العانيذذة والعالعذذة أعذذالا ،ويواصذذل عنذذد
االقتضذذاء تنأيذذذ الوصذذأة المذذلمور فيهذذا بذذالعالج المذذذكور بعذذد اختتذذام
اجراءا التحقيق.
اذا تملذذص الشذذخص المذذلمور بعالجذذه مذذن تنأيذذذ ذذذا اإلجذذراء
طبق عليه العقوبا المقررة في المادة  321من ذا القانون.
تطبذذق مقتضذذيا المذذادة  80مذذن ذذذا القذذانون فيمذذا اذا أحيل ذ
القضية على يئة الحكم.
المادة 441 – 8
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يعاق بالحب من ستة أشهر الى سنتين و رامذة مذن 20000
الى  200000در م ،كل من عذر علذى الغيذر أو سذلمه بصذأة يذر
مشذذذروعة مخذذذدرا أو مذذذؤعرا عقليذذذة بقصذذذد االسذذذتعمال الشخصذذذي
وبدون مقابل.
تضذذاعف العقوبذذة اذا اسذذتهدف العذذر أو التسذذليم المشذذار اليذذه
في الأقرة ا ولى قاصرا أو معاقا ذ نيذا أو شخصذا يعذالج مذن اإلدمذان
أو اذا وقت في مؤسسا تربوية أو تعليمية أو صحية أو رياضية.
المادة 441 – 9
يعاقذذذ بذذذالحب مذذذن خمذذذ الذذذى عشذذذر سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 1000000الذذى  100000000در م،كذذل مذذن قذذام بصذذناعة أو نقذذل أو
توفيت منتجـا أو تجهيفا بقصد استعمالها في فراعة المخدرا أو
المؤعرا العـقلية أو انتاجها أو صناعتها ،بطريقة ير مشروعة.
المادة 441 – 31
بصرف النظر عن أفعال المشاركة الناتجة عن تطبيق مقتضيا
المذذادة  122مذذن ذذذا القذذانون ،فذذلن كذذل مذذن حذذر بليذذة وسذذيلة مذذن
الوسائل على ارتكا احدا الجرائم المنصوص عليها في المذواد مذن
 770 - 2الذذذذى  770 - 8مذذذذن ذذذذذا القذذذذانون سذذذذواء أكذذذذان لهذذذذذا
التحذذري مأعذذول أم ال يعاق ذ بذذالحب مذذن سذذنة الذذى خم ذ سذذنوا
و رامة من  20000الى  200000در م.
تطبذذق نأذ العقوبذذة علذذى كذذل مذذن حذذر طبذذق نأذ الشذذروط
على استعمال مخدرا أو مؤعرا عقلية.
اذا وقت التحري بلحدا وسائل اإلشذهار أو بواسذطة مكتوبذا
أو عن طريق ا قوال أو الصور أو االجتماعذا العموميذة أو بواسذطة
مختلذذف وسذذائل اإلعذذالم السذذمعية البصذذرية وااللكترونيذذة طبق ذ ذذذا
العقوبا علذى مرتكبذي التحذري ولذو كذان مصذدر اإلشذهار بالخذارج
ووقت اإلعالن عنه في المغر .
المادة 441 – 33
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يعاقذذ عذذن محاولذذة ارتكذذا الجذذرائم المقذذررة فذذي ذذذا الأذذرع
باعتبار ا جنحة تامة.
كما تطبق العقوبا المقررة في نأ الأرع على كل مذن شذارك
فذذي جمعيذذة أو اتأذذاق قصذذد ارتكذذا ذذذا الجذذرائم مذذا لذذم يتعلذذق ا مذذر
بمنظمة اجرامية.
المادة 441 – 35
ال يستأيد المحكوم عليذه مذن أجذل جذرائم المخذدرا والمذؤعرا
العقليذذة ،المنصذذوص عليهذذا فذذي ذذذا الأذذرع ،مذذن الظذذروف القضذذائية
المخأأة اذا:
 - 1كان موظأا عموميا و ارتك الجريمة أعناء تلدية وظيأته؛
 - 2كان يعمل في قطاع الصحة؛
 - 3كان حامال للسال أو استعمل العنف؛
 - 7نذذذتج عذذذن اسذذذتعمال المخذذذدرا أو المذذذؤعرا العقليذذذة وفذذذاة
شخص أو عدة أشخاص أو احداث عا ة مستديمة؛
 - 2استهدف الجريمة قاصرا دون العامنة عشر.
المادة 441 – 31
مت مراعاة حقذوق الغيذر حسذن النيذة ،يتعذين علذى المحكمذة،في
حالذذة اإلدانذذة ،أن تحكذذم بمصذذادرة المفروعذذا أو المذذواد المحجذذوفة
وكذذذا المنشذذآ والتجهيذذفا ووسذذائل النقذذل وا مذذوال المسذذتعملة أو
المخصصذذذة لالسذذذتعمال وكذذذذا ا مذذذوال المحصذذذل عليهذذذا مذذذن ارتكذذذا
الجريمة.
يجذذذوف للمحكمذذذة المرفوعذذذة اليهذذذا القضذذذية فذذذي جميذذذت الحذذذاال
المنصوص عليها في البند ( )1من المادة  770 - 0من ذا القانون،
أن تذذذذلمر بمصذذذذادرة جميذذذذت ا عذذذذاث وا شذذذذياء المنقولذذذذة المفينذذذذة أو
المفخرفذذذذة ا مذذذذاكن بهذذذذا وا دوا المعذذذذدة أو المسذذذذتعملة ذذذذرا
المخدرا والمؤعرا العقلية.
المادة 441 – 34
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يج الحكم بذالمنت مذن مفاولذة المهنذة أو النشذاط أو الأذن طبقذا
للمادة  84من ذا القانون ،على مرتكبي الجنح المنصوص عليها فذي
ذا الأرع متى ارتكب بمناسبة مفاولتها.
المادة 441 – 32
يجذذوف الحكذذم بذذل الق المؤسسذذا التذذي ارتكبذذ فيهذذا الجذذرائم
المنصوص عليها في ذا الأرع ،طبقا للمادة  20من ذا القانون.
كما يجوف ا الق ذا المؤسسا بصأة مؤقتة من طرف قاضي
التحقيق المحال اليه التحقيق في ذا الجرائم ،وتطبق في ذذا الحالذة
المقتضيا المنصوص عليها في المادة  20من ذا القانون.
المادة 441 – 36
يجذذذوف للمحكمذذذة أن تحكذذذم علذذذى ا جنبذذذي الذذذذي يرتكذذذ احذذذدا
الجذذرائم المنصذذوص عليهذذا فذذي ذذذا الأذذرع ،بذذالمنت مذذن اإلقام ذة فذذي
المملكذذة امذذا بصذذأة نهائيذذة أو لمذذدة ال تقذذل عذذن خمذ سذذنوا  ،وذلذذك
بصذذذرف النظذذذر عذذذن تذذذدبير الطذذذرد الذذذذي يمكذذذن أن تذذذلمر بذذذه السذذذلطة
اإلدارية.
الأرع  4مكرر 3
انتهاك حرمة المسكن
(المادتان )443 – 3 _ 443
المادة 443
يعد منتهكا لحرمة المسكن ،كر مال دخر أو حداور الددخور إلدى
مسكال ال ير ،باستعمار التدليو أو التهديد أو العنف دد األشدخال أو
األشديا ويعاقدب بدالحبو مدال شدهر واحدد إلدى سدتة أشدهر وغرامدة مذذن
 20000الى  200000در م أو بلحدا اتين العقوبتين.
المادة 443 - 3
يعاقددب ب دالحبو مددال سددتة أشددهر إلددى ددالا سددنوات وغرامددة مددال
 20000الذذذى  200000در ذذذم ،إدا انتهكدددت حرمدددة المسدددكال لددديال ،أو
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باستعمار التسلق أو الكسر أو بواسطة عدن أشخال ،أو إدا كاال الفاعر
أو أحد الفاعليال يحمر سالحا واهرا أو مخبأ.

الأرع 2
االعتداء على الشرف أو االعتبار الشخصي وافشاء ا سرار
(المواد )448 – 4 _ 445
المادة 445
يعد قديا ،ادعا واقعدة أو نسدبتها إلدى شدخل أو هيئدة ،إدا كاندت
هده الواقعة تمو شرف أو اعتبار الشخل أو الهيئة التي نسبت إليها.
المادة 441
يعددد سددبا ،كددر تعبيددر شددائال أو عبددارن تحقيددر أو قدددح ،م تت ددمال
نسبة أي واقعة معينة.
المادة 444
يعاقب على القدف أو الس العلني المرتكب يي حق األشدخال،
بذذالحب مذذن شذذهر واحذذد الذذى سذذتة أشذذهر و رامذذة مذذن  20000الذذى
 200000در م أو بلحدا اتين العقوبتين.
اذا ارتك ذ القذذذف أو الس ذ العلنذذي ضذذد امذذرأة بسذذب جنسذذها،
تكذذذون العقوبذذذة الحذذذب مذذذن شذذذهر واحذذذد الذذذى سذذذنتين والغرامذذذة مذذذن
 2.000الى  200000در م.
المادة 442
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يعاقب بالحبو من عالعة أشهر الى سنتين و رامة مذن 20000
الى  200000در م ،مال أبلغ بأي وسيلة كاندت عدال سذوء نيذة ،وشداية
كادبدددة دددد شدددخل أو أك دددر السذذذلطا القضذذذائية أو دددباط الشدددرطة
الق ائية أو اإلدارية أو إلى هيئات مخترة باتخداد إجدرا ات بشدأنها أو
تقددديمها إلددى السددلطة المخترددة ،وكدددل مددال أبلددغ الوشدداية إلددى رؤسددا
المبلغ ده أو أرحاب العمر الديال يعمر لديهم.
يجدوز للمحكمددة أال تددأمر عدالون علددى دلد  ،بنشدر حكمهددا كلدده أو
بع دده يددي رددحيفة أو أك ددر أو تعليقدده أو إداعتدده ،علددى نفقددة المحكددوم
عليه.
إدا كانت الوقائع المبلغ بها تستوجب عقوبة تلديبية ،يإال المتابعة
التلديبية عال الوشاية الكادبة ،تطبيقدا لهددا الدنل ،يمكدال الشدروم ييهدا،
إما عقب المقذرر القضذائي المكتسذ لقذوة الشذيء المقضذي بذه ببدرا ن
المبلددغ ددده أو إعفائدده أو عقددب ردددور أمددر أو قددرار بعدددم متابعتدده أو
عقب حفو الشكاية بأمر مال النيابة العامة أو المووف أو رئديو المبلدغ
ده أو مستخدمه المختل بالبت يي الشكاية.
علددى المحكمددة التددي تريددع لهددا الدددعوى العموميددة بمقت ددى هددده
المددادن ،أال تددأمر بوقددف نوددر دعددوى الددبال الكددادب ،إدا كانددت المتابعددة
عال الواقعة المبلغ بها مزالت جارية.
المادة 446
األطبددا والجراحددوال وكدددل الردديادلة والموظأذذون العموميذذون
وكر شخل ،يعتبر مال األمنا علدى األسدرار ،بحكدم مهنتده أو وويفتده
الدائمدة أو المؤقتددة ،إدا أيشدى سددرا أودم لديده ،ودلد يدي غيددر الحذذاال
التددي يجيددز لدده ييهددا القددانوال أو يوجددب عليدده ييهددا التبليددغ عندده ،يعاقددب
بددالحبو مددال شددهر واحددد إلددى سددتة أشددهر و رامذذة مذذن  20000الذذى
 200000در م أو بلحدا اتين العقوبتين.
ال تسذذري أحكذذام الفقددرن السددابقة علددى األشددخال المدددكوريال بهددا
ويتعيال عليهم أال يبل وا السلطا القضائية أو اإلدارية المختصة:
 - 1بكر إجهاض علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم ووويفتهم،
مت مراعاة مقتضيا المادتين  723و 723 – 1من ذا القانون؛
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 - 2بكدددر يعدددر إجرامدددي أو سدددو معاملدددة أو حرمددداال يدددي حدددق
قارريال دوال ال امنة عشر أو مال طرف أحد الزوجيال يدي حدق الدزو
اآلخر أو يي حق امرأن أو يي حق شخص عذاجف أو معذاق أو معذروف
بضعف قواا العقلية ،علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وويفتهم.
إدا استدعي األشخال المدكوريال للشهادن أمام الق ا يي ق ية
متعلقة بالجرائم المشار إليها يي الفقرن السابقة ،فذلنهم يكونذون ملذفمين
باإلدالء بشهادتهم ،ير أنه يجوف لهم اإلدالء بها كتابة.
المادة 447
كر مدير أو مساعد أو مستخدم يي مؤسسذة ،إدا أيشدى أو حداور
إيشددا أسددرار المؤسسذذة التددي يعمددر بهدا ،سددوا كدداال دلد اإليشددا إلددى
أجنبي أو إلى م ربي مقيم يي بلد أجنبي ،يعاقب بالحبو مال سنتيال إلى
خمو سنوات وغرامة مال  20000الى  200000در م.
إدا أيشدددى هدددده األسدددرار إلدددى م ربدددي مقددديم بدددالم رب ،يعقوبتددده
الحبو مال ال ة أشهر إلى سنتيال وال رامة مال  2.000الى 20.000
در م.
يحكم بالحد األقرى للعقوبة المقررن يي الفقرتيال السالفتيال حتما،
إدا كانددت األسددرار متعلقددة بمرددنع للسددالح أو الدددخيرن الحربيددة مملددو
للدولة.
يدددي جميدددع الحذذذاال  ،يجدددوز أال يحكدددم علدددى مرتكدددب الجريمدددة،
بالحرماال مدال ممارسدة حدق أو أك در مدال الحقذوق المدنيذة طبقذا للمذادة
 32 - 1من ذا القانون.
المادة 448
مددال يددتح أو أخفددى أو أتلددف ،بسددو نيددة ،مكاتيددب أو مراسددالت
موجهة إلى غيره ،ودل يي غير الحامت المشار إليها يي المدادن 266
من ذا القانون ،يعاقب بالحبو مال شدهر واحدد إلدى سدنة وغرامدة مدال
 20000الى  200000در م أو بإحدى هاتيال العقوبتيال.
المادة 448 - 3
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يعاق بالحب مذن سذتة أشذهر الذى عذالث سذنوا و رامذة مذن
 20000الى  20.000در م ،كل من قام عمدا ،وبلي وسذيلة بمذا فذي
ذلك ا نظمة المعلوماتية ،بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توفيت أقذوال أو
معلوما صادرة بشكل خاص أو سري ،دون موافقة أصحابها.
يعاقذ بذذنأ العقوبذذة ،مذذن قذذام عمذذدا وبذذلي وسذذيلة ،بتعبيذ أو
تسجيل أو بث أو توفيت صورة شخص أعناء تواجدا في مكان خذاص،
دون موافقته.
المادة 448 - 5
يعاق بالحب مذن سذتة أشذهر الذى عذالث سذنوا و رامذة مذن
 20000الذذى  20....در ذذم ،كذذل مذذن قذذام بذذلي وسذذيلة بمذذا فذذي ذلذذك
ا نظمة المعلوماتية ،ببث أو توفيت تركيبذة مكونذة مذن أقذوال شذخص
أو صورته ،دون موافقته أو دون اإلشارة الى كون ذا التركيبذة يذر
حقيقية.
المادة 448 - 1
يعاق بالحب مذن سذتة أشذهر الذى عذالث سذنوا و رامذة مذن
 20000الى  200000در م ،كل من قام ،بلي وسيلة ،ببث أو توفيذت
ادعاءا أو وقائت كاذبة ،بقصد المذ بالحيذاة الخاصذة لألشذخاص أو
التشهير بهم.
المادة 448 - 4
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاق ذ بذذالحب مذذن
سنة الى عالث سنوا و رامة من  20000الذى  200000در ذم ،كذل
من أجبر شخصا بالعنف أو التهديذد باسذتعماله أو بذلي وسذيلة أخذرا،
على القيام بعمل أو خدمة ،أو توسط أو حر على ذلك.
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البا السابت مكرر
جرائم اإلبادة والحر والجرائم ضد اإلنسانية
الأرع 3
جريمة اإلبادة الجماعية
(المادتان )448 – 6 _ 448 – 2
المادة 448 – 2
يعد مرتكبا لجريمذة اإلبذادة الجماعيذة ويعاقذ باإلعذدام ،كذل مذن
ارتك ذ قذذتال عمذذديا فذذراد جماعذذة قوميذذة أو اعنيذذة أو عرقيذذة بصذذأتها
اته بقصد ا الكها كليا أو جفئيا.
المادة 448 – 6
تعتبذر أيضذا ا فعذال اآلتيذة جذرائم ابذادة جماعيذة ،ويعاقذ عنهذذا
بالسذذجن المؤبذذد ،اذا ارتكبذ بقصذذد ا ذذالك جماعذذة قوميذذة أو اعنيذذة أو
عرقية أو دينية بصأتها اته ا الكا كليا أو جفئيا:
 - 1الحاق ضرر جسدي أو نأسي جسيم بلفراد الجماعة؛
 - 2اخضاع الجماعة عمدا حوال معيشية بقصد ا الكهذا فعليذا
كليا أو جفئيا؛
 - 3فر تدابير تستهدف منت اإلنجا داخل الجماعة؛
 - 7نقل أطأال الجماعة قسرا الى جماعة أخرا.
الأرع 5
الجرائم ضد اإلنسانية
(المواد )448 – 9 _ 448 – 7
المادة 448 – 7
يعد مرتكبا لجريمة ضد اإلنسانية ،ويعاق باإلعدام ،كل من
ارتك في اطار جوم واست النطاق أو منهجي قتال عمديا ضد
مجموعة من السكان المدنيين.
المادة 448 – 8
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تعتبر أيضذا ا فعذال اآلتيذة جذرائم ضذد اإلنسذانية ،ويعاقذ عنهذا
بالسجن المؤبد ،اذا ارتكب في اطذار جذوم واسذت النطذاق أو منهجذي
موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين:
 - 1اإلبذذادة ،بتعمذذذد فذذر أحذذذوال معيشذذذية قاسذذية ،مذذذن بينهذذذا
الحرمذذان مذذن الحصذذول علذذى الطعذذام و الذذدواء بقصذذد ا ذذالك جذذفء مذذن
السكان؛
 - 2االسذذذترقاق ،وذلذذذك بممارسذذذة حذذذق أو أكعذذذر مذذذن الحقذذذوق
المترتبة عن ملكية ا شياء على أشخاص ،بمذا فذي ذلذك ممارسذة ذذا
الحقوق في سبيل االتجار با شخاص خاصة النساء وا طأال؛
 - 3ابعذذذاد السذذذكان أو نقلهذذذم أو طذذذرد م قسذذذرا ،بذذذدون مبذذذرر
مشروع ،من المنطقة التي يوجدون فيها بصأة مشروعة؛
 - 7االضذذطهاد ،بحرمذذان أي جماعذذة محذذددة أو مجمذذوع محذذدد
من السذكان ،سذبا سياسذية أو عرقيذة أو قوميذة أو اعنيذة أو عقافيذة
أو دينية أو متعلقة بنوع الجن  ،حرمانا متعمذدا وشذديدا مذن الحقذوق
ا ساسية بما يخالف القذانون الذدولي و ذلذك بسذب ويذة الجماعذة أو
المجموع؛
 - 2اإلختأاء القسري لألشخاص ،بالقب علذيهم أو احتجذاف م
أو اختطذذافهم و ذلذذك بذذرف اإلقذذرار بحرمذذان ذذؤالء االشذذخاص مذذن
حذذريتهم أو اعطذذاء معلومذذا عذذن مصذذير م أو عذذن مصذذير م أو عذذن
أمذذاكن وجذذود م ،بهذذدف حرمذذانهم مذذن حمايذذة القذذانون لأتذذرة فمنيذذة
طويلة.
المادة 778 - 2
تعتبر أيضذا ا فعذال اآلتيذة جذرائم ضذد اإلنسذانية ،ويعاقذ عنهذا
بالسذذجن المؤبذذد ،اذا ارتكب ذ فذذي اطذذار جذذوم منهجذذي واسذذت النطذذاق
موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين:
 - 1السجن ،أو الحرمان الشديد على أي نحذو خذر مذن الحريذة
البدنية ،بما يخالف القواعد ا ساسية للقانون الدولي؛
 - 2التعذي  ،بتعمذد الحذاق ألذم شذديد أو معانذاة شذديدة بذدنيا أو
نأسيا ،لشخص موجود تح اشراف الأاعل أو سلطته؛
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 - 3اال تصا أو تك العر أو االستعباد الجنسي أو اإلكذراا
على ممارسة البغاء أو اإلكراا على الحمل أو الوالدة أو الحرمذان مذن
القدرة التناسلية أو أي شكل خر من أشكال العنف الجنسذي علذى معذل
ذا الدرجة من الخطورة؛
 - 7التمييف ،المرتك في سياق نظام مؤسسي قوامه االضطهاد
والسذذذيطرة الممنهجذذذين ،مذذذن قبذذذل جماعذذذة عرقيذذذة تجذذذاا جماعذذذة أو
جماعا عرقية أخرا ،بقصد اإلبقاء على ذلك النظام؛
 - 2أي فعذذذل ال انسذذذاني مماعذذذل لألفعذذذال الذذذواردة بالمذذذادتين - 4
 778و 778 - 8مذذن ذذذا القذذانون ،متذذى ارتك ذ عمذذدا محذذدعا معانذذاة
شديدة أو أذا جسيما بالصحة العقلية أو البدنية.
الأرع 1
جرائم الحر
(المواد )448 –34 _ 448 – 31
المادة 448 – 31
يعد مرتكبا لجريمة حر  ،ويعاق باإلعدام ،كل من ارتك قتال
عمديا ضد ا شخاص ،في اطار خطة أو سياسة عامة أو في اطار
عملية ارتكا واسعة النطاق.
المادة 448 – 33
تعتبر أيضا ا فعال اآلتية جرائم حر  ،ويعاق عنها بالسجن
المؤبد ،اذا ارتكب في اطار خطة أو سياسة عامة أو في اطار عملية
ارتكا واسعة النطاق :
 - 1التعذي أو المعاملة الالانسانية ،بما في ذلك اجراء تجذار
بيولوجية؛
 - 2تعمد احداث معاناة شديدة أو الحاق أذا خطيذر بالجسذم أو
بالصحة؛
 - 3تعمد تجويت المدنيين ،كلسذلو مذن أسذالي الحذر و ذلذك
عبر حرمانهم من المواد التي ال نى عنها لبقائهم أحياء ،بما في ذلك
تعمد عرقلة امدادا اإل اعة؛
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 - 7الحاق تدمير واست النطاق ،بالممتلكذا واالسذتيالء عليهذا،
دون أن تكون نذاك ضذرورة عسذكرية تبذرر ذلذك وبالمخالأذة للقذانون
وبطريقة عابعة؛
 - 2ار ذذذام أي أسذذذير حذذذر أو أي شذذذخص مشذذذمول بالحمايذذذة،
على الخدمة في صأوف قوا دولة معادية؛
 - 0حرمذذان أي أسذذير حذذر أو أي شذذخص مشذذمول بالحمايذذة،
من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية؛
 - 4اجبذذار رعايذذا الطذذرف المعذذادي علذذى االشذذتراك فذذي عمليذذا
حربيذذة موجهذذة ضذذد بلذذد م ،حتذذى وان كذذانوا قبذذل نشذذو الحذذر فذذي
خدمة الدولة المحاربة؛
يذذذذذر
 - 8اإلبعذذذذذاد أو النقذذذذذل يذذذذذر المشذذذذذروعين أو الحذذذذذب
المشروع؛
 - 2أخذ ر ائن؛
 - 10توجيه جما ضد السكان المدنيين بصأتهم ذذا أو ضذد
أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في ا عمال الحربية؛
 - 11اصذذدار أحكذذام وتنأيذذذ اعذذداما  ،دون وجذذود حكذذم سذذابق
صذذذادر عذذذن محكمذذذة مشذذذكلة وفقذذذا للقذذذانون تكأذذذل جميذذذت الضذذذمانا
القضائية كما ي متعارف عليها.
المادة 448 - 35
يعاق بنأ العقوبة المنصوص عليها في المادة 778-11
على الجرائم التالية ،اذا ارتكب في اطار خطة أو سياسة عامة أو
في اطار عملية ارتكا واسعة النطاق:
 - 1توجيه جما ضد مواقت مدنية ،ال تشكل أ دافا عسكرية؛
 - 2شذذذن جمذذذا ضذذذد مذذذوظأين أو مسذذذتخدمين أو منشذذذآ أو
مواد أو وحدا أو مركبا مسذتخدمة فذي مهمذة مذن مهذام المسذاعدة
اإلنسذذانية أو حأذذظ السذذالم ،مذذاداموا يسذذتخدمون الحمايذذة التذذي تذذوفر
للمدنيين أو للمواقت المدنية بموج قانون المنافعا المسلحة؛
 - 3شن جوم ،مت العلم بذلن ذذا الهجذوم سيسذأر عذن خسذائر
تبعية في ا روا أو عن اصابا بين المذدنيين أو عذن الحذاق أضذرار
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مدنيذذة أو احذذداث ضذذرر واسذذت النطذذاق وطويذذل ا جذذل وخطيذذر علذذى
البيئة؛
 - 7مهاجمة أو قصذف المذدن أو القذرا أو المسذاكن أو المبذاني
العفلى ،التي ال تكون أ دافا عسكرية بلي وسيلة كان ؛
 - 2توجيذه جمذذا ضذذد المبذاني المخصصذذة لأل ذذرا الدينيذذة
أو التعليميذذذة أو الأنيذذذة أو العلميذذذة أو الخيريذذذة ،واآلعذذذار التاريخيذذذة،
والمستشذذأيا وأمذذاكن تجمذذت المرضذذى والجرحذذى ،شذذريطة أال تكذذون
أ دافا عسكرية؛
 - 0توجيذذذه جمذذذا ضذذذد المبذذذاني والمذذذواد والوحذذذدا الطبيذذذة
ووسذائل النقذذل وا فذذراد مذن مسذذتعملي الشذذعارا المميذفة المبينذذة فذذي
اتأاقيا جنيف طبقا للقانون الدولي.
المادة 448 - 31
يعاق بنأ العقوبة المنصوص عليها في المادة 778-11
على الجرائم التالية اذا ارتكب في اطار خطة أو سياسة عامة أو في
اطار عملية ارتكا واسعة النطاق:
 - 1قتذذذل أو جذذذر مقاتذذذل استسذذذلم عذذذن طواعيذذذة ،بعذذذدما ألقذذذى
سالحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع؛
 - 2قتذذذل أفذذذراد منتمذذذين الذذذى دولذذذة معاديذذذة أو جذذذيم معذذذاد أو
اصابتهم درا ،و ذلك عبر حمل الغير على االعتقاد بحقه في الحمايذة
و استغالل تلك العقة في الحاق الضرر بهم؛
 - 3اخضذذاع ا شذذخاص الموجذذودين تح ذ سذذلطة طذذرف معذذاد،
للتشذذويه البذذدني أو ي نذذوع مذذن التجذذار الطبيذذة أو العلميذذة التذذي ال
تبرر ا المعالجة الطبية أو المعالجة في المستشذأي للشذخص المعنذي،
والتذذذي ال تجذذذري لصذذذالحه و تذذذؤدي الذذذى وفاتذذذه أو تعذذذري صذذذحة
ا شخاص لخطر شديد؛
 - 7تجنيذد ا طأذال دون الخامسذة عشذذرة مذن العمذر ،الفاميذذا أو
طوعيا في القوا المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في ا عمال
الحربية؛
 - 2االعتذذداء علذذى كرامذذة الشذذخص وال سذذيما المعاملذذة المهينذذة
والحاطة بالكرامة؛
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 - 0اال تصا أو االسذتغالل الجنسذي أو اإلكذراا علذى البغذاء أو
الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل خذر مذن أشذكال العنذف
الجنسي؛
 - 4استخدام ا شخاص المحميين كذذروع بشذرية ،و ذلذك عبذر
اسذذتغالل موقذذت للمذذدنيين أو أكعذذر أو يذذر م مذذن ا شذذخاص المحميذذين
بموج القانون الدولي ،من أجل حماية دف عسكري من الهجذوم أو
حماية عمليا عسكرية أو تسهيلها أو اعاقتها؛
 -8حرمذذان رعايذذا الطذذرف المعذذادي مذذن ممارسذذة الحقذذوق أو
الدعاوا أمام المحاكم؛
 -2اصذذذدار أوامذذذر بتشذذذريد السذذذكان المذذذدنيين ،سذذذبا تتصذذذل
بالنفاع ،ما لم يكذن ذلذك لضذرورة أمذن المذدنيين المعنيذين أو سذبا
عسكرية ملحة؛
 - 10تدمير ممتلكا العدو أو االستيالء عليها ،مذا لذم يكذن ذذا
التدمير أو االستيالء مما تحتمه ضرورا الحر ؛
 - 11نه بلدة أو مكان ،حتى وان تم االستيالء عليه عنوة.
المادة 448 - 34
يعاق بنأ العقوبة المنصوص عليها في المادة 778-11
على الجرائم التالية اذا ارتكب في اطار خطة أو سياسة عامة أو في
اطار عملية ارتكا واسعة النطاق:
 - 1اصذذدار أمذذر بهذذدف تهديذذد العذذدو ،عبذذر القيذذام بلعمذذال قتذذال
تجعلها تنصرف الى النية في عدم اإلبقاء على أي أحد قيد الحياة؛
 - 2اسذذذذاءة اسذذذذتعمال علذذذذم الهدنذذذذة أو علذذذذم العذذذذدو أو شذذذذارته
العسذذكرية وفيذذه العسذذكري أو علذذم المنظمذذا الدوليذذة أو اإلقليميذذة أو
شاراتها وأفيائها العسكرية ،وكذا الشعارا المميفة التأاقيا جنيذف
المؤرخذذة فذذي  12ش ذ  1272ممذذا ينذذتج عن ذه مذذو ا شذذخاص أو
الحاق اصابا بالغة بهم؛
 - 3استخدام السموم أو ا سلحة المسمومة؛
 - 7استخدام الغافا الخانقة أو السذامة أو ير ذا مذن الغذافا
وجميت ما في حكمها من السوائل أو المواد أو ا جهفة؛
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 - 2اسذذتخدام الرصذذاص المحظذذور ،الذذذي يمنذذت القذذانون الذذدولي
استخدامه في النفاعا المسلحة؛
 - 0استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أسالي حربيذة تسذب
بطبيعتهذذذا أضذذذرارا فائذذذدة أو المذذذا ال لذذذفوم لهذذذا ،أو تكذذذون عشذذذوائية
بطبيعتهذذا بالمخالأذذة للقذذانون الذذدولي للمنافعذذا المسذذلحة ،بشذذرط أن
تكون ذا ا سلحة والقذائف والمواد وا سالي الحربية موضذت حظذر
شامل.
البا العامن
الجنايا والجنح ضد نظام ا سرة وا خالق العامة
(المواد )214 - 3 – 449
الأرع 3
اإلجها
(المواد )428 – 449
(في انتظار المشاورا حول الموضوع)
الأرع 5
ترك ا طأال أو العاجفين وتعريضهم الخطر
(المواد )467 – 4 _ 429
المادة 429
يعاقب بالحبو مال سنة إلى دالا سدنوات و رامذة مذن 2.000
الذذى  20.000در ذذم ،مددال عددرض للخطذذر أو تددر قاصذذرا دوال سددال
الخامسدددة عشدددرن أو عددداجزا م يسدددتطيع أال يحمدددي نفسددده بسدددبب حالتددده
الجسمية أو العقلية ،يي مكاال خار مال الناو أو حمر غيره على دل .
يإدا نتج عال دل مرض أو عجدز لمددن تتجذاوف واحذدا وعشدريال
يومددا ،يددإال العقوبددة هددي الحددبو مددال سددنتيال إلددى خمددو و رامذذة مذذن
 2.000الى  20....در م.
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أما إدا أرديب القاصذر أو العداجز بعا ذة مسذتديمة ،يدإال العقوبدة
هي السجال مال خمدو إلدى عشدر سدنوات والغرامذة مذن  10.000الذى
 100....در م.
إدا نذذتج ع دال التعددريض للخطددر أو عددال التددر مددوت القاصذذر أو
العاجف دون نية احداعذه ،كاندت العقوبدة السدجال مدال عشدر إلدى عشدريال
سنة والغرامة من  20.000الى  200.000در م.
المادة 461
إدا كاال مرتكب الجريمة أحد أرور الضذحية أو أحدد األشدخال
الديال لهم سلطة عليه أو المكلفيال برعايته ،يإال العقوبة السذالبة للحريذة
تكوال على التفرير اآلتي:
 - 1الحبو مدال سدنتيال إلدى خمدو سدنوات ،يدي الحدامت المشدار
إليها يي الفقرن األولى مال المادة السابقة؛
 - 2يدددي الحدددامت المشدددار إليهدددا يدددي الفقدددرن ال انيدددة مدددال المذذذادة
السابقة ،تريع العقوبة إلى ال عف؛
 - 3يددي الحالددة المنرددول عليهددا يددي الفقددرن ال ال ددة مددال نفددو
المادة ،تكوال العقوبة السجال مال عشر إلى عشريال سنة؛
 - 4يي الحامت المشار إليها يي الفقرن الرابعة مال نفدو المذادة،
تكوال العقوبة السجال مال عشريال إلى ال يال سنة.
المادة 463
يعاقددب بددالحبو مددال ال ددة أشددهر إلددى سددنة و رامذذة مذذن 20000
الذذذى  10....در ذذذم ،مدددال عدددرض للخطذذذر أو تدددر طفدددال دوال سدددال
الخامسدددة عشدددرن أو عددداجزا م يسدددتطيع أال يحمدددي نفسددده بسدددبب حالتددده
الجسمية أو العقلية ،يي مكاال غير خار مدال النداو أو حمدر غيدره علدى
دل .
يإدا نتج عال دل مرض أو عجز لمدن تزيد عال واحذدا وعشدريال
يومددا ،يالعقوبددة هددي الحددبو مددال سددتة أشددهر إلددى سددنتيال والغرامذذة مذذن
 20000الى  20....در م.
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أمددددا إدا أردددديب الطفددددر أو العدددداجز ببتددددر أو عطددددب أو بعاهددددة
مسددتديمة ،يالعقوبددة هددي الحددبو مددال سددنتيال إلددى خمددو و رامذذة مذذن
 2....الى  20....در م.
إدا نددتج عددال التعددريض للخطددر أو عددال التددر مددوت الطأذذل أو
العاجف ،يالعقوبة هي السجال مال خمو إلى عشر سنوات والغرامذة مذن
 20.000الى  200.000در م.
المادة 465
إدا كاال مرتكب الجريمة مال أردور الضذحية أو ممدال لهدم سدلطة
عليه أو ممال يتولوال رعايتده ،يدإال العقوبدة السذالبة للحريذة تكدوال علدى
التفرير اآلتي:
 - 1الحددبو مددال سددتة أشددهر إلددى سددنتيال ،يددي الحالددة المنرددول
عليها يي الفقرن األولى مال المادة السابقة؛
 - 2الحبو مال سنة إلدى دالا سدنوات ،يدي الحالدة المشدار إليهدا
يي الفقرن ال انية مال نفو المادة؛
 - 3يددي الحالددة المشددار إليهددا يددي الفقددرن ال ال ددة مددال نفددو المذذادة،
تريع العقوبة إلى ال عف؛
 - 4السجال مال خمو إلى عشريال سنة ،يدي الحالدة المشدار إليهدا
يي الفقرن الرابعة مال نفو المادة.
المادة 461
إدا نتج عال التعريض للخطدر أو التدر مدوت الطفدر أو العداجز،
وكانددت لدددى الجدداني نيددة إحدا دده ،يإندده يعاقددب بالعقوبددات المقددررن يددي
المواد  392إلى  397من ذا القانون ،حسب الحالة.
المادة 464
يي الحالة التي م تطبق ييها إم عقوبة جنحية ،طبقا للمواد 459
إلدددى  462مدددال هددددا القدددانوال ،يإنددده يمكدددال العقددداب زيدددادن علدددى دلددد ،
بالحرماال مال ممارسة حق أو أك ر مال الحقدوق المدنيذة طبقدا للمذادة 1
 32 -من ذا القانون.
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المادة 462
يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحذذد إلددى سددتة أشددهر وغرامددة مددال
 20000إلددى  100000درهددم أو بإحدددى هدداتيال العقددوبتيال ،مددال حمددر
دون عذذذر مشذذروع ،إلددى إحدددى مؤسسددات الرعايذذة االجتماعيذذة ،طفددال
يقر عمره عال خم عشرة سنة كاملة ،كاال قد عهد به إليده للعنايدة أو
ألي سبب آخر.
إم أنه م عقا  ،إدا كداال الأاعذل غيدر ملدزم وم متعهدد بدأال يقددم
المؤونة والعناية للطفر مجانا ،ولم يقم أي شخل آخر بتقديم دل .
المادة 466
يعاقب بالحبو مال ستة أشهر الذى سذنتين وغرامدة مدال 20000
إلددى  20....درهددم ،مددال ارتكددب ،بقرددد الحرددور علددى يائدددن ،أحددد
األيعار اآلتية:
 - 1حرض األبويال أو أحدهما على التخلي عال طفلهما الوليدد أو
الدي سيولد؛
 - 2قدم أو حاور أال يقدم وساطته للتكفر بطفر وليد أو سديولد أو
لتبنيه.
المادة 467
يعاقب بالحبو مال ستة أشهر إلدى سذنتين وغرامدة مدال 20000
إلى  200000درهم ،مال حمر الوالديال أو أحدهما على التعهد يي عقدد
بالتخلي عال طفر سيولد لهما ،أو حاور دل .
المادة 467 - 3
يعاقدددب بالسدددجال مدددال خمذذذ إلدددى عشدددر سدددنوات و رامذذذة مذذذن
 20.000الذذى  283338333درهددم ،كددر شددخل يقددوم ببيددع أو شددرا
قاصر تقر سنه عال ماال عشرن سنة.
يقرد ببيع األطفدار كدر يعدر أو تعامدر يدتم بمقت داه نقدر قاصذر
مدددال شدددخل أو مجموعدددة أشدددخال إلدددى شدددخل آخدددر أو مجموعدددة
أشخال بمقابر كيفما كاال نوعه.
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يعاقددب بالعقوبددة المنرددول عليهددا يددي الفقددرن األولددى مددال هددده
المادة :
 - 1كر مال حرض األبويال أو أحدهما أو الكايدر أو الوردي أو
المقددم أو مددال لدده سدلطة علددى قاصذذر أو يتددولى رعايتده علددى بيددع قاصذذر
دوال سال ال امنة عشر أو سهر دل أو أعاال عليه؛
 - 2كددر مددال قددام بالوسدداطة ي دي بيددع أو شددرا قاصذذر دوال سددال
ال امنة عشر أو سهر دل أو أعاال عليه بأي وسيلة مال الوسائر؛
يجوز الحكم على المداال بالحرماال مال ممارسة حدق أو أك در مدال
الحقددوق المدنيددة طبقددا للمذذادة  32 - 1مذذن ذذذا القذذانون وبددالمنع مددال
اإلقامة طبقا للمادة  43من ذا القانون.
المادة 467 - 5
دوال اإلخددالر بالمقت دديات الجنائيددة األشددد ،يعاقددب بددالحبو مددال
سنة إلى خم سنوات وغرامة مال  58333إلى  200000در ذم ،كدر
مال است ر قاصرا دوال العامنة عشذر ،لممارسدة عمدر قسدري أو توسدط
أو حرض على دل .
يقرد بالعمر القسري بمفهوم الفقرن السابقة ،إجبار القاصذر علدى
ممارسددة عمددر م يسددمح بدده القددانوال أو القيددام بعمددر م ددر برددحته أو
سالمته أو أخالقه أو تكوينه.

المادة 467 - 1
يعاقددب بددنفو العقوبددة المقددررن للجريمددة التامددة ،كددر مددال حدداور
و2
ارتكاب األيعار المنرول عليهدا يدي المذادتين 467 - 1
  462من ذا القانون.المادة 467 - 4
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يدددددي الحدددددامت المنردددددول عليهدددددا يدددددي المدددددادتيال 467 - 1
و 467 - 2من ذا القانون ،يمكن الحكم بالحرمان مذن ممارسذة حذق
أو أكعر من الحقوق المدنية طبقا للمادة  32 - 1من ذا القانون.
المادة 708
(حذف لتنظيم مقتضياتها في قانون الحالة المدنية المادة )31
الأرع 1
الجرائم التي تحول دون التعرف على وية الطأل
(المادتان )471 _ 469
المادة 469
يعاقب بالحبو مال شهر واحد إلى شدهريال وغرامدة مدال 20000
الى  10...0در م ،مال ع ر على وليد ،ولدم يخطدر بده دابط الحالدة
المدنية وم السلطات العمومية.
المادة 471
يعاقدددب بدددالحبو مدددال سدددنتيال إلدددى خمدددو سدددنوات و رامذذذة مذذذن
 2....الى  20....در م ،مال تعمد نقر وليد أو طفر أو إخفدا ه أو
ت ييبدده أو اسددتبداله بوليذذد أو بطفددر آخددر أو تقديمدده ماديددا علددى أندده ولددد
ممرأن لم تلده.
ت داعف العقوبددة ،إدا كداال الفاعددر مددال أردور الطفددر أو شخرددا
مكلفا برعايته أو له سلطة عليه.
الأرع 4
اختطاف القاصرين وعدم تقديمهم
(المواد )478 – 473
المادة 473
يعاقدددب بالسدددجال مدددال عشذذذر إلدددى عشذذذرين سدددنة و رامذذذة مذذذن
 10.000الذذى  100.000در ذذم ،مددال اسددتعمر العنددف أو التهديددد أو
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التدليو مختطاف قارر دوال ال امنة عشر عامدا أو مسدتدراجه ،سدوا
قام بدل بنفسه أو بواسطة غيره.
المادة 475
إدا كدداال القارددر الدددي وقعددت عليدده الجريمددة المشددار إليهددا يددي
المادة السابقة تقر سنه عال خم عشرة عاما يالعقوبة هي السجال مدال
خمسة عشر إلى عشريال سنة و رامة مذن  20....الذى 200....
در م.
اذا أطلق الخاطف سرا القاصر ،و ذو يتمتذت بصذحة جيذدة قبذل
مرور عشرة أيام من يذوم االختطذاف ،فذلن العقوبذة تكذون السذجن مذن
خمذذذ الذذذى عشذذذر سذذذنوا و رامذذذة مذذذن  200000الذذذى 2000000
در م.
المادة 471
يعاقددب بالسددجال المؤبددد ،إدا أخددد الفاعددر مددال الشددخل الدددي كدداال
القارددر تحددت سددلطته أو تحددت إشددرايه يديددة ماليددة ،أو كدداال غر دده أال
يحرر على هده الفدية ،مهما تكال سال القارر المجني عليه.
اذا أطلق الخاطف سرا القاصر ،و ذو يتمتذت بصذحة جيذدة قبذل
مرور عشذرة أيذام مذن يذوم االختطذاف ،يدإال العقوبدة تكدوال السدجال مدال
عشر إلى عشريال سنة و رامة من  20....الى  200....در م.
المادة 474
يددي الحددامت المشددار إليهددا يددي المذذواد  471إلددى  473مذذن ذذذا
القذذانون ،يعاقددب علددى امختطدداف بالسذذجن المؤبذذد ،إدا نذذتج عنذذه مددوت
القارر.
المادة 472
يعاقدددب بدددالحبو مدددال عذذذالث إلدددى خمدددو سدددنوات وغرامدددة مدددال
 10....إلى  20....درهم ،مال اختطف أو غرر بقاردر تقدر سدنه
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عددال مدداال عشددرن سددنة بدددوال اسددتعمار عنددف وم تهديددد وم تدددليو أو
حاور دل .
المادة 476
يعاقب بالحبو مال شهر واحد إلى سنة و رامة من  20000الى
 200000در ذذم ،مددال كدداال مكلفددا برعايددة طفددر وامتنددع مددال تقديمدده إلددى
شخل له الحق يي المطالبة به.
المادة 477
إدا ردر حكم ق دائي بالح دانة قابذل للتنأيذذ ،يدإال األب أو األم
أو أي شخل يمتنع عال تقدديم الطأذل المحضذون إلدى مدال لده الحدق يدي
المطالبددة بدددل  ،وكدددل إدا اختطفدده أو غددرر بدده ،ولددو دوال تدددليو أو
عندددف أو حمدددر غيدددره علدددى الت ريدددر بددده أو اختطايددده ممدددال عهدددد إليددده
بح انته أو مال المكاال الدي و عه ييه ،يإنه يعاقب بدالحبو مدال سذتة
أشهر الى سنتين و رامة من  20000الى  200000در م.
يددإدا كدداال مرتكددب الجريمددة قددد حددرم مددال الواليذذة الشذذرعية علددى
الطأذذذل المحضذذذون ،يدددإال عقوبذذذة الحدددبو يمكدددال أال تردددر إلدددى دددالا
سنوات.
المادة 478
يعاقب بالحبو مال سنة إلى خمو سدنوات وغرامدة مدال 2.000
الى  20....در م ،يي غير الحامت التي يكدوال ييهدا الفعدر مشداركة
معاقبا عليها ،يإال مال تعمدد إخفدا قاردر مختطذف أو مهدرب أو م درر
به أو هارب مال سلطة مال لهم النيابة الشرعية عليه ،وكددل مدال تعمدد
تهريبه مال البحا عنه.
الأرع 2
ا مال ا سرة
(المواد )485 _ 479
المادة 479
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يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحذذد إلددى سذذتة أشذذهر و رامذذة مذذن
 20000الى  20000در م أو بإحدى هاتيال العقوبتيال:
 – 1أحذذد الذذفوجين الدددي يتددر عمدددا ،ألك ددر مددال أربعذذة أشذذهر
ودون موج قا ر ،فوجه ،مخال بواجباته الفوجية؛
واذا كان ضحية اإل مال امرأة حامل تكون العقوبذة ذي الحذب
من عالعة أشهر الى سنة والغرامة من  20000الى  100000در م.
 - 2األب أو األم إدا تددددر أحدددددهما بيددددت األسددددرن دوال موجددددب
قدداهر ،لمدددن تزيددد علددى شددهريال وتملددل مددال كددر أو بعددض واجباتدده
المعنوية والمادية الناشئة عال الومية أو الوراية أو الح انة.
م ينقطع أجر الشهريال إم بالرجوم إلى بيت األسرن رجوعدا يدنم
عال إرادن استئناف الحيان العائلية برورن نهائية.
المادة 481
يعاقددب بددالحبو مددال شذذهر واحذذد الذذى سذذتة أشذذهر وغرام دة مددال
 20000إلى  20000درهم أو بإحدى هاتيال العقوبتيال ،مال ردر عليده
حكددم قابذذذل للتنأيذذذذ بدددديع نفقدددة إلدددى زوجددده أو أحدددد أردددوله أو يروعددده
وأمس  ،بدون مبرر مشروع ،عال ديعها يي موعدها المحدد.
يي حالة العود يكوال الحكم بعقوبة الحبو حتميا.
النفقدددة التدددي تحدددددها المحكمذذذة تكدددوال واجبدددة األدا يدددي محدددر
المستحق لها ما لم ينل المقرر القضائي على خالف دل .
المادة 483
تختص المحكمة التي يقيم بدائرتها الشخل المهمدر أو المسدتحق
للنفقددة أو المطذذرود مذذن بيذ الفوجيذذة ،بددالنور يددي الدددعاوى المريوعددة
تنفيدا لمقت يات المادتين السابقتيال ،الى جان المحاكم المختصة طبقذا
لقواعد االختصاص العادية.
م يجوز ريدع هدده الددعاوى ،إم بندا علدى شذكاية مذن الشذخص
المطرود من بي الفوجية ،أو الشدخل المهمدر أو المسدتحق للنفقدة أو
نائبدده الشددرعي مددع اإلدم بالسددند الدددي يعتمددد عليدده ،غيددر أنهددا تريددع
مباشرن مال طرف النيابة العامة عندما يكدوال النائدب الشذرعي المددكور
هو المقترف للجريمة.
236

يجب أال يسبق المتابعة ،اعذار المحكذوم عليذه بالنأقذة بذلن يقذوم
بما عليه يي ورف عالعين يوما.
ويددتم هدددا اإلعدددار ،يددي شددكر اسددتجواب يقددوم بدده أحددد ددباط
الشرطة الق ائية ودل بنا على تعليما مال النيابة العامة.
إدا كاال المحكوم عليه هاربا أو ليو له محر إقامة معروف ،يإال
ابط الشرطة الق ائية يسجر دل ويست ني عال امستجواب.
المادة 483 - 3
يعاقذ بذذالحب مذذن شذذهر واحذذد الذذى عالعذذة أشذذهر و رامذذة مذذن
 20000الى  20000در م ،عن االمتناع مذن ارجذاع الذفوج المطذرود
من بي الفوجية ،في نطاق ما و منصوص عليه في المذادة  23مذن
مدونة ا سرة.
المادة 483 - 5
في الحاال المنصوص عليها في المواد  742و 780و-1
 781من ذا القانون ،فلن تنافل المشتكي عن الشكاية يضت حدا
للمتابعة وآلعار المقرر القضائي المكتس لقوة الشيء المقضي به
في حالة صدورا.
المادة 485
يعاقدددب بذذذالحب مذذذن سذذذنة الذذذى خمذذذ سذذذنوا وغرامدددة مدددال
 10....إلدددى  20....درهدددم ،إدا تسدددبب أحدددد األبدددويال يدددي إلحددداق
رر بلحد أطأاله نتيجة سو المعاملة أو إعطا القدون السديئة بالسدكر
وتعاطي المخدرا و المؤعرا العقلية أو سو السلو أو عددم العنايدة
أو التقردددير يدددي اإلشدددراف ال دددروري علدددى ردددحته أو أخالقددده أو
سالمته.
الأرع 6
االعتداءا الجنسية وانتهاك اآلدا
(المواد )491 - 3 _ 481
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المادة 481
يعاقب بالحبو مال شدهر واحدد إلدى سدنتيال وغرامدة مدال 20000
الى  20....در م ،مدال ارتكدب إخدالم علنيدا بالحيدا  ،ودلد بدالعرى
المتعمد أو بالبدا ن يي اإلشارات أو األيعار.
يعتبددر اإلخددالر علنيددا ،متددى كدداال الفعددر الدددي كوندده قددد ارتكددب
بمح ر شخل أو أك ر شاهدوا دلد عفويدا أو بمح در قاردر أو يدي
مكاال قد تتطلع إليه أنوار العموم.
المادة 484
يعاقذذذ بالسذذذجن مذذذن خمذذذ الذذذى عشذذذر سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 200000الى  2000000در م ،مال هت بددوال عندف أو حداور هتد
عددرض قارددر أو عدداجز أو معدداق أو شددخل معددروف ب ددعف قددواه
العقلية.
اذا ارتكب ذ ذذذا الجذذرائم باسذذتعمال العنذذف ،فذذلن الجذذاني يعاق ذ
بالسذذجن مذذن عشذذر الذذى عشذذرين سذذنة و رامذذة مذذن  20.000الذذى
 200.000در م.
المادة 482
يعاقدددب بالسدددجال مدددال خمدددو إلدددى عشدددر سدددنوات و رامذذذة مذذذن
 10....الى  100....در م ،مدال هتد أو حداور هتد عدرض أي
شخل دكرا كاال أو أن ى ،باستعمار العنف.
المادة 486
امغتراب هو مواقعة رجر ممرأن بدوال ر اها ،ويعاقدب عليده
بالسدددجال مدددال خمدددو إلدددى عشدددر سدددنوات وغرامدددة مدددال  10.000الذذذى
 100....در م.
غير أنه إدا كاال سال ال حية يقر عال ماال عشدرن سدنة أو كاندت
عددداجزن أو معاقدددة أو معرويدددة ب دددعف قواهدددا العقليدددة أو حدددامال ،يدددإال
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الجددداني يعاقدددب بالسدددجال مدددال عشدددر إلدددى عشدددريال سدددنة و رامذذذة مذذذن
 20....الى  200....در م.
المادة 487
إدا كاال الفاعدر مدال أردور ال دحية أو ممدال لهدم سدلطة عليده أو
وريا عليه أو خادما باألجرن عنده أو عند أحدد مدال األشدخال السدالف
دكدددرهم ،وكددددل أي شدددخل اسدددتعاال يدددي اعتدائددده بشدددخل أو بعددددن
أشخال ،يإال العقوبة السالبة للحرية تكوال على التفرير اآلتي:
 - 1السجال مال عشر إلى عشرين سنة ،يدي الحالدة المشدار إليهدا
يي الأقرة ا ولى من المادة  484من ذا القانون؛
 - 2السجال مال عشريال إلى ال يال سدنة يدي الحالدة المشدار إليهدا
في الأقرة العانية من المادة  484من ذا القانون؛
 - 3السجال مال عشر إلى عشدريال سدنة ،يدي الحالدة المشدار إليهدا
يي المادة  485من ذا القانون؛
 - 4السجال مال عشر إلى عشدريال سدنة ،يدي الحالدة المشدار إليهدا
يي الفقرن األولى مال المادة  486من ذا القانون؛
 - 5السجال مال عشريال إلى ال يال سنة ،يي الحالدة المشدار إليهدا
يي الفقرن ال انية مال المادة  486من ذا القانون.
المادة 488
يددي الحددامت المشددار إليهددا يددي المددواد  484إلددى  487مددال هدددا
القددانوال ،إدا نددتج عددال الجريمددة ايت دداض المجنددي عليهددا ،يددإال العقوبددة
السالبة للحرية تكوال على التفرير اآلتي:
 - 1السجال مال عشر الى عشرين سنة ،يدي الحالدة المشدار إليهدا
يي الأقرة ا ولى من المادة  484من ذا القانون؛
 - 2السجال مال عشريال إلى ال ديال سدنة يدي الحالدة المشدار إليهدا
يي الأقرة العانية من المادة  484من ذا القانون؛
 - 3السجال مال عشر إلى عشدريال سدنة ،يدي الحالدة المشدار إليهدا
يي المادة  485من ذا القانون؛
 - 4السجال مال عشر إلى عشدريال سدنة ،يدي الحالدة المشدار إليهدا
يي الفقرن األولى مال المادن  486من ذا القانون؛
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 - 5السجال مال عشريال إلى ال يال سنة ،يدي الحالدة المشدار إليهدا
يي الفقرن ال انية مال المادة  486من ذا القانون؛
إدا كاال الجاني أحد األشخال المشار إليهم يدي المدادن  487مدال
هدا القانوال ،يطبق الحد ا قصى للعقوبة.
المادة 489
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاقددب بددالحبو مددال
سددتة أشددهر إلددى ددالا سددنوات وغرامددة مددال  20000الذذى 20....
در ذذم ،مددال ارتكددب يعددال مددال أيعددار الشدددود الجنسددي مددع شددخل مددال
جنسه.
المادة 491
كل اتصال جنسي ير شرعي بيال رجدر وامدرأن ال تذربط بينهمذا
عالقة فوجيذة ،تكدوال جريمدة الفسداد ويعاقدب عليهدا بدالحبو مذن شذهر
واحذذد الذذى عالعذذة أشذذهر و رامذذة مذذن  20000الذذى  200000در ذذم أو
احدا اتين العقوبتين.
يعاق بالحب من ستة أشهر الذى سذنتين و رامذة مذن 50111
الى  510111در م اذا ارتكب ذا الجريمة بمقابل كيأما كان نوعه.
اذا كذذان أحذذد مرتكبذذي الجريمذذة قاصذذرا دون العامن ذة عشذذر مذذن
عمرا تطبق على الراشد مقتضيا المادة  724من ذا القانون.
المادة 493
يعاقددب بددالحبو مددال سددنة إلددى سددنتيال و رامذذة مذذن  20000الذذى
 20....در م ،أحد الزوجيال الددي يرتكدب جريمدة الخياندة الزوجيدة.
وم تجوز المتابعة يي هده الحالة إم بنا على شكاية الزوجة أو الزو
حسب الحالة.
غير أنه يي حالة غياب أحد الزوجيال خار تراب المملكدة ،يإنده
يمكال للنيابة العامة أال تقوم تلقائيدا بمتابعدة الدزو اآلخدر الددي يتعداطى
الخيانة الزوجية برفة واهرن.
المادة 495
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تنددازر الذذفوج المشذذتكي عددال شددكايته ي ددع حدددا للمتابعددة وآل ددار
المقرر القضائي المكتس لقوة الشيء المقضي به في حالة صدورا.
م يستفيد مشار الزوجة وم مشاركة الزو مال هدا التنازر.
اذا كذذان مشذذارك الفوجذذة أو مشذذاركة الذذفوج دون سذذن العامن ذة
عشر من عمرا ،تطبق مقتضيا المادة  724على الراشد.
المادة 491
الجدددرائم المعاقدددب عليهدددا يدددي المدددادتيال  493و 491مذذذن ذذذذا
القذذانون ،م ت بددت إم بنددا علددى مح ددر يحددرره أحددد ددباط الشددرطة
الق ائية يي حالة التلبو أو بنا على اعتراف ق ائي.

المادة 491 - 3
ال يوجد عذر مخأذ للعقوبذة ،اذا ارتكبذ الجذرائم المنصذوص
عليها في ذا الأرع ضد قاصر دون العامنة عشر من عمرا.
المواد من  494الى 496
(حذف بمقتضـى القانـون رقم )95/31
الأرع 7
االستغالل الجنسي وافساد الشبا
(المواد )214 - 3 _ 497
المادة 497
يعاقدددب بالسذذذجن مدددال خمذذذ إلدددى عشدددر سدددنوات وغرامدددة مدددال
 238333إلدددى  2338333درهدددم ،كدددر مدددال حدددرض ،بذذذلي وسذذذيلة،
القارددريال دوال سددال ال ددامال عشددرن علددى الدددعارن أو الب ددا أو شددجعهم
عليها أو سهلها لهم.
المادة 498
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دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاقددب بددالحبو مددال
سددنة إلددى خمددو سددنوات وغرامددة مددال  20....إلدددى 183338333
درهم ،كر مال ارتكب عمدا أحد األيعار اآلتية:
 - 1أعاال أو ساعد أو حمدى ممارسدة الب دا أو جلدب األشدخال
للب ا ودل بأي وسيلة؛
 - 2أخد بأي شكر كاال نريبا مما يحرر عليه ال ير عال طريق
الب ا أو الدعارن ،أو أخد معونات مال شخل اعتاد على تعاطي الب ا
أو الدعارن وهو يعلم بدل ؛
 - 3استخدم أو استدر أو سدلم أو حمدى شخردا بقردد ممارسدة
الب ددا أو الدددعارن بر دداه أو مددارو عليدده د وطا مددال أجددر ممارسددة
الب ا أو الدعارن أو امستمرار يي دل ؛
 - 4مارو الوساطة ،بأي رفة كانت ،بيال مال يتعاطى الب ا أو
الدعارن وبيال مال يست ر ب ا ال ير أو دعارته؛
 - 5سدداعد مددال يسددت ر ب ددا أو دعددارن ال يددر علددى إعطددا تبريددر
وهمي لموارده المالية؛
 - 6عجز عال تبرير مرادر مالية مالئمة لمسدتوى معيشدته ،يدي
الوقت الدي يعي ييه مع شخل اعتاد على تعداطي الب دا أو الددعارن
أو له عالقات مشبوهة مع شخل أو عدن أشدخال يتعداطوال الب دا أو
الدعارن؛
 - 7عرقدددر أعمدددار الوقايدددة أو المراقبدددة أو المسددداعدن أو إعدددادن
التربية التي تقوم بها القطاعات أو الهيدزت أو المنومدات المؤهلدة لددل ،
تجاه أشخال يمارسوال الب ا أو الدعارن أو معر يال لتل الممارسة.
المادة 499
تريع العقوبات المنرول عليهدا يدي المدادن السدابقة إلدى السذجن
مدددددال خمذذذذذ إلدددددى عشدددددر سدددددنوات وغرامدددددة مدددددال  100....إلدددددى
 283338333درهم يي الحامت اآلتية:
 - 1إدا ارتكبت الجريمة تجاه قارر دوال سال ال امنة عشر؛
 - 2إدا ارتكبت الجريمة تجاه شخل يعداني مدال و دعية ردعبة
بسبب سنه أو بسبب المرض أو اإلعاقة أو نقل بدني أو نفسي أو د
امرأن حامر اذا كاال حملها بينا أو معرويا لدى الفاعر؛
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 - 3إدا ارتكبت الجريمة د عدن أشخال؛
 - 4إدا كدداال مرتكددب الجريمددة هددو أحددد الددزوجيال أو مذذن أصذذول
الضحية أو ممن سلطة عليه أو وصيا عليه أو خادما با جرة عندا أو
عند ا شخاص السالف ذكر م؛
 - 5إدا استعمر يي ارتكاب الجريمة ،إكدراه أو اسدت الر للسدلطة
أو تدليو أو استعملت وسائر للتروير أو التسجير؛
 - 6إدا كددداال مرتكدددب الجريمدددة ،مدددال المكلفددديال بحكدددم وويفدددتهم
بالمسددداهمة يدددي محاربدددة الب دددا أو الددددعارن أو يدددي حمايدددة الردددحة أو
الشبيبة أو المحايوة على النوام العام؛
 - 7إدا كاال مرتكب الجريمة ،حامال لسالح واهر أو مخبأ؛
 - 8إدا ارتكبددت الجريمدددة ،مدددال طددرف عددددن أشدددخال كفددداعليال
أرلييال أو مساهميال أو مشاركيال دوال أال يكونوا عرابة؛
 - 9إدا ارتكبددت الجريمددة ،بواسددطة توجيدده بالغددات عبددر وسددائر
امترار إلى جمهور غير محدد أو إلى أشخال محدديال.
المادة 499 - 3
يعاقب على األيعار المنرول عليها يي المذادتين  498و499
مذذن ذذذا القذذانون ،بالسددجال مددال عشددر إلددى عالعذذين سددنة وغرامددة مددال
 200.000إلدددى  383338333درهدددم ،إدا ارتكبدددت بواسدددطة منظمذذذة
إجرامية.
المادة 499 - 5
يعاقدددب بالسدددجال المؤبدددد ،علدددى األيعدددار المنردددول عليهدددا يدددي
المذذذادتين  499و 499 - 1مذذذن ذذذذا القذذذانون ،إدا ارتكبدددت بواسدددطة
التعديب أو أعمار وحشية.
المادة 211
يحكددم بالعقوبددات المنرددول عليهددا يددي المذذواد  497إلددى 499
من ذا القانون ،ولو كانت بعض األيعار المكونة لعنارر الجريمدة قدد
ارتكبت خار المملكة.
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المادة 213
يعاقدددب بدددالحبو مدددال سذذذنتين إلدددى عشدددر سدددنوات وغرامدددة مدددال
 20....إلددددى  283338333درهددددم ،كددددر مددددال ارتكددددب مباشددددرن أو
بواسطة ال ير أحد األيعار اآلتية:
 - 1حيازن أو تسيير أو است الر أو إدارن أو تمويدر أو المشداركة
يي تموير محر أو مؤسسة تستعمر برفة اعتيادية للدعارن أو الب ا ؛
 – 2قيددام ،مددال يتددولى حيددازن أو تسدديير أو اسددت الر أو إدارن أو
تموير أو المشاركة يي تموير أي مؤسسدة مفتوحدة للعمدوم أو يسدتعملها
العموم ،بامعتياد على قبور ممارسة شخل أو عددن أشدخال للددعارن
أو الب ا داخر المؤسسة أو ملحقاتها أو قبدور بحد هم داخلهدا عدال زبندا
ألجدددر الددددعارن أو الب دددا أو ت ا ددديه عدددال دلددد أو تشدددجيع السدددياحة
الجنسية؛
 - 3و ددع محددالت أو أمدداكال م يسددتعملها العمددوم ،رهددال إشددارن
شخل أو عدن أشخال مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارن أو الب ا .
تطبددق نفددو العقوبددة ،علددى مسدداعدي األشددخال الم ددكوريال يددي
الفقرات السابقة مال هده المادن.
يجب يي جميع الحامت ،أال يؤمر يي المقذرر القضذائي باإلداندة،
بسحب الترخيل الدي يستفيد منه المحكدوم عليده .كمدا يجدوز أال يحكدم
بإغالق المحر نهائيا أو برفة مؤقتة.
المادة 213 - 3
إدا كاال مرتكب الجرائم المنردول عليهدا يدي المدواد  497إلدى
 533مذذذذن ذذذذذا القذذذذانون شخرددددا اعتباريذذذذا ،يعاقددددب بال رامددددة مددددال
 133....إلدددى  383338333درهدددم .وتطبدددق يدددي حقددده العقوبدددات
اإل ايية والتدابير الوقائية المنرول عليهدا يدي المدادن  127مدال هددا
القانوال ودل دوال اإلخالر بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه.
المادة 215
يعاقب بالحبو مدال شدهر واحدد إلدى سدنة وغرامدة مدال 23....
إلددى  233....درهددم ،مددال قددام علنددا بجلددب أشددخال ،دكددورا أو إنا ددا
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لتحري هم علدى الددعارن ،ودلد بواسدطة إشدارات أو أقدوار أو كتابدات
أو أي وسيلة أخرى.

المادة 211
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاقددب بددالحبو مددال
شهر واحد إلى سدنتيال وغرامدة مدال  238333إلدى  2338333درهدم،
مال ت ا ى عال ممارسة الدعارن بردفة مسدتترن ومعتدادن مدال أشدخال
يتعاطوال الب ا يي محالت أو أمكنة يتررف ييها بدأي ردفة إدا كاندت
مما م يستعمله الجمهور.
المادة 211 - 3
يعاقب بالحبو مال سنة إلدى عذالث سذنوا وغرامدة مدال 58333
إلددى  538333درهددم ،مددال أجددر جريمددة التحددر الجنسددي ،كددر مددال
استعمر دد ال يدر أوامدر أو تهديددات أو وسدائر لأكدراه أو أي وسديلة
أخددرى مسددت ال السددلطة التددي تخولهددا لدده مهامدده ،ألغددراض دات طبيعدة
جنسية.
المادة 211 - 3 – 3
يعتبذذر مرتكبذذا لجريمذذة التحذذرم الجنسذذي ويعاق ذ بذذالحب مذذن
شهر واحد الى ستة أشهر و رامة مذن  20000الذى  100000در ذم
أو بلحدا اتين العقوبتين:
 - 1كذذل مذذن أمعذذن فذذي مضذذايقة الغيذذر فذذي الأضذذاءا العموميذذة أو
ير ذذا ،بلفعذذال أو أقذذوال أو اشذذارا ذا طبيعذة جنسذذية أو ذذرا
جنسية؛
 - 2كذذذل مذذذذن وجذذذه رسذذذذائل مكتوبذذذة أو اتأيذذذذة أو الكترونيذذذذة أو
تسجيال أو صور ذا طبيعة جنسية أو را جنسية.
تضاعف العقوبة اذا كان مرتكذ الأعذل فمذيال فذي العمذل أو مذن
ا شخاص المكلأذين بحأذظ النظذام وا مذن فذي الأضذاءا العموميذة أو
ير ا.
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المادة 211 - 3 – 5
يعاق بالحب من سذنة واحذدة الذى عذالث سذنوا و رامذة مذن
 2.000الى  200000در م ،اذا ارتك التحذرم الجنسذي مذن طذرف
أحذذد ا صذذول أو المحذذارم أومذذن لذذه واليذذة أو سذذلطة علذذى الضذذحية أو
مكلأا برعايتها أو كافال لها ،أو اذا كذان الضذحية قاصذرا دون العامنذة
عشر من عمرا.
المادة 211 - 5
يعاقب بالحبو مال سنة إلى الا سنوات وغرامة مال 138333
إلددى  183338333درهددم ،كددر مددال حددرض أو شددجع أو سددهر اسددت الر
أشذذخاص يددي أنشددطة إباحيددة ،ودل د بعرضذذها بددأي وسدديلة ،سددوا أ نددا
الممارسددة الفعليددة أو بالمحاكددان أو المشدداهدن أو أي ترددوير ل ع ددا
الجنسية ألغراض دات طبيعة جنسية.
تطبذذذق نأذذذ العقوبذذذة علذذذذى المشذذذاركين أو المسذذذا مين فذذذذي
ا نشطة اإلباحية المذكورة.
تضذذذاعف العقوبذذذة المنصذذذوص عليهذذذا فذذذي الأقذذذرتين ا ولذذذى
والعانية اذا تعلق ا مر بقاصر دون عمان عشرة سنة.
تطبق نفو العقوبة ،على كر مال قام بإنتا أو توزيع أو نشر أو
اسددتيراد أو تردددير أو عددرض أو بيددع أو حيددازن مددواد إباحيددة مددال هدددا
النوم.
اذا ارتكبذذذ الجريمذذذة ،مذذذن طذذذرف الذذذفوج أو أحذذذد األردددور أو
الكاير أو شخل له واليذة أو سدلطة علذى الضذحية أو مكلفدا برعايتهدا،
ت اعف العقوبات المنرول عليها يي الفقرتيال األولى والعانية.
تطبق نفو العقوبة ،على محاولة ارتكا الجرائم المدكورن.
يأمر المقرر القضائي الصادر باإلدانة ،بمرادرن وإتدالف المدواد
اإلباحية مو وم الجريمة.
يمكدددال للمحكمدددة ،أال تدددأمر بنشدددر أو تعليدددق أو إداعدددة المقذذذرر
القضائي الصادر باإلدانة.
عددالون علددى دل د  ،يمكددال أال يددأمر ،عنددد امقت ددا  ،يددي المقذذرر
القضذذائي باإلدانددة بس دحب التددرخيل الدددي كدداال يسددتفيد مندده المحكددوم
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عليدده .كمددا يجددوز أال يحكددم بددإغالق المحددالت برددفة نهائيددة أو برددفة
مؤقتة.
المادة 203 - 2 – 1
دون اإلخالل بالمقتضيا الجنائية ا شد ،يعاق بالحب من
شهر واحد الى سنة و رامة من  20000الى  200000در م أو
بلحدا اتين العقوبتين ،من أكرا أو أجبر شخصا على الفواج
بواسطة العنف أو التهديد بارتكابه.
تضاعف العقوبة ،اذا ارتك اإلكراا ،بلي وسيلة ،ضد قاصر
دون العامنة عشر من عمرا.
في الحالة المشار اليها في الأقرة ا ولى ،ال تجوف المتابعة اال بناء
على شكاية المتضرر.
يضت التنافل عن الشكاية حدا للمتابعة وآلعار المقرر القضائي
المكتس لقوة الشيء المقضي به في حالة صدورا.
المادة 214
يددي جميددع الحددامت ،يجددوز الحكددم علددى مرتكبددي الجددنح المعاقددب
عليها يي هدا الفرم ،بالحرمداال مدال ممارسدة حدق أو أك در مدال الحقدوق
المدنية طبقا للمادة  32 - 1من ذا القانون وبالمنع مدال اإلقامدة طبقذا
للمادة  43من ذا القانون.
يعاقب على محاولة هده الجنح بالعقوبة المقررن للجريمة التامة.
المادة 214 - 3
ال يوجد عذر مخأذ للعقوبذة ،اذا ارتكبذ الجذرائم المنصذوص
عليها في ذا الأرع ضد قاصر دون العامنة عشر من عمرا.

247

البا التاست
الجنايا والجنح المتعلقة با موال
(المواد )289 _ 212
الأرع 3
السرقا وانتفاع ا موال
(المواد )219 _ 212
المادة 212
مال اختلو عمدا مام مملوكا لل يدر يعدد سدارقا ،ويعاقدب بدالحبو
مال سنة إلى خمو سنوات وغرامة مال  20000إلى  200000درهم.
المادة 216
اسددت نا مددال أحكددام المذذادة  202مذذن ذذذا القذذانون ،يددإال سددرقة
األشيا الزهيدن القيمة يعاقب عليها ،بالحبو مال شهر واحد إلدى سدنتيال
وغرامة مال  2.000إلى  20.000درهم أو بلحدا اتين العقوبتين.
المادة 217
يعاقدددب علدددى السدددرقة بالسدددجال مدددال عشذذذرين الذذذى عالعذذذين سذذذنة
و رامذذة مذذن  2.000الذذى  200000در ذذم ،إدا كدداال بحددوزن السددارق
سالح حسب مفهوم المادة  333مال هدا القانوال ،سدوا كداال وداهرا أو
خفيددا ،ولددو ارتكددب السددرقة شددخل واحددد وبدددوال تددوير أي وددرف مددال
وروف التشديد.
تطبق نفدو العقوبدة ،إدا احدتفو السدارق بالسدالح يدي الناقلدة دات
محر التي استعملت لنقله إلى مكاال الجريمة أو خررت لهروبه.

248

المادة 218
يعاق بنأ العقوبة المنصذوص عليهذا فذي المذادة السذابقة ،اذا
ارتكبذذ السذذذرقة يدددي الطدددرق العموميددة أو يدددي نددداقالت تسدددتعمر لنقدددر
األشددخال أو الب ددائع أو الرسددائر ،أو يددي نطدداق السددك الحديديددة أو
المحطددات أو المددوان أو المطددارات أو أررددفة الشددحال أو التفريددغ ،إدا
اقترنت بورف واحد على األقر مال الوروف المشددن المشار إليهدا فذي
المادة  202من ذا القانون.
المادة 219
يعاقددب بالسددجال مددال عشددر إلددى خمذ عشذذرة سذذنة و رامذذة مذذن
 2....الى  200000در م ،على السرقات التي تقترال بورييال علدى
األقر مال الوروف اآلتية:
 - 1اسدددتعمار العندددف أو التهديدددد بددده أو التدددزي ب يدددر حدددق بدددزي
نوامي أو انتحار وويفة مال ووائف السلطة؛
 - 2ارتكاب السرقة ليال؛
 - 3ارتكابها بواسطة شخريال أو أك ر؛
 - 4اسددتعمار التسددلق أو الكسددر مددال الخددار أو الددداخر أو نفددق
تحت األرض أو مفاتيح مزورن أو كسر األختام لسرقة منزر مسكوال؛
 - 5إدا اسددتعمر السدددارق ناقلددة دات محدددر لتسددهير السدددرقة أو
الهروب؛
 - 6إدا كاال السارق خادما أو مستخدما بأجر ،ولو وقعت السرقة
على غيدر مخدومده ممدال وجددوا يدي مندزر المخددوم أو يدي مكداال آخدر
دهب إليه رحبة مخدومه؛
 - 7إدا كاال السارق عامال أو متعلما لمهنة ،وارتكب السرقة يدي
مسكال مستخدمه أو معلمه أو محر عمله أو محر تجارته؛
 - 8إدا كاال السارق ممال يعملوال برفة معتادن يدي المندزر الددي
ارتكب ييه السرقة؛
 - 9ارتكا السذرقة فذي أوقذا الحريذق أو االنأجذار أو االنهذدام
أو الأيضان ،أو الغرق أو القالقل أو تمرد أو أي كارعة أخرا؛
 - 31اذا وقعذ السذذرقة علذذى شذذيء يتعلذذق بسذذالمة وسذذيلة مذذن
وسائل النقل الخاص أو العام؛
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 – 33اذا استعان السارق بحيوانا شرسة؛
 – 35اذا كان السارق يحمل قناعا إلخأاء وجهه.
المادة 231
يعاقب على السرقة بالسجال مال خمو إلى عشر سنوات و رامة
من  2.000الى  20.000در م ،إدا اقترنت بواحد فقط مال الودروف
المنصوص عليها في المادة  202من ذا القانون.
المادة 231 - 3
السرقا المنصوص عليها في المواد  217و 218و219
و 231من ذا القانون ،يعاق عليها بالعقوبا المنصوص عليها في
المادة  212من ذا القانون ،اذا كان قيمة المسروق ف يدة.
المادة 233
يعد منزم مسكونا ،كل دار أو شقة أو رفة أو مبندى أو بيدت أو
مسكال أو خيمة أو مأوى أو قار  ،ابت أو متنقدر ،سدوا كداال مسدكونا
يعدددال أو معددددا للسدددكنى ،وكددددل جميدددع ملحقاتددده ،كالسددداحات وحودددائر
الدددواجال والخددزيال واإلسددطبر أو أي بنايددة داخلددة يددي نطاقدده مهمددا كدداال
استعمالها ،حتى ولو كاال لها سديا خدال بهدا داخدر السديا أو الحدائط
العام.
المادة 235
يعد كسرا ،الت لب أو محاولة الت لدب علدى أي وسديلة مدال وسدائر
اإلغدددالق سدددوا بدددالتحطيم أو اإلتدددالف أو بدددأي طريقدددة أخدددرى تمكدددال
الشخل مال الدخور إلدى مكداال م لدق ،أو مدال أخدد شدي مو دوم يدي
مكاال مقفر أو يي وعا م لق.
المادة 231
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يعد تسلقا ،الدخور إلى منزر أو مبنى أو سداحة أو حويدرن أو أي
بناية أو حديقة أو بستاال أو مكاال مسور ،ودل بطريدق تسدور الجذدران
أو األبواب أو السقوف أو الحواجز.
المادة 234
تعدددددد مفددددداتيح مدددددزورن ،المخددددداطيف أو المفددددداتيح أو البطذذذذذائق
المغناطيسذية المقلددن أو الزائفددة أو الم يدرن أو التدي لددم يعددها المالد أو
الحائز لفتح األماكال التي يتحها السارق.
يعد كدل مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الدي احدتفو بده السدارق
ب ير حق.
المادة 232
دون اإلخالل بالمقتضيا الجنائية ا شد ،يعاق بالحب من
سنة الى عالث سنوا و رامة من  50111الى  510111در م ،من
قلد أو فيف أو ير المأاتيح أو البطائق المغناطيسية ،مت علمه
باحتمال استعمالها للسرقة.
إدا كاال مرتكب الجريمة ممال يشت ر برناعة األقفار ،يإال
الحبو يكوال مال سنتيال إلى خمو سنوات والغرامة من  50111الى
 510111در م.
المادة 236
تعددد طرقددا عموميددة ،الطددرق والمسددال والممددرات أو أي مكدداال
مخرددل مسددتعمار الجمهدور ،الموجددود خددار حدددود العمددراال والتددي
يستطيع كر شخل أال يتجور ييها ليال أو نهارا دوال معار دة قانونيدة
مال أي كاال.
المادة 237
يعاقب بالحبو مال سنة إلدى عذالث سذنوا وغرامدة مدال 2.000
إلى  20.000درهم ،مال سدرق مدال الحقدور خيدوم أو دواب للحمدر أو
عربدددات أو دواب للركدددوب أو مواشدددي ،كبيدددرن أو رددد يرن ،أو أدوات
يالحية.
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تطبددق نفددو العقوبددة ،علددى سددرقة األخشدداب مددال أمدداكال قطعهددا
واألحجار مال محاجرها و الرمار مال الشدواط أو مدال الك بداال الرمليدة
الساحلية أو مال األودية أو مال أماكنها الطبيعية و األسما مال بركدة أو
حوض أو ترعة خارة.
غير أنه إدا تعلدق األمدر بسدرقة الرمدار مدال األمداكال المنردول
عليها يي الفقرن السابقة و تم تحديد الكمية المسروقة منها ،يدإال ال رامدة
تكوال خمسمائة درهم عال كر متر مكعدب علدى أال م تقدر عدال 20000
درهم .ويعتبر كر جز مال متر مكعب بم ابة متر مكعب.
مددع حفددو حقددوق ال يددر حسددال النيددة ،تددأمر المحكمددة ،بمرددادرن
اآلمت و األدوات و األشيا ووسائر النقدر التدي اسدتعملت يدي ارتكداب
الجريمة أو كانت ستسدتعمر يدي ارتكابهدا أو التدي تحردلت منهدا و كددا
المنح و الفوائد التي كوي بها مرتكب الجريمة أو كانت معدن لمكايأته.
ير أن السرقا المشار اليهذا فذي ذذا المذادة ،تعاقذ بذالحب
مذذن سذذنتين الذذى خم ذ سذذنوا و رامذذة مذذن  20000الذذى 200000
در م ،اذا اقترن بواحذد أو أكعذر مذن الظذروف المنصذوص عليهذا فذي
المادة  202من ذا القانون.
المادة 238
يعاقددب بددالحبو مددال شذذهر واحذذد الذذى سذذنة وغرامددة مددال 2.000
إلى  20000درهم أو بلحدا اتين العقذوبتين ،مدال سدرق مدال الحقدور
محارير أو منتجات نايعة منفرلة عال األرض ولو كانت يدي حدزم أو
أكوام.
يددإدا ارتكبددت السددرقة لدديال أو مددال شخصذذين فذذلكعر أو بامسددتعانة
بناقالت أو دواب الحمر ،يإال الحبو يكوال مدال سدنة إلدى عذالث سذنوا
وال رامة مال  20000إلى  200000درهم.
المادة 239
يعاقددب بددالحبو مددال شذذهر واحذذد إلددى سذذنة وغرامددة مددال 2.000
الى  10....در م أو بلحدا ذاتين العقذوبتين ،مدال سدرق محاردير
أو منتجدددات نايعدددة لدددم تفردددر عدددال األرض بعدددد ،وكددداال دلددد بواسدددطة
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سدددالت ،أو حقائدددب أو مدددا يما لهدددا مدددال أدوات ،أو مسدددتعينا بنددداقالت أو
بدواب الحمر ،أو كاال دل ليال أو بواسطة شخريال أو أك ر.
يدإدا اجتمعدت يدي السدرقة وددروف التشدديد األربعدة المعددودن يددي
الفقرن السابقة ،يعقوبتها الحبو مال سنة إلى عالث سنوا وال رامة مال
 2.000إلى  20.000درهم.
المادة 251
يعاقب بالحبو مال سنة إلى خمو سنوات وغرامة مال 20000
إلى  200000درهم ،مال نزم حدودا يارلة بيال عقاريال ودل بقرد
ارتكاب سرقة.
المادة 253
يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحذذد إلددى سذذنة وغرامددة مددال 2.000
إلى  10.000درهم أو بإحدى هاتيال العقوبتيال ،مال اختلو عمددا قدوى
كهربائية أو أي قوى دات قيمة اقترادية.
المادة 255
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،يعاقددب بددالحبو مددال
شددهر واحذذد إلددى سذذنة و رامذذة مذذن  2.000الذذى  2.000در ذذم ،أو
بلحذذدا ذذاتين العقذذوبتين ،مددال اسددتعمر ناقلددة دات محددر  ،ب يددر علددم
راحب الحق ييها أو رغم اعترا ه.
م تجوز المتابعة إم بنا على شكاية المتضرر مال الجريمة.
ي ع التنافل عن الشكاية حدا للمتابعذة و عذار المقذرر القضذائي
المكتس لقوة الشيء المقضي به في حالة صدورا.
المادة 251
يعاقب بالحبو مال شهر واحد إلى سنة وغرامة مال  2.000إلدى
 10.000درهم ،أحد الور ة أو مددعي الورا دة أو المالد علدى الشديام
أو الشددري الدددي يترددرف بسددو نيددة يددي التركددة أو جددز منهددا قبددر
اقتسامها أو في المال المشترك أو رأ المال.
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ال تجوف المتابعة اال بناء على شكاية المتضرر من الجريمة.
يضت التنافل عن الشكاية حدا للمتابعذة وآلعذار المقذرر القضذائي
المكتس لقوة الشيء المقضي به في حالة صدورا.
ال تسذذذذري أحكذذذذام الأقذذذذرة العانيذذذذة أعذذذذالا ،علذذذذى المسذذذذا مين
والمشذذاركين الذذذين ال تتذذوفر فذذيهم الصذذأا المشذذار اليهذذا فذذي الأقذذرة
ا ولى أعالا.
المادة 254
يعاقب بالحبو مال ستة أشهر الى سنتين وغرامدة مدال 2.000
إلى  20.000درهم ،المحجوز عليه الددي يتلدف أو يبددد عمددا األشديا
المحجوزن المملوكة له التي سلمت ل يره لحراستها.
أمددا يددي حالددة و ددع األشدديا المحجددوزن تحددت حراسددة مالكهددا،
يعقوبتدده الحددبو مددال عالعذذة أشذذهر الذذى سذذنة وغرامددة مددال  2.000إلددى
 10.000درهم.
المادة 252
يعاقب بالحبو مال ستة أشهر الذى سذنتين وغرامدة مدال 20000
إلى  20....درهم ،الراهال الدي يبدد أو يتلف أو يخذتل عمددا شديئا
مملوكا له ،رهنه يي ديال عليه أو على غيره.
المادة 256
يي الحامت المشار إليها يي المذادتين السدابقتيال ،يعاقدب بدالحبو
مال ستة أشهر الى سنتين وغرامة مدال  20000إلدى  20....درهدم،
مددال أخفددى عمدددا األشدديا المشذذار اليهذذا فذذي المذذادتين  227و 222مذذن
ذا القانون.
تطبق نفدو العقوبدة علدى زو أو أردر أو يدرم المحجدوز عليده
والمددديال والمقتددرض أو الددراهال إدا سدداعدوا ،عذذن علذذم ،يددي تبديدددها أو
إتاليها أو محاولة دل .
المادة 256 - 3
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يعاق ذ بذذالحب مذذن شذذهر واحذذد الذذى سذذتة أشذذهر و رامذذة مذذن
 20000الذذذذى  100000در ذذذذم أو بلحذذذذدا ذذذذاتين العقذذذذوبتين ،أحذذذذد
الذذذفوجين فذذذي حالذذذة تبديذذذد أو تأويذذذ أموالذذذه ،بسذذذوء نيذذذة وبقصذذذد
اإلضذذرار بذذالفوج اآلخذذر أو ا بنذذاء أو التحايذذل علذذى مقتضذذيا مدونذذة
ا سرة المتعلقذة بالنأقذة أو السذكن وبالمسذتحقا المترتبذة عذن انهذاء
العالقة الفوجية وباقتسام الممتلكا .
ال تجذذوف المتابعذذة اال بنذذاء علذذذى شذذكاية الذذفوج المتضذذرر مذذذن
الجريمة.
يضت التنافل عن الشكاية حدا للمتابعذة و عذار المقذرر القضذائي
المكتس لقوة الشيء المقضي به في حالة صدورا.
المادة 257
(حذف ونقل مقتضياتها الى المادة  293البند )6
المادة 258
يعاقددب بال رامددة مددال  5.111إلددى  2.111درهددم ،مددال ع ددر علددى
كنددز ،ولددو يددي مل د لدده ،ولددم يخطددر بدده السددلطة المختصذذة ،يددي وددرف
عالعين يوما مال يوم اكتشايه.
أما اذا تملذك الكندز ،كلده أو بع ده ،دوال أال يرددر لده إدال بددل
مددال الجهذذة المختصذذة ،يإندده يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحذذد إلددى سددتة
أشددددهر وغرامددددة مذذذذن  5.111إلددددى  2.111درهددددم أو بلحذذذذدا ذذذذاتين
العقوبتين.

المادة 259
يعاقب بالحبو مال شهر واحد الى سنة و رامة من  20111الذى
 3110111در م ،مدال سدبق مؤاخذتذه بمقتضذى مقذرر قضذائي مكتسذ
لقوة الشيء المقضذي بذه ،منذذ مذدة تقذل عذن عشذر سذنوا  ،مدال أجدر
جنايدددة أو جنحدددة تتعلذذذق بذذذاالختال أو الغذذذدر أو الرشذذذوة أو اسذذذتغالل
النأذذذوذ أو ا مذذذوال أو االتجذذذار فذذذي المخذذذدرا والمذذذؤعرا العقليذذذة أو
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االتجار بالبشذر أو االتجذار با عضذاء البشذرية أو تهريذ المهذاجرين،
م وجدت يي ملكيته أموار م تتناسب مع حالته االجتماعية أو المهنيذة
ولم يستطع أال ي بت حروله عليها مال مردر مشروم.
المادة 211
يعاقددب بددالحبو مددال شذذهر واحذذد الذذى سذذتة أشذذهر و رامذذة مذذن
 50111الى  20111در م أو بلحدا اتين العقوبتين ،مدال وجددت يدي
حيازته أدوات ،مما يستخدم يدي يدتح األقفدار أو كسدرها ولدم يسدتطع أال
ي بت لهده الحيازن غر ا مشروعا.
المادة 213
في الحالة المشار اليها في المذادة  259مذن ذذا القذانون ،يجذ
علذى المحكمذة أن تقضذي بمصذادرة ا مذوال التذي لذم يسذتطت المحكذوم
عليه أن يعب حصوله عليها من مصدر مشذروع طبقذا للمذادة  45مذن
ذا القانون .
في الحالة المشار اليها في المادة  230مذن ذذا القذانون ،يجذ
علذذى المحكمذذة أن تقضذذي بمصذذادرة ا دوا طبقذذا للمذذادة  82مذذن ذذذا
القانون.
المادة 215
(حذف ونقل مقتضياتها الى المادة  221البندين  10و)14
المادة 211
(حذف ونقل مقتضياتها الى المادة  221البند )18
المادة 214
يعفى مال العقاب ،مع التزامه بالتعوي ات المدنية ،السارق إدا
كاال المار المسروق مملوكا ألحد يروعه.
المادة 212
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إدا كاال المار المسروق مملوكا ألحد أرور السارق أو فوجه أو
أحد أقاربه أو أرهاره إلى الدرجة الرابعة ،يال يجوز متابعة الفاعدر إم
بنا على شكاية المتضرر.
ي ع التنافل عن الشكاية حددا للمتابعدة وآلعذار المقذرر القضذائي
المكتس لقوة الشيء المقضي به في حالة صدورا.
المادة 216
المشاركوال والمساهموال مع السارق ،الديال تنطبق علديهم أحكدام
المذذادتين السددابقتيال وكدددل مرتكبددو جريمددة إخفددا تلد المسددروقات ،م
تسددري علدديهم أحكددام ذذاتين المذذادتين اال اذا كذذان التنذذافل صذذريحا فذذي
حقهم.
المادة 217
يعاقدددب بذذذالحب مذذذن عذذذالث الذذذى خمذذذ سذذذنوا و رامذذذة مذذذن
 2.000الى  20.000در م ،مال انتزم توقيعا أو حردر علدى محدرر
أو عقد أو سند أو أي ورقدة أخدرى تت دمال أو ت بدت التزامدا أو تردريا
أو إبرا  ،وكاال دل بواسطة القون أو العنف أو اإلكراه.
المادة 218
يعد ابتفافا ،ويعاقب بالحبو مال سنة إلى عالث سذنوا وغرامدة
مددال  20000إلددى  200000درهددم ،الحص ذول علددى مبلددغ مددال المددار أو
األوراق المالية أو علدى توقيدع أو علدى تسدليم ورقدة ممدا أشدير إليده يدي
المذذادة السددابقة ،أو أي فائذذدة أخذذرا ماديذذة أو يذذر ماديذذة ،عذذن طريذذق
التهديد أو العنف أو التهديد بإيشا أو نسبة أمور شائنة.
المادة 219
يي جميع الجرائم المشار إليها يي هدا الفرم ،يجوز الحكدم أي دا
بالحرماال مال ممارسة حق أو أك ر مال الحقدوق المدنيذة طبقذا للمذادة 1
  32مذذن ذذذا القذذانون وبددالمنع مددال اإلقامددة طبقذذا للمذذادة  43مذذن ذذذاالقانون.
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يعاقب على المحاولة يي تل الجدنح بالعقوبدة المقدررن فذي المذادة
 112من ذا القانون.
الأرع 5
النص
(المواد )246 _ 241
المادة 241
يعد مرتكبا لجريمة النرب ،ويعاقب بالحبو مال سنة إلدى خمدو
سدددنوات وغرامدددة مدددال  20000إلدددى  200000درهدددم ،مدددال اسدددتعمر
امحتيددار ليوقددع شخرددا يددي ال لددط بتأكيدددات خادعددة أو إخفددا وقددائع
رددحيحة أو اسددت الر مدداكر لخطددأ وقددع ييدده غيددره ،ويديعدده بدددل إلددى
أعمددار تمددو مرددالحه أو مرددالح ال يددر الماليددة بقرددد الحرددور علددى
منفعة مالية له أو لشخل آخر.
تضذذاعف العقوبددة ،فذذي حالذذة تعذذدد الضذذحايا أو إدا كدداال مرتكددب
الجريمة أحد األشخال الديال اسدتعانوا بدالجمهور يدي إرددار أسدهم أو
سندات أو أدونات أو حرل أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشدركة
أو مؤسسة تجارية أو رناعية.
المادة 243
قيود المتابعة الجنائية وأسبا انقضاء العقوبة أو اإلعأاء منهذا،
طبقدددا للمذذذادتين  534و 535مذذذن ذذذذا القذذذانون ،تطبدددق علدددى جريمدددة
النرددب المعاقددب عليهددا يددي الفقددرن األولددى مددال المذذادة  270مذذن ذذذا
القانون.
المادة 245
يعاقب بعقوبة النرب المقررن يي الفقرن األولى مال المذادة 543
من ذا القانون ،مال يرتكب بسو نية أحد األيعار اآلتية:
 - 1أال يتررف يي أموار غير قابلة للتفويت؛
 - 2أال يتررف يي مار بتأويته أو رهنه أو إعطدا حدق انتفدام
أو كرا أو أي تررف آخر ،إ رارا بمال سبق له التعاقد معه بشأنه؛
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 - 3أال يستمر يي تحرير ديال انق ى بالويا أو التجديد.
المادة 241
يعاق على الجرائم المتعلقة بالشيك وفقا حكام مدونة
التجارة.
المادتان  244و242
(حذف إلدراج مضامينها في مدونة التجارة)
المادة 246
يي جميع الجنح المشار إليها يي هددا الفدرم ،يجدوز الحكدم أي دا
بالحرماال مال ممارسة حق أو أك ر مال الحقدوق المدنيذة طبقذا للمذادة 1
  32مذذن ذذذا القذذانون وبددالمنع مددال اإلقامددة طبقذذا للمذذادة  43مذذن ذذذاالقانون.
يعاقددب علددى محاولددة تل د الجددنح بالعقوبددة المقددررن طبقذذا للمذذادة
 112من ذا القانون.

الأرع 1
خيانة ا مانة ،والتملك بدون حق
(المواد)222 _ 247
المادة 247
يعد مرتكبا لخياندة األماندة ،ويعاقدب بدالحبو مدال سدتة أشدهر إلدى
الا سدنوات وغرامدة مدال  2.000إلدى  20.000درهدم ،مدال اخدتلو
أو بدد بسو نيدة ،إ درارا بالمالد أو وا دع اليدد أو الحدائز ،أمتعدة أو
نقودا أو ب ائع أو سندات أو ورومت أو أوراقا مال أي نوم ،تت مال
أو تنش التزامدا أو إبدرا كاندت سدلمت إليده علدى أال يردهدا ،أو سدلمت
إليه مستعمالها أو استخدامها ل رض معيال.
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إدا كاال ال رر الناتج عال الجريمدة ف يذد القيمدة ،كاندت العقوبذة
ذذذي الحدددبو مدددال شدددهر واحذذذد إلدددى سذذذنة وال رامدددة مدددال  20000إلدددى
 20000درهم ،مع عدم اإلخالر بتطبيق الوروف المشددن المقررن يدي
المادتين  549و 553من ذا القانون.
المادة 248
قيود المتابعة الجنائية وأسبا انقضاء العقوبة أو اإلعأاء منهذا،
طبقا للمادتين  534و 535من ذا القانون ،تطبق على جريمة خياندة
األمانة.
المادة 249
دون اإلخذذالل بالمقتضذذيا الجنائيذذة ا شذذد ،تريددع عقوبددة خيانددة
األمانة إلى الحدبو مدال سدنة إلدى خمدو سدنوات وال رامدة مدال 2....
إلى  200000درهم ،يي الحامت اآلتية:
 - 1إدا ارتكبها عدر أو موعق أو محام أو حارو ق ائي أو قديم
أو مسير ق ائي أو سنديك ،ودل أ نا قيامه بمهامه أو بسببها؛
 - 2إدا ارتكبهدددا النددداور أو الحدددارو أو المسدددتخدم يدددي وقدددف،
إ رارا بهدا األخير؛
 - 3إدا ارتكبها أجير أو وكيل ،إ رارا بمستخدمه أو موكله.
المادة 249 - 3
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ،اذا
كان قيمة المال المختل أو المبدد تتجاوف  301110111در م.
المادة 221
يعاق بالعقوبة المنصوص عليها في المادة  272 – 1من ذذا
القانون ،إدا ارتكب خياندة األماندة أحدد األشدخال الدديال يحردلوال مدال
الجمهددور علددى مبددالغ أو قدديم علددى سددبير الوديعددة أو الوكالددة أو الددرهال،
سددوا برددفتهم الشخرددية أو برددفتهم مددديريال أو مسدديريال أو عمددال
لشركات أو مؤسسات تجارية أو رناعية.
المادة 223
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يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحذذد إلددى سددتة أشددهر وغرامددة مددال
 20000إلددى  20....درهددم أو بلحذذدا ذذاتين العقذذوبتين ،مددال تسددلم
مقدما مبدالغ مدال أجدر تنفيدد عقدد ،دم ريدض تنفيدد هددا العقدد أو رد تلد
المبالغ المسبقة ،دوال عدر مشروم.
المادة 225
يعاقددب بددالحبو مددال سددتة أشددهر إلددى ددالا سددنوات وغرامددة مددال
 20000إلى  20....درهم ،مال است ر حاجة قارر أو شذخص بدالغ
ياقددد ل هليددة أو محجددور ،أو عذذاجف أو شذذخص ذي اعاقذذة أو معذذروف
بضعف قواا العقلية أو است ر أهوا ه أو عدم خبرته ،ليحرر منه على
التزام أو إبرا أو أي سند يمو دمته المالية ،إ رارا به.
تريع العقوبة إلدى الحدبو مدال سدنة إلدى خمدو سذنوا وال رامدة
مددال  2.000إلددى  200000درهددم ،إدا كدداال المجنددي عليدده تحددت سددلطة
الجاني أو إشرايه أو رعايته.

المادة 221
يعاقب بالحبو مال سنة إلى خمو سدنوات وغرامدة مدال 20000
إلى  200000درهم ،مال أؤتمال على ورقة موقعدة علدى بيداض سذلم
اليه م خاال أمانتها ،بأال كتب عليها بسو نيدة ،التزامدا أو إبدرا أو أي
تررف يمكال أال يمو شخل الموقع عليها أو دمته المالية.
أما اذا لم يؤتمن على الورقة ،يإنه يعاقب بالعقوبات المنردول
عليها يي المذادتين  357أو  358مذن ذذا القذانون حسدب التفرديالت
المقررن ييهما.
المادة 224
يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحذذد إلددى سددتة أشددهر وغرامددة مددال
 20000إلى  20000درهم أو بلحدا اتين العقوبتين ،مال قددم ورقدة
أو مستندا أو مدكرن يي نزام إداري أو ق ائي ،م اختلسها أو بددها.
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المادة 222
يي الحامت المشار إليها يي هدا الفرم ،يجوز أي دا الحكدم علدى
الفاعر بالحرمداال مدال ممارسدة حدق أو أك در مدال الحقدوق المدنيذة طبقذا
للمادة  32-1من ذا القانون وبالمنع مال اإلقامة طبقذا للمذادة  43مذن
ذا القانون.
الأرع 4
التأـــالــ
المادة 226
يعاق على التأال وفقا للمقتضيا
مدونة التجارة (المواد من  753الى .)754

المنصوص عليها في

(المواد ) 269 _ 227
(حذف بعد تنظيم صعوبة المقاولة في مدونة التجارة المواد  753الى )754
الأرع 2
االعتداء على حيافة ا مالك العقارية
(المادة )271
المادة 271
يعاقددب بددالحبو مددال شددهر واحذذد إلددى سذذنة وغرامددة مددال 2.000
إلى  20....درهم ،مدال انتدزم عقدارا مدال حيدازن الغيذر ،بذدون مبذرر
مشروع ،أو قام بلي عمل يحد من االنتأاع بالحيافة.
يدددإدا وقدددع انتدددزام الحيدددازن أو الحذذذد مذذذن االنتأذذذاع بهدددا لددديال أو
باسددتعمار العنددف أو التهديددد أو التسددلق أو الكسددر أو بواسددطة أشددخال
متعدديال أو كاال الجاني أو أحد الجنان يحمر سدالحا ،يدإال الحدبو يكدوال
مال ال ة أشهر إلى سنتيال وال رامة مال  20000إلى  200000درهم.
ال تجوف المتابعة اال بناء على شكاية المتضرر من الجريمة.
يضت التنافل عن الشكاية حدا للمتابعذة وآلعذار المقذرر القضذائي
المكتس لقوة الشيء المقضي به في حالة صدورا.
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الأرع 6
اخأاء ا شياء
(المواد )274 _ 273
المادة 273
يعاقب بالحبو مال ستة أشهر إلدى سذنتين وغرامدة مدال 20000
إلى  20....درهم ،مدا لدم يكدوال الفعدر مشداركة معاقبدا عليهدا بعقوبدة
جناية طبقا للمادن  129من ذا القانون ،كل مدال أخفدى أو حذاف أو نقذل
أو توسط في نقل شيء ،مت العلم بلن ذا الشذيء متحصذل مذن جنايذة
أو جنحة.
يكون كذلك اخأاء ،االستأادة بلي وسيلة مذن الشذيء ،مذت العلذم
بلن ذا الشيء متحصل من جناية أو جنحة.
المادة 275
اذا كان ذ العقوبذذة المقذذررة فذذي القذذانون للجنحذذة التذذي تحصذذل
منهذذا ا شذذياء المخأذذاة أو المبذذددة أقذذل مذذن العقوبذذة المشذذار اليهذذا ف ذي
المادة  241من ذا القانون ،فذلن ذذا العقوبذة ا خيذرة تعذو بتلذك
المقررة لمرتك الجريمة ا صلية.
يي الحالة التي تكوال ييها العقوبة المطبقة على مرتكبدي الجريمدة
التدي تحرددلت منهددا األشديا المخفددان أو المبددددن عقوبدة جنائيددة ،تخأذ
العقوبة المقررة للجريمة ا صلية الى النصف.
غير أال عقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد تعوض بالنسدبة للمخفدي
بعقوبة السجن من عشر الى عشرين سنة.
المادة 271
يي حالة الحكم علدى المخفدى بعقوبدة جنحيدة ،يجدوز أي دا الحكدم
بالحرماال مال ممارسة حق أو أك ر مال الحقوق المدنية طبقا للمذادة -1
 32من ذا القانون.
المادة 274
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قيود المتابعة الجنائية وأسبا انقضاء العقوبة أو اإلعأاء منهذا،
طبقا للمادتين  534و 535من ذا القانون ،تطبق على جريمة إخفدا
ا شياء.
الأرع  6مكرر
سل ا موال
(المواد )274 - 7 _ 274 - 3
المادة 274 - 3
تكوال األيعدار التاليدة جريمدة غسدر األمدوار عنددما ترتكدب عمددا
وعال علم ويكون مصدر ا احدا الجرائم المنصوص عليها فذي المذادة
 247 – 2من ذا القانون :
 - 1اكتساب أو حيازن أو اسدتعمار أو اسدتبدار أو تحويدر أو نقدر
ممتلكددددات أو عائددددداتها بهدددددف إخفددددا أو تمويدددده طبيعتهددددا الحقيقيددددة أو
مردددرها غيددر المشددروم ،لفائدددن الفاعددر أو لفائدددن ال يددر ،عندددما تكددوال
متحرلة مال إحدى الجرائم المنردول عليهدا يدي المذادة  574-2مذن
ذا القانون؛
 - 2إخفا أو تمويده الطبيعدة الحقيقيدة للممتلكدات أو مرددرها أو
مكانها أو كيفية التررف ييها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة
بهددا ،مددع العلددم بأنهددا عائدددات متحرددلة مددال إحدددى الجددرائم المنرددول
عليها يي المادة  574-2من ذا القانون؛
 - 3مسددداعدن أي شدددخل متدددورط يدددي ارتكددداب إحددددى الجدددرائم
المنرول عليها يي المادة  574-2من ذا القانون على اإليالت مال
اآل ار التي يرتبها القانوال على أيعاله؛
 - 4تسددهير التبريددر الكددادب ،بددأي وسدديلة مددال الوسددائر ،لمردددر
ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم المشار إليهدا يدي المذـادة -2
 574من ذا القانون ،التي حرر بواسطتها على ربح مباشر أو غيدر
مباشر؛
 - 5تقديم المساعدن أو المشورن يي عملية حراسدة أو توويدف أو
إخفا أو استبدار أو تحوير أو نقدر العائددات ،المتحردر عليهدا بطريقدة
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مباشرن أو غير مباشرن مال ارتكاب إحدى الجرائم المدكورن يدي المذادة
 574-2من ذا القانون؛
 - 6محاولة ارتكاب األيعار المنرول عليها يي ذا المادة.
المادة 274 - 5
يسري التعريف الوارد يي المادة  574-1من ذا القذانون علدى
الجرائم التالية ولو ارتكبت خار المملكة :
 - 1امتجار غير المشروم يي المخدرات والمؤ رات العقلية؛
 - 2امتجار يي البشر؛
 - 3االتجار با عضاء البشرية؛
 - 4تهريب المهاجريال؛
 - 5امتجار غير المشروم يي األسلحة والدخيرن؛
 - 6الرشددون وال دددر واسددت الر النفددود واخددتالو األمددوار العامددة
والخارة؛
 - 7الجرائم اإلرهابية؛
 - 8تزويدددر أو تزييدددف النقدددود وسدددندات القدددروض العموميدددة أو
وسائر األدا األخرى؛
 - 9امنتما إلى منومة اجرامية أنشدئت أو وجددت للقيدام بإعدداد
أو ارتكاب يعر إرهابي أو أيعار إرهابية؛
 - 13امست الر الجنسي؛
 - 11إخفا أشيا متحرلة مال جناية أو جنحة؛
 - 12خيانة األمانة؛
 - 13النرب؛
 - 14الجرائم التي تمو بالملكية الرناعية؛
 - 15الجرائم التي تمو بحقوق المؤلف والحقوق المجاورن؛
 - 16الجرائم المرتكبة د البيئة؛
 - 17القتر العمدي أو العنف أو اإليدا العمدي؛
 - 18امختطاف وامحتجاز وأخد الرهائال؛
 - 19السرقة وانتزام األموار؛
 - 23تهريب الب ائع؛
 - 21ال يي الب ائع ويي المواد ال دائية؛
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 - 22التزييددددف والتزويددددر وانتحددددار الووددددائف أو األلقدددداب أو
األسما أو استعمالها بدوال حق؛
 - 23تحوير الطائرات أو السفال أو أي وسيلة أخرى مال وسدائر
النقر أو إتاليها أو إتالف منشزت المالحدة الجويدة أو البحريدة أو البريدة
أو تعييب أو تخريب أو إتالف وسائر امترار؛
 - 24الحرور أ نا مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات
متميددزن واسددتخدامها إلنجدداز أو المسدداعدن عمدددا علددى إنجدداز عمليددة أو
أك ر يي السوق؛
 - 25المو بنوم المعالجة اآللية للمعطيات.
المادة 274 - 1
دوال اإلخددالر بالمقتضذذيا الجنائيذذة األشددد ،يعاقددب علددى غسددر
األموار:
 - 1ييمددا يخددل األشددخال الذذذاتيين بددالحبو مددال سددنتيال إلددى
خمو سنوات وغرامة مال  238333إلى  1338333درهم؛
 - 2ييما يخل األشخال االعتباريذة بال رامدة مدال 5338333
إلى  383338333درهم ،دوال اإلخالر بالعقوبات التي يمكال إردارها
على مسيريها أو المستخدميال العامليال بها المتورطيال يي الجرائم.
المادة 274 - 4
تريع عقوبات الحبو وال رامة إلى ال عف:
 - 1عندددما ترتكددب الجددرائم باسددتعمار التسددهيالت التددي تويرهددا
مزاولة نشاط مهني؛
 - 2عنددددما يتعددداطى الشدددخل بردددفة اعتياديدددة لعمليدددات غسدددر
األموار؛
 - 3عندما ترتكب الجرائم يي إطار منظمة اجرامية ؛
 - 4يي حالة العود.
يوجد يي حالة العود مدال ارتكدب الجريمدة داخدر الخمدو سدنوات
المواليدة لرددور مقذرر قضذائي مكتسدب لقدون الشدي المق دي بده ،مدال
أجددر إحدددى الجددرائم المنرددول عليهددا يددي المددادن  574-1مذذن ذذذا
القانون.
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المادة 274 - 2
يجب دائما الحكم يي حالة اإلدانة مال أجر جريمدة غسدر األمدوار
بالمرددادرن الكليددة ل شدديا و األدوات و الممتلكددات ،التددي اسددتعملت أو
كانددت ستسددتعمر يددي ارتكدداب الجريمددة والعائدددات المتحرددلة منهددا أو
القيمة المعادلة لتل األشيا و األدوات والممتلكات والعائدات ،مع حفو
حق ال ير حسال النية.
يمكال أي ا الحكم على مرتكبي جريمة غسدر األمدوار بواحددن أو
أك ر مال العقوبات اإل ايية التالية:
 - 1حر الشخل االعتباري؛
 - 2نشددر المقددرر القضذذائي المكتسددب لقددون الشددي المق ددي بدده
الرادر باإلدانة أو تعليقه أو اذاعته طبقا للمادة  78من ذا القانون.
يمكال عالون على دل  ،الحكم على مرتكب جريمة غسر األموار
بالمنع المؤقت أو النهائي مال أال يزاور بردفة مباشدرن أو غيدر مباشدرن
واحدن أو أك ر مال المهدال أو األنشدطة أو الفندوال التدي ارتكبدت الجريمدة
أ نا مزاولتها.
المادة 274 - 6
تطبق العقوبات المنرول عليها يي هدا القانوال ،حسب الحالدة،
علدددى مسددديري ومسدددتخدمي األشدددخال االعتبذذذاريين المتدددورطيال يدددي
عمليات غسر األموار ،عندما ت بت مسؤوليتهم الشخرية.
المادة 274 - 7
يستفيد مال األعدار المعفية ،ويق الشدروط المنردول عليهدا يدي
المددددادتيال  143و  145مذذذذن ذذذذذا القذذذذانون ،الفاعددددر أو المسدددداهم أو
المشار الدي يبلغ للسلطات المخترة ،قبر علمها عال األيعار المكوندة
لمحاولة ارتكاب جريمة غسر األموار.
تخفض العقوبة إلى النرف ،إدا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة.
الأرع 7
(المواد ) 279 _ 272
(حذف مت قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة)
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الأرع 8
التخري والتعيي واإلتالف والتأجير
(المواد )616 _ 281
(حذف ونقل الى المواد  538 – 42 _ 538 – 36وعوض )
الم

الأرع 8
بنظم المعالجة اآللية للمعطيا
(المواد ) 289 _ 281

المادة  617 – 1( 281سابقا)
يعاقب بدالحبو مدال عالعذة أشذهر إلدى سذنة وغرامدة مدال 28333
إلى  200000درهم أو بإحدى هاتيال العقوبتيال ،كدر مدال دخدر إلدى كذل
أو جفء من نوام للمعالجة اآللية للمعطيات عال طريق امحتيار.
يعاقب بنفو العقوبة مال بقي يي نوام للمعالجة اآللية للمعطيدات
أو يي جز منه ،كاال قد دخلده عدال طريدق الخطدأ وهدو غيدر مخدور لده
حق دخوله.
تضذذاعف العقوبذذة ،إدا نددتج عددال دلد حدددف أو ت ييددر المعطيددات
المدرجة يي نوام المعالجة اآللية للمعطيات أو ا طراب يي سيره.
المادة  617 – 4( 283سابقا)
يعاقدددب بدددالحبو مدددال سذذذنة إلدددى عذذذالث سذذذنوا وغرامدددة مدددال
 100....الى  1..000000درهم ،كر مدال ارتكدب األيعدار المشدار
إليهددا يددي المذذادة السددابقة يددي حددق كذذل أو جذذفء نوددام للمعالجددة اآلليددة
للمعطيددات يفتددرض أندده يت ددمال معلومددات تخددل األمددال الددداخلي أو
الخارجي للدولة أو أسرار تهم امقتراد الوطني.
تريع العقوبة إلى الحبو مدال عذالث إلدى خمدو سدنوات وال رامدة
مال  1338333إلى  100000000درهم ،إدا نتج عال األيعار المعاقب
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عليها يي الفقدرن األولدى مدال هدده المذادة ت ييدر المعطيدات المدرجدة يدي
نوام المعالجة اآللية للمعطيات أو حديها أو ا طراب يي سدير النودام،
أو إدا ارتكبددت األيعددار مددال طددرف مووددف أو مسددتخدم أ نددا مزاولددة
مهامه أو بسببها ،أو إدا سهر لل ير القيام بها.
المادة  617 – 2( 285سابقا)
يعاقدددب بددددالحبو مددددال سددددنة إلددددى ددددالا سددددنوات وغرامددددة مددددال
 100....إلى  100000000درهدم أو بإحددى هداتيال العقدوبتيال ،كدر
مال عرقر عمدا ،وبدون حق ،سدير نودام للمعالجدة اآلليدة للمعطيدات أو
أحدا ييه خلال.
المادة  617 – 6( 281سابقا)
يعاقدددب بددددالحبو مددددال سددددنة إلددددى ددددالا سددددنوات وغرامددددة مددددال
 1000000إلى  100000000درهدم أو بإحددى هداتيال العقدوبتيال ،كدر
مال قام عن طريق االحتيذال بلدخذال معطيدات يدي نودام للمعالجدة اآلليدة
للمعطيات ،أو أتلف أو حدف أو غيدر المعطيدات المدرجدة ييده ،أو غيدر
طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها.
تطبق نأ العقوبة ،اذا نتج عن ا فعال المذكورة أعذالا احذداث
خسائر بممتلكا الغير.
المادة  617 – 7( 284سابقا)
يعاقدددب بدددالحبو مدددال سدددنة إلدددى خمدددو سدددنوات وغرامدددة مدددال
 100....إلددى  183338333درهددم ،كددر مددال زور أو زيددف و ددائق
المعلوميات أيا كاال شكلها ،إدا كاال مال شأال التزوير أو التزييدف إلحداق
رر بال ير.
تطبددق نفددو العقوبددة ،علددى كددر مددال اسددتعمر و ددائق المعلوميددات
المشار إليها يي الفقرن السابقة وهو يعلم أنها مزورن أو مزيفة.
المادة  617 – 9( 282سابقا)
تطبددق عقوبددة نفددو الجريمددة المرتكبددة أو العقوبددة المطبقددة علددى
الجريمة األشد ،على كر مال اشتر يي منظمة اجرامية ألجدر اإلعدداد
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لواحدن أو أك ر مال الجرائم المنرول عليها يدي هددا الأذرع ،إدا تم در
اإلعداد يي يعر أو أك ر مال األيعار المادية.
المادة  617 – 31( 286سابقا)
يعاقدددب بدددالحبو مدددال سدددنتيال إلدددى خمدددو سدددنوات وغرامدددة مدددال
 538333إلى  283338333درهم ،كر مال رنع تجهيدزات أو أدوات
أو أعد برامج للمعلوماتيات أو أي معطيات أعدت أو اعتمدت خريرا
ألجر ارتكاب الجرائم المعاقب عليها يي هدا الأرع أو تملكها أو حازها
أو تخلى عنها لل ير أو عر ها أو و عها رهال إشارن ال ير.
المادة  617 – 8( 287سابقا)
يعاقددب علددى محاولددة ارتكدداب الجددنح المنرددول عليهددا يددي ذذذا
الأرع بالعقوبة المطبقة على الجريمة التامة.
المادة 288
يعاقذذذ علذذذى الجذذذرائم المنصذذذوص عليهذذذا فذذذي ذذذذا الأذذذرع دون
اإلخالل بالمقتضيا الجنائية ا شد.
المادة  617 – 33( 289سابقا)
يجددوز للمحكمددة مددع مراعددان حقددوق ال يددر حسددال النيددة أال تحكددم
بمرادرن األدوات التي استعملت يي ارتكاب الجرائم المنرول عليها
يي ذا الأرع والمتحرر عليها منها.
يمكال عالون على دل  ،الحكم على الفاعر بالحرماال مال ممارسدة
حق أو أك ر مال الحقوق المدنية طبقا للمادة  32 - 1من ذا القانون.
كمدددا يمكدددال الحكدددم بنشدددر أو تعليدددق أو إداعدددة المقذذذرر القضذذذائي
الصادر باإلدانة.

الجفء العاني
المخالأا
(المواد )297 _ 291
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الأرع 3
المخالأا المتعلقة با شخاص
(المادة )291
المادة 291
يعاقب بال رامة مال  211درهم الى  30811درهم :
 - 1مال ارتكب أعمار عنف أو إيدا خفيف؛
 - 2مال رمى عمدا على شخل آخر مواد رلبة أو قادورات أو
أي مادن أخرى مال شأنها أال تلوا المالبو؛
 - 3مال سبب عال غير قرد بعدم تبرره أو عدم احتياطه أو عدم
انتباهه أو بإهماله أو بعدم مراعاته للنوم جرحا أو إرابة أو مر ا
نتج عنه عجز عال األش ار الشخرية مدن تعادر أو تقر عال ستة أيام؛
 - 4مال تر حيوانا مؤديا أو خطيرا أو حرض حيوانا على
مهاجمة ال ير أو لم يمنع حيوانا تحت حراسته مال تل المهاجمة ،دون
أن يترت عن ذلك ضرر؛
 –5مال ارتكب سبا غير علني يي حق شخل آخر.

الأرع 5
المخالأا المتعلقة با موال والممتلكا
(المادة )294
المادة 293
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يعاق بالغرامة من  211الى  3.811در م :
 - 1مال تسبب يي إحراق مار منقور أو عقار مملو لل ير يي
الحامت اآلتية ،إما نتيجة قدم أو عدم إرالح أو عدم تنويف األيراال
أو المداخال أو محالت الحدادن أو المساكال أو المرانع المجاورن .وإما
نتيجة اإلهمار أو عدم امحتياط عند إشعار حراقيات أو إطالقها؛
 - 2مال ارتكب سرقة ،دوال أي ورف مال وروف التشديد المشار
إليها يي المادتين  518و 519من ذا القانون ،مال محرور أو غيره
مال المنتجات النايعة التي مزالت مترلة باألرض وقت اختالسها؛
 - 3مال عيب خندقا أو حأرة أو سياجا أو قطع سياج أو انتزم
أعوادا يابسة منه؛
 - 4مال تسبب يي إغراق طريق أو أمال لل ير نتيجة تشييد
مص ماء فوق يي الطواحال أو المرانع أو البر متجاوفا امرتفام
الدي حددته السلطات المخترة؛
 - 5مال تسبب عمدا يي األ رار بمار منقور مملو لل ير ،يي
غير الحامت التي يكوال ييها يعله جريمة أشد وفقا للمادة  538-16أو
مواد أخرا من ذا القانون؛
 – 6مال ع ر مرادية على منقور ،وتملكه بدوال أال يخطر به
مالكه وم السلطة المخترة ،أو تمل بسو نية منقوم ورر إلى
حيازته ردية أو خطأ؛
 - 7مال قطف مارا مملوكة لل ير ،وأكلها يي عيال المكاال؛
 - 8مال التقط ،أو جمع بيد ،أو بمشط محروم يي المزارم التي
لم تجرد نهائيا أو لم تفر إيراغا تاما مال محرولها؛
 - 9مال ع ر على دابة الة أو مهملة مال دواب الجر أو الحمر
أو الركوب ،ولم يخطر بها السلطة المحلية يي ورف ال ة أيام؛
 - 11مال قاد دواب موجودن تحت مالحوته ،مما أشير إليه يي
الفقرن السالفة ،أو مر بها ،أو تركها تمر إما يي أرا ى ال ير ،المهيأن
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أو المبدورن يعال ولم تفر
األشجار الم مرن أو غيرها؛

مال محرولها وإما يي م ارو ....

 - 11مال دخر ومر يي أرض أو جز مال أرض إما مهيأن للبدر
أو مبدورن يعال وإما بها حبوب أو مار نا جة أو قريبة الن ج ،دوال
أال يكوال مالكا لهده األرض وم منتفعا بها وم مستأجرا وم مزارعا
لها ،وليو له عليها حق ارتفاق أو مرور وليو تابعا وم موكال ألحد
هؤم األشخال؛
 - 12مال ألقى أحجارا أو أجساما رلبة أو قادورات على منزر
أو مبنى أو سور ل يره ،أو يي حديقة أو مكاال يحيط به سور؛
 - 13مال و ع ،بأي وسيلة كانت ،بدوال إدال مال الجهة اإلدارية
المخترة ،كتابات أو عالمات أو رسوما على منقور أو عقار مملو
للدولة أو الجماعات المحلية ،أو على منقور موجود يي تل العقارات
مال أجر إنجاز مرلحة عمومية أو لكونه مو وم تحت تررف
الجمهور؛
 - 14مال و ع ،بأي وسيلة كانت ،كتابات أو خطط عالمات أو
رسوما على عقار ،دوال أال يكوال مالكا له وم منتفعا به وم مستأجرا
له وم مأدونا بدل مال أحد هؤم األشخال؛
 - 15مال و ع أو تر يي مجاري المياه أو الينابيع مواد أو
أشيا أخرى مال شأنها أال تعرقل جريانها؛
 - 16مددال طلددب طعامددا أو شددرابا وتناولدده كلدده أو بع دده ،يددي أحددد
المحالت المعدن لدل  ،حتى ولو كاال مال نزمئه ،وكاال يعلم أنه يستحير
عليه مطلقا ديع منه؛
 - 17مال حجز لنفسه غرية أو أك ر يي يندق أو نزر وش لها يعال
وهو يعلم أنه يستحير عليه مطلقا ديع كرائها؛
 - 18مال ركب وسيلة نقر ،وهو يعلم أنه يستحير عليه مطلقا أال
يديع عمن ركوبه؛
الأرع 1
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المخالأا ضد السلطة العمومية
(المادة )295
المادة 295
يعاق بالغرامة من  211الى  30211در م :
 - 1مال ريض أو تهاوال يي القيام بأش ار أو خدمة أو تقديم
مساعدن كلف بها بوجه قانوني ،وكاال يي استطاعته القيام بها ،ودل
يي حالة حاد ة أو ا طراب أو غرق أو يي اال أو حريق أو أي
كار ة أخرى ،أو يي حالة ارتكا جريمة أو أعناء تنفيد ق ائي ،وذلك
ما لم يكون فعله جريمة أشد؛
 - 2مال ريض إعطا اسمه وعنوانه أو أعطى اسما أو عنوانا
غير رحيح عند مطالبته بدل بوجه قانوني؛
 - 3مال امتنع دوال عدر مقبور ،عال الح ور بعد استدعا
قانوني وجهته إليه السلطة العامة؛
 - 4مال شو على سير العدالة يي الجلسة أو يي أي مكاال آخر،
يي غير الحامت المشار إليها يي المادة  127مال قانون المسطرن
الجنائية؛
 - 5مال ريض دخور ممعلي رجار السلطة العامة ،في اطار
تنأيذا لمقت يات قانون المسطرن الجنائية الخارة بتفتي أو دخور
المساكال؛
 - 6أرحاب المؤسسا السياحية الديال ال يقومون بتقييد أسما
ورفات وعناويال وتاري دخور شخل نام أو ق ى اللير كله أو
بع ه يي محلهم ،بمجرد دخوله وكدل تاري م ادرته ،يي سجر
موايق للقانوال دوال تر أي بياض ،وكدل مال لم يقدم منهم هدا
السجر إلى السلطة المخترة يي المواعيد التي تحددها النوم ،أو عند
مطالبته بدل ؛
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 - 7مال قبر أو حاز وسائر ل دا لكي تحر أو تعوض العملة
المتداولة قانونا ،ودل يي غير الحامت المشار إليها يي المادة 339
من ذا القانون؛
 - 8مال ريض قبور العملة الوطنية بالقيمة المقررن لتداولها
قانونا ،ما لم تكال زائفة أو م يرن؛
 - 9مال استعمر أوزانا أو مقاييو تختلف عال تل
التشريع الجاري به العمر؛

التي أقرها

 - 11مال خالف مرسوما أو قرارا ردر مال السلطة اإلدارية
برورن قانونية ،إدا كاال هدا المرسوم أو القرار لم ينل على عقوبات
خارة لمال يخالف أحكامه؛
 – 11مال رف اإلدم حام عند طلب األعواال المكلفيال بشرطة
الريد بجواز الريد ورخرة الريد يي غابة الدولة إال اقت ى الحار؛
 – 12المكتروال لقطعة ريد والحاملوال للرخل والمأدوال لهم
وبرفة عامة جميع الرياديال الديال يمتنعوال مال إح ار قواربهم ويتح
حجراتهم ومستودعاتهم وسياراتهم ودكاكينهم وأوعيتهم وساللهم
وشباكهم أو جيوبهم الرالحة لو ع وحفو أو نقر السم عندما يطلب
منهم دل األعواال المكلفوال بشرطة الريد ل اية معاينة المخالفات التي
قد تكوال ارتكبت مال طريهم يي ق ايا الريد بداخر المياه اإلقليمية،
وترادر آمت الريد يي جميع الحاال المنرول عليها يي هده
الفقرن؛
 – 11مال ع ر عليه ليال أو نهارا خار الطرق والممرات العادية
يوق أرض قامت اإلدارن ال ابوية ب رسها باألشجار أو أحد ت بها
مزروعات أو عملت على إيقاف رمالها ؛
 - 14مال تعمد عال علم إزالة أو إخفا أو تمزيق إعالال و ع
بمقت ى أمر رادر عال السلطات اإلدارية المخترة ،سوا كاال دل
كليا أو جزئيا ،ويعاد مال جديد تنفيد ما ت منه األمر تنفيدا كامال على
نفقة المحكوم عليه.
الأرع 4
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المخالأا المتعلقة بالنظام وا من العام
(المادة )291
المادة 291
يعاق بالغرامة من  111الى  30211در م :
 -1مال عرض ،أو حمر غيره على أال يعرض على الطريق العام
أو يي محر عام إعالنات أو رورا منايية لآلداب .ويؤمر يي الحكم
بريع األشيا المعرو ة وإدا لم ينفد هدا األمر اختياريا مال جانب
المحكوم عليه ،يجب تنفيده على نفقته جبرا ودوال أي إمهار ولو كاال
الحكم قابال للطعال بأي طريق مال طرق الطعال؛
 - 2مال سلم سالحا إلى شخل م خبرن له ييه ،أو م يتمتع بقواه
العقلية ،دون أن ينتج عن ذلك ارتكا أي فعل ضار؛
 - 3مال كاال تحت مالحوته مجنوال وتركه يهيم على وجهه ،دون
أن ينتج عن ذلك ارتكا أي فعل ضار؛
 - 4سائقو العربات والناقالت أو دواب الحمر الديال يخالفوال
النوم المفرو ة عليهم:
 بالمالزمة المستمرن لخيولهم أو دواب الجر أو الحمر بحيايكونوال متمكنيال دائما مال توجيهها وقيادتها؛
 بالتزام جانب واحد مال الشارم أو الممر أو الطريق العام؛ بامنحياز والتنحي أمام السيارات األخرى وتر نرف الطريقعلى األقر لتسهير مرورها عند اقترابها؛
 - 5مال أجرى خيوم أو غيرها مال دواب الجر أو الحمر أو
الركوب أو تركها تجري داخر مكاال آهر بالسكاال؛
 - 6مال لم يتخد امحتياطات ال رورية لمنع الحوادا أ نا إقامة
بنا أو إرالحه أو هدمه؛
 - 7مال خالف حور إطالق الحراقيات يي أماكال معينة؛
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 - 8مرتكبو ال جيج أو ال و ا أو التجمع المهيال أو الليلي
الدي يقلق راحة السكاال؛
 - 9مال عر ت عليه أشيا للشرا أو الرهال وهو يعلم بوجود
ش يي مشروعية مردرها ولم يخطر بدل يورا الشرطة؛
 - 11مال تر يي الشوارم أو الممرات أو الساحات أو األماكال
العمومية أو يي الحقور آمت أو أدوات أو أسلحة يمكال استعمالها
الرتكا الجريمة؛
 - 11مال احترف التكهال والتنبؤ بال يب أو تفسير األحالم؛
 - 12مال ليو له محر إقامة معروف وم وسائر للتعي وم
يزاور عادن أي حرية أو مهنة ،رغم قدرته على العمر ،إدا لم ي بت أنه
طلب عمال ولم يجده أو إدا بت أنه عرض عليه عمر بأجر يري ه؛
 – 13مالكو أو رعان المواشي الديال يتركونها ترعى يي المقابر.
الأرع 2
المخالأا المتعلقة بالطرق والمحافظة على الصحة العمومية
(المادة )294
المادة 294
يعاق بالغرامة من  111الى  30411در م :
 - 1مال ألقى مواد ارن أو سامة يي سائر يستعمر للشرب دوال
أال يكوال عنده قرد اإل رار بال ير ،دون أن يترت عن ذلك ضرر؛
 - 2مال أهمر ريانة األيراال أو المداخال أو المرانع التي تستخدم
ييها النار ،أو أهمر إرالحها أو نوايتها؛
 - 3مال عيب أو اتلف ،بأي وسيلة كانت طريقا عاما أو احتل
جز ا منه؛
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 - 4مال أخد بدوال إدال مال الطريق العام حشائ أو ترابا أو
أحجارا أو أخد ترابا أو مواد مال مكاال مملو للجماعات ،ما لم تكال
هنا عوائد عامة تسمح بدل ؛
 - 5مال كاال مكلفا بلنارة جز مال طريق عمومي ،وأهمر إنارته؛
 - 6مال أهمر وضت اشارة ضوئية على مواد تركها أو حفر
أحد ها يي طريق أو ساحة عمومية ،مخالفا بدل القوانيال والنوم؛
 - 7مال ريض أو تهاوال يي تنفيد النوم أو القرارات اإلدارية
المتعلقة بالطرق ،أو يي الخ وم إلندار أردرته السلطة اإلدارية
بإرالح مبنى آير للسقوط أو هدمه؛
 - 8مال ألقى أو و ع يي الطريق العام قادورات أو ي الت أو
أزبام أو ما ال سير أو أي مادن مال شأنها أال تؤدي بسقوطها أو أال
تنشر روائح ارن أو كريهة؛
 - 9مال عرقل الطريق العام بوضعه أو تركه فيه ،دوال رورن،
مواد أو أشيا مال أي نوم كانت ،تعطر أو تحد مال حرية المرور أو
أمنه أو سالمته؛
 - 11مال أهمر تنويف الشوارم أو األزقة يي األماكال التي يعهد
إلى السكاال ييها بالقيام بدل .
الأرع 6
المخالأا المتعلقة بالحيوانا
(المادة )292
المادة 292
يعاق بالغرامة من  111الى  30111در م :
 - 1مال تسبب يي موت أو جرح حيواال أو دابة مملوكة لل ير،
بإحدى الوسائر اآلتية:
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 سرعة العربات أو الخيور أو دواب الجر أو الحمر أو الركوبأو اساءة توجيهها أو زيادن يي حمولتها.
 استعمار أو استخدام سالح دوال احتياط أو عال رعونة أو إلقاأحجار أو أجسام رلبة.
 قدم المنازر أو المباني أو تعييبها أو عدم إرالحها أو صيانتهاأو أش ار شارم أو ممر أو ساحة أو طريق عمومي أو إحداا حفر أو
أي أش ار أخرى قريبة منه دوال اتخاد امحتياطات واإلشارات المعتادن
أو المقررن قانونا؛
 - 2مال ارتكب عالنية قسون على حيواال مستأنو مملو له أو
معهود إليه برعايته ،وكدل مال أسا معاملته بالزيادن يي حمولته.

الأرع 7
أحكام مشتركة لجميت المخالأا
(المواد )297 – 296
المادة 296
ترادر،
األشيا اآلتية:

مال الشروط المقررن يي المادة  89من ذا القانون،

 - 1وسائر األدا التي أعدت لتحر محر العمالت المتداولة قانونا،
المشار إليها يي البند ( )7مال المادة  295من ذا القانون.
 - 2األوزاال والمقاييو المشار إليها يي البند ( )9مال المادة 295
من ذا القانون.
 - 3األشيا المشتران أو المرهونة مال الشروط المشار إليها يي
البند ( )9مال المادة  291من ذا القانون ،إدا لم يعرف مالكها
الشرعي.

279

 - 4األدوات ،واألجهزن أو المالبو المستخدمة أو التي أعدت
مستخدامها يي مهنة التكهال أو التنبؤ بال يب ،المشار إليها يي البند
( )11من المادة  291من ذا القانون.
المادة 297
تراعى لتطبيق حالة العود في المخالأا مقتضيا المادة 329
من ذا القانون.

مقتضيا ختامية
(المـادة )298
المـادة 298
يدخل ذا القانون حيف التنأيذ بمضي تسعين يوما على نشرا
بالجريدة الرسمية.
تنسص النصوص القانونية المخالأة لهذا القانون وال سيما:
 الظهير الشريف رقم  10220713الصادر في  28جمادا العانية 20( 1382نونبر  )1202بالمصادقة على مجموعة القانون
الجنائي؛
 الظهير الشريف رقم  1.58.060الصادر في  7ذي الحجة 25 ( 1377يونيه  )1958بشلن فجر الخداع في االمتحانا
والمباريا العمومية؛
 الظهير الشريف رقم  10220380الصادر في  20من ربيتاآلخر  22( 1342أكتوبر  )1222بفجر الجنايا على صحة ا مة؛
 المرسوم الملكي رقم  472000بتاريص  11شعبان 1384( 17نونبر  )1204بمعابة قانون يتعلق بالمعاقبة على السكر العلني؛
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 المواد من  1الى  2الظهير الشريف رقم  10430282بتاريص 28ربيت العاني  21( 1327مايو  )1247يتعلق بفجر اإلدمان على
المخدرا السامة ووقاية المدمنين من ذا المخدرا ؛
 المواد من  30الى 72من القانون رقم  16.98المتعلقبالتبرع با عضاء وا نسجة البشرية وأخذ ا وفرعها الصادر بتنأيذا
الظهير الشريف رقم  1.99.208صادر في  13جمادا ا ولى
 25 ( 1420أ سط )1999؛
 المذذواد مذذن  12الذذى  18مذذن الظهيذذر الشذذريف رقذذم 110121الصادر في  10رمضان  14( 1732أ سط  2011بتنأيذ القانون
رقم  72010المتعلق بتنظيم قضاء القر وتحديد اختصاصاته.

281

محتويات
مبادئ عامة 2 ........................... ................................ ................................
الكتا ا ول  :العقوبا والتدابير الوقائية 5 .......................... ................................
الجفء ا ول  :العقوبا 5 .............. ................................ ................................
البا ا ول  :العقوبا ا صلية 5 ..................................... ................................
البا ا ول مكرر  :العقوبا البديلة 9 ................................ ................................
الأرع  : 3أحكام عامة 9 ................ ................................ ................................
الأرع  : 5العمل جل المنأعة العامة 11 .............................. ................................
الأرع  : 1الغرامة اليومية 12 ......................................... ................................
الأرع  : 4تقييد بع

الحقوق أو فر

تدابير رقابية أو عالجية أو تل يلية 13 ..................

البا العاني  :العقوبا اإلضافية 14 .................................. ................................
الأرع  : 3الحجر القانوني 15 ......................................... ................................
الأرع  : 5الحرمان من ممارسة بع

الحقوق المدنية 16 ..........................................

الأرع  : 1توقيف رخصة السياقة أو الحرمان من حق طل الحصول عليها 17 ...................
الأرع  : 4سح رخصة القنص أو رخصة حمل السال 18 ........................................
الأرع  : 2المنت من الحصول على صيك الشيكا واصدار ا 18 ....................................
الأرع  : 6المنت من الحصول على بطاقة ا داء البنكي واستعمالها 19 .............................
الأرع  : 7المصادرة 19 ................ ................................ ................................
الأرع  : 8المنت من المشاركة في الصأقا العمومية 21 ...........................................
الأرع  : 9نشر المقرر القضائي أو تعليقه أو اذاعته 21 .............................................
الأرع  : 31المنت النهائي أو المؤق من ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي 22 ...................
282

الأرع  : 33حل الشخص االعتباري 22 ............................... ................................
الأرع  : 35ا الق المؤسسة أو حج الموقت الكتروني 23 .........................................
البا العالث  :أسبا انقضاء العقوبا واإلعأاء منها وايقاف تنأيذ ا 23 .........................
الأرع  : 3مو المحكوم عليه 24 .................................... ................................
الأرع  : 5العأو العام 24 .............. ................................ ................................
الأرع  : 1نسص المقتضيا الجنائية 24 .............................. ................................
الأرع  : 4العأو الخاص 25 ........................................... ................................
الأرع  : 2التــقادم 25 .................. ................................ ................................
الأرع  : 6ايقاف تنأيذ العقوبة 25 .................................... ................................
الأرع  : 7اإلفراج المقيد بشروط 27 .................................. ................................
الأرع  : 8الصــلــح 27 ................ ................................ ................................
الأرع  : 9التنـــافل 28 ................ ................................ ................................
الجفء العاني  :التدابير الوقائية 28 .................................... ................................
البا ا ول  :التدابير الوقائية الشخصية والعينية 28 ................ ................................
الأرع  : 3الوضت القضائي في مؤسسة لتقويم االنحراف 29 .......................................
الأرع  : 5اإلجبار على اإلقامة 31 ..................................... ................................
الأرع  : 1المنت من اإلقامة 32 ........................................ ................................
الأرع  : 4اإليداع القضائي داخل مؤسسة لعالج ا مرا

العقلية 33 ..............................

الأرع  : 2الوضت القضائي في مؤسسة لعالج اإلدمان 36 ..........................................
الأرع  : 6الوضت القضائي في مؤسسة فالحية أو صناعية 37 .....................................
الأرع  : 7عدم ا لية لمفاولة الوظائف والخدما العمومية 38 ...................................
الأرع  : 8المنت من مفاولة مهنة أو نشاط أو فن 39 ................ ................................
الأرع  : 9سقوط الحق في الوالية الشرعية 39 ...................... ................................
الأرع  : 31المنت من االتصال بالضحية والخضوع للعالج 41 ......................................
الأرع  : 33المنت من مغادرة الترا الوطني وسح جواف السأر 41 ..............................
الأرع  : 35المصـادرة 42 ............................................. ................................
الأرع  : 31ا الق المحل أو المؤسسة أو حج الموقت االلكتروني 42 ............................
الأرع  : 34أحكام مشتركة للتدابير الوقائية 43 ...................... ................................
البا العاني  :أسبا انقضاء التدابير الوقائية واإلعأاء منها أو ايقافها 43 .......................
283

الأرع  : 3مو المحكوم عليه 44 .................................... ................................
الأرع  : 5العأــو العــام 44 ............................................ ................................
الأرع  : 1نسص المقتضيا الجنائية 45 .............................. ................................
الأرع  : 4العأــو الخـاص 45 ......................................... ................................
الأرع  : 2التـقـــادم 45 ................ ................................ ................................
الأرع  : 6اإلفراج المقيد بشروط 46 .................................. ................................
الأرع  : 7رد االعتبــار 46 ............................................ ................................
الأرع  : 8الصــلـح 47 ................. ................................ ................................
الأرع  : 9التنـــافل 47 ................ ................................ ................................
الأرع  : 31أحكـام عامــة 47 ......................................... ................................
الجفء العالث  :باقي ما يمكن أن يحكم به 48 ......................... ................................
الكتا العاني  :تطبيق العقوبا والتدابير الوقائية على المحكوم عليه 49 .........................
الجفء ا ول  :الجريمة 49 ............................................. ................................
البا ا ول  :أنواع الجرائم 51 ........................................ ................................
البا العاني  :المحاولة 51 ............................................ ................................
البا العالث  :تعدد الجرائم 52 ........................................ ................................
البا الرابت  :ا سبا المبررة التي تمحو الجريمة 53 .............................................
الجفء العاني  :مرتكبو ا فعال اإلجرامية 54 .......................... ................................
البا ا ول  :المسا مة في الجريمة والمشاركة فيها 54 ............................................
البا العاني  :المسؤولية الجنائية 56 ................................. ................................
الأرع  : 3ا شخاص المسؤولون 56 ................................. ................................
الأرع  : 5االختالال العقلية 57 ....................................... ................................
الأرع  : 1المسؤولية الجنائية للقاصر 59 ............................ ................................
البا العالث  :تأريد العقوبة 61 ....................................... ................................
الأرع  : 3ا عذار القانونية 61 ........................................ ................................
الأرع  : 5الظروف القضائية المخأأة 61 ............................. ................................
الأرع  : 1الظروف المشددة 63 ....................................... ................................
الأرع  : 4العـــــود 64 ................. ................................ ................................
الأرع  : 2اجتماع ظروف التخأيف وظروف التشديد 66 ............................................
284

الكتا العالث  :الجرائم المختلأة وعقوباتها 67 ...................... ................................
الجفء ا ول  :الجنايا والجنح 67 .................................... ................................
البا ا ول  :الجنايا والجنح ضد أمن الدولة 68 ................... ................................
الأرع  : 3االعتداءا والمؤامرا ضد الملك أو ا سرة الملكية أو شكل الحكومة 68 ............
الأرع  : 5الجنايا والجنح ضد ا من الخارجي للدولة 71 ..........................................
الأرع  : 1الجنايا والجنح ضد ا من الداخلي للدولة 81 ...........................................
الأرع  : 4أحكام عامة على نصوص ذا البا 83 ................... ................................
البا ا ول مكرر  :اإلر ا وتحويل الطائرا والتخري والتعيي واإلتالف والتأجير 85 .......
الأرع  : 3اإلر ــا 86 ................ ................................ ................................
الأرع  : 5تحويل الطائرا واتالفها واتالف منشآ المالحة الجوية والسأن وباقي وسائل النقل
العمومي 92 ............................. ................................ ................................
الأرع  : 1التخري والتعيي واإلتالف والتأجير 94 ................. ................................
البا العاني  :الجنايا والجنح الماسة بحقوق ا شخاص وحرياتهم 112 .........................
الأرع  : 3الجرائم المتعلقة بافدراء ا ديان 113 ..................... ................................
الأرع  : 5الجرائم المتعلقة بالعبادا 113 ............................ ................................
الأرع  : 1شطط الموظأين في استعمال سلطتهم افاء ا فراد 115 .................................
الأرع  : 4التعـذيـ 118 .............. ................................ ................................
الأرع  : 2االختأاء القسري 111 ...................................... ................................
الأرع  : 6تهري المهاجرين 114 .................................... ................................
الأرع  : 7االتجار با عضاء البشرية 116 ........................... ................................
الأرع  : 8االتجار بالبشر 121 ........................................ ................................
الجنايا والجنح التي يرتكبها الموظأون ضد النظام العام 126 .....................................
الأرع  : 3تواطؤ الموظأين 126 ...................................... ................................
الأرع  : 5تجاوف السلطا اإلدارية أو القضائية اختصاصاتها وانكار العدالة 127 ................
الأرع  : 1االختال

والغدر الذي يرتكبه الموظأون العموميون 129 ..............................

الأرع  : 4الرشوة واستغالل النأوذ 132 ............................. ................................
الأرع  4مكرر  :اإلعراء ير المشروع 138 ......................... ................................
الأرع  : 2الشطط في استعمال الموظأين للسلطة ضد النظام العام 138 ............................
الأرع  : 6مفاولة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد فوال الحق في مباشرتها 139 ................
285

الأرع  : 7اإلخالل بللفامية التصريح بالممتلكا 141 ............... ................................
البا الرابت  :الجنايا والجنح التي يرتكبها ا فراد ضد النظام العام 141 .........................
الأرع  : 3ا انة الموظف العمومي واالعتداء عليه 141 ............................................
الأرع  3مكرر  :ا انة علم المملكة ورموف ا 142 .................. ................................
الأرع  : 5الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى 144 ............................................
الأرع  : 1كسر ا ختام وأخذ ا وراق من مستودعاتها العامة 145 ................................
الأرع  : 4الجنايا والجنح التي يرتكبها ممونو القوا المسلحة الملكية 147 ....................
الأرع  : 2الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصي والتسليف على ر ون 148
الأرع  2مكرر  :السكر العلني البين 151 ............................. ................................
الأرع  : 6الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمفايدا العمومية 151 ........................
البا الخام

 :الجنايا والجنح ضد ا من العام 152 .............. ................................

الأرع  : 3العصابا اإلجرامية والمنظما اإلجرامية والتعاون مت المجرمين 152 ...............
الأرع  : 5جريمة العصيان 155 ....................................... ................................
الأرع  5مكرر  :العنف بمناسبة المباريا والتظا را الرياضية 158 .............................
الأرع  : 1الهرو 165 ................ ................................ ................................
الأرع  :4عدم مراعاة العقوبا اإلضافية والتدابير الوقائية 167 ...................................
الأرع  : 2التسول 171 ................ ................................ ................................
البا الساد

 :التفوير والتفييف واالنتحال والغم 173 ..........................................

الأرع  : 3تفييف أو تفوير النقود أو سندا القر

العام 173 ....................................

الأرع  : 5تفييف أختام الدولة والدمغا والطوابت والعالما 175 .................................
الأرع  : 1تفوير المحررا الرسمية أو العمومية 179 .............................................
الأرع  : 4تفوير ا وراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك 181 ...............................
الأرع  : 2تفوير أنواع خاصة من الوعائق اإلدارية والشهادا 182 ...............................
الأرع  : 6شهادة الفور واليمين الكاذبة واالمتناع عن الشهادة 185 ...............................
الأرع  : 7انتحال الوظائف أو ا لقا أو ا سماء أو استعمالها بدون حق 189 ...................
الأرع  7مكرر  :الغم في االمتحانا والمباريا 192 .............. ................................
البا السابت  :الجنايا والجنح ضد ا شخاص 193 ................ ................................
الأرع  : 3القتل العمد والتسميم والعنف 193 ........................ ................................
الأرع  : 5التهديد وعدم تقديم المساعدة 213 ........................ ................................
286

الأرع  5مكرر  :التمـييـف 215 ......................................... ................................
الأرع  : 1القتل أو الجر

ير العمدي 217 ......................... ................................

الأرع  : 4االختطاف و االحتجاف 218 ................................ ................................
الأرع  4مكرر  :المخدرا والمؤعرا العقلية 212 .................. ................................
الأرع  4مكرر  : 3انتهاك حرمة المسكن 217 ....................... ................................
الأرع  : 2االعتداء على الشرف أو االعتبار الشخصي وافشاء ا سرار 218 ......................
البا السابت مكرر  :جرائم اإلبادة والحر والجرائم ضد اإلنسانية 222 ..........................
الأرع  : 3جريمة اإلبادة الجماعية 222 .............................. ................................
الأرع  : 5الجرائم ضد اإلنسانية 222 ................................ ................................
الأرع  : 1جرائم الحر 224 .......................................... ................................
البا العامن الجنايا والجنح ضد نظام ا سرة وا خالق العامة 228 ..............................
الأرع  : 3اإلجها

228 .............. ................................ ................................

الأرع  : 5ترك ا طأال أو العاجفين وتعريضهم الخطر 228 ........................................
الأرع  : 1الجرائم التي تحول دون التعرف على وية الطأل 233 .................................
الأرع  : 4اختطاف القاصرين وعدم تقديمهم 233 ................... ................................
الأرع  : 2ا مال ا سرة 235 .......................................... ................................
الأرع  : 6االعتداءا الجنسية وانتهاك اآلدا 237 ................. ................................
الأرع  : 7االستغالل الجنسي وافساد الشبا 241 ................... ................................
البا التاست  :الجنايا والجنح المتعلقة با موال 248 .............................................
الأرع  : 3السرقا وانتفاع ا موال 248 ............................ ................................
الأرع  : 5النص 258 ................. ................................ ................................
الأرع  : 1خيانة ا مانة ،والتملك بدون حق 259 .................... ................................
الأرع  : 4التأـــالــ

262 ............................................ ................................

الأرع  : 2االعتداء على حيافة ا مالك العقارية 262 ................ ................................
الأرع  : 6اخأاء ا شياء 263 ......................................... ................................
الأرع  : 6مكرر سل ا موال 264 ................................... ................................
الأرع ( :7حذف) 267 ................. ................................ ................................
الأرع  8الم

بنظم المعالجة اآللية للمعطيا 268 ................. ................................

الجفء العاني المخالأا 271 .......................................... ................................
287

الأرع  : 3المخالأا المتعلقة با شخاص 271 ....................... ................................
الأرع  : 5المخالأا المتعلقة با موال والممتلكا 271 ............................................
الأرع  : 1المخالأا ضد السلطة العمومية 273 ..................... ................................
الأرع  : 4المخالأا المتعلقة بالنظام وا من العام 275 .............................................
الأرع  : 2المخالأا المتعلقة بالطرق والمحافظة على الصحة العمومية 277 .....................
الأرع  : 6المخالأا المتعلقة بالحيوانا 278 ....................... ................................
الأرع  : 7أحكام مشتركة لجميت المخالأا 279 ..................... ................................
مقتضيا ختامية 281 ................. ................................ ................................

288

