ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
ﻣﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺎدة 1
ﻳﺤﺪد اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ أﻓﻌﺎل اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪهﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﻪ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻳﻮﺟﺐ
زﺟﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت أو ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻗﺎﺋﻴﺔ.
ﻣﺎدة 2
ﻻ ﻳﺴﻮغ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻌﺘﺬر ﺑﺠﻬﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.
ﻣﺎدة 3
ﻻ ﻳﺴﻮغ ﻣﺆاﺧﺬة أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺼﺮﻳﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻢ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة 4
ﻻ ﻳﺆاﺧﺬ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي آﺎن ﺳﺎرﻳﺎ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻪ.
ﻣﺎدة 5
ﻻ ﻳﺴﻮغ ﻣﺆاﺧﺬة أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪر ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻪ .ﻓﺈن آﺎن ﻗﺪ ﺻﺪر
ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ،أﺻﻠﻴﺔ آﺎﻧﺖ أو إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻳﺠﻌﻞ ﺣﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ.
ﻣﺎدة 6
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﺪة ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ،ﺑﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ.
ﻣﺎدة 7
ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺎدﺗﻴﻦ  5و  6اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ،وﻟﻮ ،ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ،ﺳﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
ﻣﺎدة 8
ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄي ﺗﺪﺑﻴﺮ وﻗﺎﺋﻲ .إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال وﻃﺒﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻻ ﻳﺤﻜﻢ إﻻ
ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻓﺬ وﻗﺖ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ.
ﻣﺎدة 9
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ إذا ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺰﻳﻞ ﺻﺒﻐﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي اﺳﺘﻮﺟﺒﻪ ،أو إذا
ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻠﻐﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ.
ﻣﺎدة 10
ﻳﺴﺮي اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ وﻃﻨﻴﻴﻦ وأﺟﺎﻧﺐ وﻋﺪﻳﻤﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ،
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.

ﻣﺎدة 11
ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪت ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ أﺟﻨﺒﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.
ﻣﺎدة 12
ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،إذا آﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎآﻢ
اﻟﺰﺟﺮﻳﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاد  751إﻟﻰ  756ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻜﺘﺎب اﻷول :ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺎدة 13
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  - 24.0اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(
ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﺛﻤﺎن ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﺠﺰء اﻷول
ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻣﺎدة 14
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت إﻣﺎ أﺻﻠﻴﺔ أو إﺿﺎﻓﻴﺔ.
ﻓﺘﻜﻮن أﺻﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻮغ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ وﺣﺪهﺎ دون أن ﺗﻀﺎف إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى.
وﺗﻜﻮن إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﻮغ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ وﺣﺪهﺎ ،أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ
ﻣﺎدة 15
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ إﻣﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ أو ﺿﺒﻄﻴﺔ.
ﻣﺎدة 16
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ هﻲ:
 -1اﻹﻋﺪام؛
 -2اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ؛
 -3اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ؛
 -4اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ؛
 -5اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
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ﻣﺎدة 17
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.81.283اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11رﺟﺐ  6) 1402ﻣﺎﻳﻮ  (1982اﻷﻣﺮ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  -3.80ﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ( وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.94.284اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  25ﻳﻮﻟﻴﻮ
 1994ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  - 25.93ﻣﺎدة ﻓﺮﻳﺪة(
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺤﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ هﻲ:
 -1اﻟﺤﺒﺲ؛
 -2اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز  1200درهﻢ.
وأﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ ﺷﻬﺮ وأﻗﺼﺎهﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻮد أو ﻏﻴﺮهﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻣﺪدا أﺧﺮى.
ﻣﺎدة 18
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.81.283اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11رﺟﺐ  6) 1402ﻣﺎﻳﻮ (1982اﻷﻣﺮ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  -3.80ﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ -وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.94.284اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  25ﻳﻮﻟﻴﻮ
 1994ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  -25.93ﻣﺎدة ﻓﺮﻳﺪة(
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ هﻲ:
 -1اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻟﻤﺪة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ؛
 -2اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  30درهﻢ إﻟﻰ  1200درهﻢ.
ﻣﺎدة 19
ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام رﻣﻴﺎ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص وذﻟﻚ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وﺑﺴﻌﻲ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.
وﻳﻘﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺘﻘﻼ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ﻳﻌﻴﻨﻪ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل.
وﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ وآﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت
اﻟﺤﻜﻢ ،وذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﻢ:
 -1رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ ،وإﻻ ﻓﻘﺎض ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف؛
 -2ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻌﻴﻨﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف؛
 -3أﺣﺪ ﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وإﻻ ﻓﺄﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎة ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺑﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛
 -4أﺣﺪ آﺘﺎب اﻟﻀﺒﻂ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺑﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛
 -5ﻣﺪاﻓﻌﻮ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ؛
 -6ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺑﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﺬي آﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺘﻘﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺑﻤﻜﺎن ﺁﺧﺮ؛
 -7رﺟﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛
 -8ﻃﺒﻴﺐ اﻟﺴﺠﻦ ،وإﻻ ﻓﻄﺒﻴﺐ ﺗﻌﻴﻨﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛
 -9إﻣﺎم وﻋﺪﻻن.
ﻣﺎدة 20
ﻳﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻨﻲ ،إﻻ إذا ﻗﺮر وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺧﻼف ذﻟﻚ.
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ﻣﺎدة 21
اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪام إذا ﺛﺒﺖ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺪم إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻀﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺑﺄرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ.
ﻣﺎدة 22
ﺗﺴﻠﻢ إﺛﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺟﺜﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻃﻠﺒﺖ ذﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺪﻓﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﻼﻧﻴﺔ.
ﻣﺎدة 23
ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻮل  650إﻟﻰ  652ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﻳﻔﻀﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وإﺷﻬﺎرﻩ وآﺬا ﻓﻲ ﺷﺄن ﻧﺸﺮ أو إذاﻋﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻣﺎدة 24
ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ داﺧﻞ ﺳﺠﻦ ﻣﺮآﺰي ﻣﻊ اﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ آﻠﻤﺎ ﺳﻤﺢ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺬﻟﻚ وﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ اﻹﺟﺒﺎري
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮت ﻋﺠﺰ ﺑﺪﻧﻲ.
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ أن ﻳﺸﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻀﻲ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا
آﺎن ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ،أو ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻀﻲ رﺑﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا آﺎن ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ.
ﻣﺎدة 25
اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ هﻲ أن ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ أو دواﺋﺮ ﻣﺤﺪودة ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺑﺘﻌﺎد
ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺪون رﺧﺼﺔ ﻃﻮال اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ
أﺻﻠﻴﺔ.
وﻳﺒﻠﻎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻶﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ﻳﺠﻮز ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺪل أن ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم رﺧﺼﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺮ.
ﻣﺎدة 26
اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺸﻤﻞ:
 -1ﻋﺰل اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻃﺮدﻩ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وآﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛
 -2ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺧﺒﺎ أو ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ وﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺄي وﺳﺎم؛
 -3ﻋﺪم اﻷهﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻠﻒ أو ﺧﺒﻴﺮ وﻋﺪم اﻷهﻠﻴﺔ ﻷداء اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻲ أي رﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم أو
اﻟﺸﻬﺎدة أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء إﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﺧﺒﺎر ﻓﻘﻂ؛
 -4ﻋﺪم أهﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻷن ﻳﻜﻮن وﺻﻴﺎ أو ﻣﺸﺮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ أوﻻدﻩ؛
 -5اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح وﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو إدارة ﻣﺪرﺳﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ آﺄﺳﺘﺎذ أو ﻣﺪرس أو ﻣﺮاﻗﺐ.
واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ ،ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻟﺰﺟﺮ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻟﻤﺪة ﺗﺘﺮاوح
ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
ﻣﺎدة 27
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ آﻌﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﺤﻜﻢ
ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،إﻣﺎ ﻟﻜﻮن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻐﺮﺑﻴﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺠﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ هﺬﻩ
اﻟﺤﻘﻮق ،وإﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ أﺟﻨﺒﻴﺎ وﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
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ﻣﺎدة 28
ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض أو ﻓﻲ ﺟﻨﺎح ﺧﺎص ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺴﺠﻮن
اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ اﻹﺟﺒﺎري ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ أو اﻟﺨﺎرج ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮت ﻋﺠﺰ ﺑﺪﻧﻲ.
ﻣﺎدة 29
ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ اﻹﺟﺒﺎري ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ أو اﻟﺨﺎرج ﻓﻴﻤﺎ
ﻋﺪا ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮت ﻋﺠﺰ ﺑﺪﻧﻲ.
ﻣﺎدة 30
ﺗﺒﺘﺪئ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺘﻘﻼ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻢ ﺣﺎز ﻗﻮة
اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪم اﻋﺘﻘﺎل اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﺈن ﻣﺪﺗﻪ ﺗﺨﺼﻢ ﺑﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﺗﺤﺴﺐ ﻣﻦ ﻳﻮم أن وﺿﻊ
اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺮاﺳﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻮم أن ودع رهﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ
ﻋﻠﻴﻪ .ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎ واﺣﺪا ﻓﺈن اﻟﻤﺪة هﻲ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ.
إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﺐ ﺑﺎﻷﻳﺎم .وآﻞ ﻳﻮم أرﺑﻊ وﻋﺸﺮون ﺳﺎﻋﺔ.
إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﺷﻬﺮا واﺣﺪا ﻓﺈن اﻟﻤﺪة هﻲ ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣﺎ.
إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺷﻬﺮا ،ﻓﺈن اﻟﻤﺪة ﺗﺤﺴﺐ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮر اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ.
ﻣﺎدة 31
إذا ﺗﻌﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪة ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺒﺪأ ﺑﻘﻀﺎء أﺷﺪهﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ
ﺧﻼف ذﻟﻚ.
ﻣﺎدة 32
اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻻ
ﺑﻌﺪ وﺿﻌﻬﺎ ﺑﺄرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺈن آﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﻘﻠﺔ وﻗﺖ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﻃﻮال اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻼزﻣﺔ.
وﻳﺆﺧﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ وﺿﻌﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ
أرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ.
ﻣﺎدة 33
)ﻏﻴﺮ وﺗﻤﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 (2003ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(
إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ رﺟﻞ وزوﺟﺘﻪ ،وﻟﻮ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ،وآﺎﻧﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻳﻮم
ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﺬان ﻋﻘﻮﺑﺘﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ أن واﺣﺪ إن هﻤﺎ أﺛﺒﺘﺎ أن ﻟﻬﻤﺎ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺎ وأن ﻓﻲ
آﻔﺎﻟﺘﻬﻤﺎ وﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺘﻬﻤﺎ ﻃﻔﻼ دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن أن ﻳﻘﻮم ﺑﻜﻔﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺮﺿﻲ
ﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻣﺎﻋﺪا إذا ﺻﺪر ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻃﻠﺐ
ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ.
إذا آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺼﺎدرة ﺿﺪ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺗﻔﻮق ﺳﻨﺔ ،وآﺎن ﺗﺤﺖ آﻔﺎﻟﺘﻬﻤﺎ وﻓﻲ رﻋﺎﻳﺘﻬﻤﺎ
ﻃﻔﻞ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ ﺛﻤﺎن ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ،أو إذا ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ أو ﺷﺨﺺ ﻋﺎم
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أو ﺧﺎص ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻼﺋﻤﺔ ،ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ أو اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻬﻤﻠﻴﻦ ،إذا ﺗﻮﻓﺮت ﺷﺮوﻃﻬﺎ.
ﻣﺎدة 34
إذا ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ وآﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﻣﺪة ﻣﺎ رهﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﺮر إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أداء اﻟﻐﺮاﻣﺔ آﻼ أو ﺑﻌﻀﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠﻞ ﻗﺮارهﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻼ
ﺧﺎﺻﺎ.
ﻣﺎدة 35
اﻟﻐﺮاﻣﺔ هﻲ إﻟﺰام اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄن ﻳﺆدي ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﺎدة 36
)ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ هﻲ:
 -1اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ؛
 -2اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛
 -3اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ؛
 -4اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛
 -5اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻟﻸﺷﻴﺎء اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻤﻘﺮرة آﺘﺪﺑﻴﺮ
وﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة؛ 89
 -6ﺣﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي؛
 -7ﻧﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹداﻧﺔ.
ﻣﺎدة 37
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،آﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ ،ﻳﻨﺘﺠﺎن ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﺣﺪهﺎ.
وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻤﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ.
ﻣﺎدة 38
اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺤﺮم اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻃﻮال ﻣﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ.
وﻟﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال أن ﻳﺨﺘﺎر وآﻴﻼ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻮﺻﻲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻣﺎدة اﻟﺘﺎﻟﻲ.
ﻣﺎدة 39
ﻳﻌﻴﻦ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﺤﺠﻮرﻳﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ،وﺻﻲ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إدارة أﻣﻮال
اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أﺛﻨﺎء وﺟﻮدﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ .ﻓﺈذا آﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ اﺧﺘﺎر وآﻴﻼ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺗﻠﻚ
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اﻹدارة ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻮﺻﻲ وﻣﺴﺌﻮﻻ أﻣﺎﻣﻪ .وﻓﻲ ﻏﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮﺻﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻠﻚ اﻹدارة.
وﻻ ﻳﺠﻮز ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أن ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﺤﺠﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻮﻻﺗﻪ ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ إدارة اﻟﺴﺠﻮن.
وﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﺗﻌﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺠﻮر أﻣﻮاﻟﻪ ،وﻳﻘﺪم ﻟﻪ اﻟﻮﺻﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻋﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﺪة إدارﺗﻪ.
ﻣﺎدة 40
) 28ﻣﺎﻳﻮ ) (2003ﺗﺘﻢ -ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  -ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.140اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  26ﻣﻦ
رﺑﻴﻊ اﻷول  1424ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03.03اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب – اﻟﻤﺎدة (2
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎآﻢ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ أن ﺗﺤﺮم اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻤﺪة
ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺔ وﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ أو ﻋﺪة ﺣﻘﻮق ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .26
ﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة إذا ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺟﺮﻳﻤﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ.
ﻣﺎدة 41
آﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺣﺘﻤﺎ اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺬي ﺗﺼﺮﻓﻪ اﻟﺪوﻟﺔ،
وﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﺤﺮﻣﺎن ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ.
أﻣﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﺠﻮز أن ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎش ﻃﻮال ﻣﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
ﻣﺎدة 42
اﻟﻤﺼﺎدرة هﻲ ﺗﻤﻠﻴﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﺰءا ﻣﻦ أﻣﻼك اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو ﺑﻌﺾ أﻣﻼك ﻟﻪ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﻣﺎدة 43
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆاﺧﺬة ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻳﻌﺪ ﺟﻨﺎﻳﺔ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺄن ﻳﺼﺎدرﻩ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﻊ ﺣﻔﻆ
ﺣﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ،اﻷدوات واﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أو آﺎﻧﺖ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ
ﻣﻨﻬﺎ وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﺢ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ آﻮﻓﺊ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو آﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺗﻪ.
ﻣﺎدة 44
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆاﺧﺬة ﻋﻦ أﻓﻌﺎل ﺗﻌﺪ ﺟﻨﺤﺎ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﺮﻳﺢ.
ﻣﺎدة 1-44
)أﺿﻒ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.140اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  26ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻷول  28) 1424ﻣﺎﻳﻮ
 ( 2003ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03.03اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب  -اﻟﻤﺎدة (3
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  42ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ
ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ.
ﻳﺠﺐ داﺋﻤﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  43و  44ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ ،ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆاﺧﺬة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ.
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ﻣﺎدة 45
اﻟﻤﺼﺎدرة ﻻ ﺗﻤﺲ إﻻ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وإذا آﺎن اﻟﻤﺎل ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺼﺎدرة ﻣﻤﻠﻮآﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺎع ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻐﻴﺮ ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺎدرة ﻻ ﺗﻨﺼﺐ إﻻ
ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ اﻟﻘﺴﻤﺔ أو اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺰاﻳﺪة.
ﻣﺎدة 46
ﺗﻔﻮﻳﺖ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺼﺎدرة ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف إدارة اﻷﻣﻼك اﻟﻤﺨﺰﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺨﺼﻮص
ﺑﻴﻊ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺗﺒﻘﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻤﺼﺎدرة آﺎﻓﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺼﺪور اﻟﺤﻜﻢ.
ﻣﺎدة 47
ﺣﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي هﻮ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻟﻮ ﺗﺤﺖ إﺳﻢ ﺁﺧﺮ وﺑﺈﺷﺮاف ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ أو
ﻣﺴﻴﺮﻳﻦ أو ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺗﺼﻔﻴﺔ أﻣﻼك اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي.
وﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻪ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﻨﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ.
ﻣﺎدة 48
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻹداﻧﺔ آﻼ أو ﺑﻌﻀﺎ ،ﻓﻲ
ﺻﺤﻴﻔﺔ أو ﻋﺪة ﺻﺤﻒ ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ ،أو ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ ﺗﺒﻴﻨﻬﺎ .واﻟﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن
ﺗﺘﻌﺪى ﺻﻮاﺋﺮ اﻟﻨﺸﺮ ﻣﺎ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﻻ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺷﻬﺮا واﺣﺪا.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ أﺳﺒﺎب اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ وإﻳﻘﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ
ﻣﺎدة 49
ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺿﺪﻩ ﺑﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ،إﻻ إذا ﻃﺮأ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻻﻧﻘﻀﺎء أو
اﻹﻋﻔﺎء أو اﻹﻳﻘﺎف اﻵﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ:
 -1ﻣﻮت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ؛
 -2اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ؛
 -3إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ؛
 -4اﻟﻌﻔﻮ؛
 -5اﻟﺘﻘﺎدم؛
 -6إﻳﻘﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ؛
 -7اﻹﻓﺮاج اﻟﺸﺮﻃﻲ؛
 -8اﻟﺼﻠﺢ ،إذا أﺟﺎزﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﺺ ﺻﺮﻳﺢ.
ﻣﺎدة 50
ﻣﻮت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺤﻮل دون ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺰاءات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮآﺘﻪ.
ﻣﺎدة 51
ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ إﻻ ﺑﻨﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺻﺮﻳﺢ.
وﻳﺤﺪد هﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﻔﻮ ﻣﻦ ﺁﺛﺎر دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ.
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ﻣﺎدة 52
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،7ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﺈن إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺎﺋﻲ
ﻳﺤﻮل دون ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺸﺮع ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ،آﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺣﺪا ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺠﺎري ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ.
ﻣﺎدة 53
اﻟﻌﻔﻮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻚ ،وﻳﺒﺎﺷﺮ وﻓﻖ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻈﻬﻴﺮ رﻗﻢ  1.57.387اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 16
رﺟﺐ  1377ﻣﻮاﻓﻖ  6ﻳﺒﺮا ﻳﺮ  1958ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻌﻔﻮ.
وإذا ﻗﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﻌﺘﻘﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﺟﺎز ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ،ﺑﺼﻔﺔ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ رﻳﺜﻤﺎ ﻳﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ.
ﻣﺎدة 54
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎدم اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺨﻠﺺ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺤﻜﻢ ،وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل 688
إﻟﻰ  693ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﻣﺎدة 55
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ ،ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮاد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ،إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻳﻘﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠﻞ
ذﻟﻚ.
ﻣﺎدة 56
ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ آﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺻﺎر ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﺣﺎﺋﺰا
ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ ،إذا ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ،ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ.
وﺑﻌﻜﺲ ذﻟﻚ إذا ارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ داﺧﻞ أﺟﻞ اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈن
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ وﻟﻮ ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ اﻧﺼﺮام اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺬآﻮر
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻴﺮ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ إﻟﻐﺎء وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ.
وﺗﻨﻔﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،دون إدﻣﺎج.
ﻣﺎدة 57
إﻳﻘﺎف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻻ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ أداء ﺻﺎﺋﺮ اﻟﺪﻋﻮى واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ آﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ أو ﻓﻘﺪان اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺰﺟﺮي.
ﻏﻴﺮ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪان اﻷهﻠﻴﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﻳﻮم ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺤﻜﻢ آﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ،وﻓﻘﺎ
ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻣﺎدة 58
إذا آﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮا ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﺗﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
أن ﻳﻨﺬرﻩ ﺑﺄﻧﻪ إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  56ﻓﺴﻮف ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻼ هﺬﻩ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ دون أي إدﻣﺎج .آﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺘﻌﺮض
ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺸﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد.
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ﻣﺎدة 59
اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﻘﻴﺪ ﺑﺸﺮوط هﻮ إﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻷوان ﻧﻈﺮا ﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮﺗﻪ داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳﻈﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﺴﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،أﻣﺎ إذا ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮء اﻟﺴﻠﻮك ،أو إذا أﺧﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺣﺪدهﺎ
اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻹﻓﺮاج اﻟﻤﻘﻴﺪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎد إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ ﻟﺘﺘﻤﻴﻢ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ.
وﻳﻄﺒﻖ اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﻘﻴﺪ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻮل  663إﻟﻰ  672ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﻣﺎدة 60
ﻟﻴﺲ رد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ أو إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﻤﺤﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻘﻂ ،ﺁﺛﺎر اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺰﺟﺮي وﺣﺎﻻت ﻓﻘﺪان اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ،وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت
اﻟﻔﺼﻮل  730إﻟﻰ  747ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻷول :ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
ﻣﺎدة 61
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ هﻲ:
 -1اﻹﻗﺼﺎء؛
 -2اﻹﺟﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﻣﻌﻴﻦ؛
 -3اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ؛
 -4اﻹﻳﺪاع اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻌﻼج اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ؛
 -5اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﻼج؛
 -6اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ؛
 -7ﻋﺪم اﻷهﻠﻴﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛
 -8اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ أو ﻧﺸﺎط أو ﻓﻦ ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ إداري أم ﻻ؛
 -9ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻨﺎء.
ﻣﺎدة 62
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ هﻲ:
 -1ﻣﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻀﺎرة أو اﻟﺨﻄﻴﺮة أو اﻟﻤﺤﻈﻮر اﻣﺘﻼآﻬﺎ؛
 -2إﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﻠﺖ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
ﻣﺎدة 63
اﻹﻗﺼﺎء هﻮ إﻳﺪاع اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  65و ،66داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ
ذات ﻧﻈﺎم ﻣﻼﺋﻢ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻻﻧﺤﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻣﺎدة 64
ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻗﺼﺎء إﻻ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،دون ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
وﻳﺤﺪد اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺪة اﻹﻗﺼﺎء اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﻮغ أن ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
وإذا ﻣﺎ ﺑﺪت ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﺗﻔﻴﺪ أن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻤﻨﺢ اﻹﻓﺮاج
اﻟﻤﻘﻴﺪ ﺑﺸﺮوط ،ﻃﺒﻖ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  663وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
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ﻣﺎدة 65
ﻳﺘﻌﻴﻦ إﻗﺼﺎء اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪر ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﻇﺮف ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات دون أن ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﺣﺴﺎب هﺬا اﻷﺟﻞ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻓﻌﻼ.
إﻻ أن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ أو ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﻴﻦ ،أو ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء
ﻣﻄﻠﻘﺎ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻌﻔﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﻗﺼﺎء ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ.
ﻣﺎدة 66
ﻳﻤﻜﻦ إﻗﺼﺎء اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪر ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻓﻲ ﻇﺮف ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات  -ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻊ
ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻓﻌﻼ  -اﻷﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﺪورهﺎ:
 -1ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻜﺎم ،أﺣﺪهﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ واﻵﺧﺮان ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻓﻌﺎل ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻨﺎﻳﺎت أو ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻷزﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ
أﺷﻬﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ أو اﻟﻨﺼﺐ
أو ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ أو إﺧﻔﺎء أﺷﻴﺎء ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ أو اﻹﺧﻼل اﻟﻌﻠﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء أو ﺗﺤﺮﻳﺾ
ﻗﺎﺻﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد
أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻔﺴﺎد أو اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺒﻐﺎء أو اﻹﺟﻬﺎض أو اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺪرات؛
 -2أرﺑﻌﺔ أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻓﻌﺎل ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻨﺎﻳﺎت ،أو أرﺑﻌﺔ أﺣﻜﺎم آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻷزﻳﺪ آﻦ ﺳﺘﺔ
أﺷﻬﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ  1أﻋﻼﻩ؛
 -3ﺳﺒﻌﺔ أﺣﻜﺎم ﻳﻜﻮن اﺛﻨﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻤﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ،
واﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻷزﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ.
ﻣﺎدة 67
آﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ إﻗﺼﺎؤﻩ ﺛﻢ ارﺗﻜﺐ ،داﺧﻞ اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻴﻮم اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ،ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ  1ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻷزﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ ،ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﻳﻘﺼﻰ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻟﻤﺪة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 68
إذا آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ زﺟﺮﻳﺔ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻗﺼﺎء ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة
اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﺎدة  76ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ  -ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺸﺎهﺪة.
وﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺪاﻓﻊ واﺟﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺎدة  311ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﻣﺎدة 69
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻹﻗﺼﺎء اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﻓﻲ ﺷﺄن ذﻟﻚ
اﻹﻗﺼﺎء.
وﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻗﺼﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﻣﻊ وﺟﻮب اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر هﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ.
ﻣﺎدة 70
)ﺗﺘﻢ -ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  -ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.140اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  26ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻷول 1424
) 28ﻣﺎﻳﻮ  (2003ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03.03اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب – اﻟﻤﺎدة (2
إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث أن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎب إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻪ ﻧﺸﺎط ﻋﺎدي ﻓﻴﻪ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،أن ﺗﻌﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﻜﺎن
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ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ أو داﺋﺮة ﻣﺤﺼﻮرة ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺪون رﺧﺼﺔ ،ﻃﻮال اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ
أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات .وﺗﺒﺘﺪئ ﻣﺪة اﻹﺟﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ.
إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
اﻷوﻟﻰ أﻋﻼﻩ.
وﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻨﻪ ﺑﺪون رﺧﺼﺔ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  10ﺳﻨﻮات.
وﻳﺒﻠﻎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺤﺪدة .وﻳﺴﻮغ ﻟﻬﺎ ،إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل ،أن ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ رﺧﺼﺎ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺮ.
ﻣﺎدة 71
اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ هﻮ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أن ﻳﺤﻞ ﺑﺄﻣﺎآﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة إذا اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ،
ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ أو ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻪ أو ﻟﻈﺮوف أﺧﺮى أن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﻣﺎآﻦ
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص.
ﻣﺎدة 72
)ﺗﺘﻢ -ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ  -ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.140اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  26ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻷول 1424
) 28ﻣﺎﻳﻮ  (2003ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03.03اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب – اﻟﻤﺎدة .2
ﻳﺠﻮز داﺋﻤﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺪار ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﻌﺪﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﻨﺎﻳﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺪار ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ إﻻ إذا آﺎن ﻣﻘﺮرا
ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻨﺤﺔ.
وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ إﻻ إذا ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻷﺻﻠﻴﺔ.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز داﺋﻤﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ إذا ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺒﺴﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ.
ﻣﺎدة 73
اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺴﺠﻦ ،وﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ.
وﻻ ﺗﺒﺪأ ﻣﺪة هﺬا اﻟﻤﻨﻊ وﻣﻔﻌﻮﻟﻪ إﻻ ﻣﻦ ﻳﻮم ﺳﺮاح اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻗﺮار اﻟﻤﻨﻊ.
ﻣﺎدة 74
ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻳﺤﺘﻮي هﺬا اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻣﺎآﻦ
أو اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺤﻞ ﺑﻬﺎ  -وﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷﻣﺎآﻦ أو اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،آﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،اﻷﻣﺎآﻦ أو اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺧﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
وﻳﻜﻮن اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻟﻪ ،إذا اﻗﺘﻀﻰ
اﻟﺤﺎل ،أن ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﺧﺼﺎ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﻣﺎدة 75
اﻹﻳﺪاع اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻌﻼج اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ هﻮ أن ﻳﻮﺿﻊ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ،
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع إذا آﺎن ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ أو ﺑﺎﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ أو اﻟﻤﺸﺎرآﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ ،آﺎن وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠﻞ ﻋﻘﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮة ﻃﺒﻴﺔ ،واﺳﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺑﺎﻧﻌﺪام ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ وإﻋﻔﺎءﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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ﻣﺎدة 76
إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﺧﺒﺮة ﻃﺒﻴﺔ ،أن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ،آﺎن
ﻋﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼل ﻋﻘﻠﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
 -1أن ﺗﺜﺒﺖ أن اﻟﻤﺘﻬﻢ آﺎن ،وﻗﺖ اﻟﻔﻌﻞ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠﻞ ﻋﻘﻠﻲ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻹدراك أو اﻹرادة؛
 -2أن ﺗﺼﺮح ﺑﺎﻧﻌﺪام ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ وﺗﺤﻜﻢ ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻪ؛
 -3أن ﺗﺄﻣﺮ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ ،ﺑﺈﻳﺪاﻋﻪ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻌﻼج اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
وﻳﺒﻘﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﺳﺎرﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ إﻟﻰ أن ﻳﻮدع ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
ﻣﺎدة 77
اﻹﻳﺪاع اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻃﺎﻟﻤﺎ اﺳﺘﻮﺟﺐ ذﻟﻚ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم وﻋﻼج اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺄﻣﻮر ﺑﺈﻳﺪاﻋﻪ.
وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻮدع ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ،وﻳﺠﺐ ﻓﺤﺼﻪ آﻠﻤﺎ رأى اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺿﺮورة ذﻟﻚ ،وﻋﻠﻰ
أي ﺣﺎل آﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
وإذا اﺳﺘﻘﺮ رأي اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻹﻳﺪاع ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺬﻟﻚ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺬي ﻟﻪ أن ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻹﺧﺮاج ﻓﻲ ﻇﺮف ﻋﺸﺮة أﻳﺎم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻤﻪ ذﻟﻚ اﻹﺧﻄﺎر،
وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  28ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ  21ﺷﻮال  1378اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج ﻣﻦ
اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻬﺎ ،وهﺬا اﻟﻄﻌﻦ ﻳﻮﻗﻒ ﻣﻔﻌﻮل اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﺧﺮاج.
ﻣﺎدة 78
إذا ﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻄﺒﻴﺔ أن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ،رﻏﻢ آﻮﻧﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ،إﻻ أﻧﻪ آﺎن ﻣﺼﺎﺑﺎ وﻗﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ ﺑﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻗﻮاﻩ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﻧﻘﺺ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
 -1أن ﺗﺜﺒﺖ أن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ؛
 -2أن ﺗﺼﺮح ﺑﺄن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﻗﻮاﻩ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ؛
 -3أن ﺗﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ؛
 -4أن ﺗﺄﻣﺮ ،إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ ،ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻌﻼج اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ .وﻣﺪة ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،وﻳﻨﺘﻬﻲ إﻳﺪاﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﺎدة .77
ﻣﺎدة 79
إذا ﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻄﺒﻴﺔ ،أن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ آﺎﻣﻞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ أو ﻧﺎﻗﺺ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻗﻮاﻩ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻃﺮأ ﻋﻠﻴﻪ
أو اﺷﺘﺪ أﺛﺮﻩ ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ أﺻﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
 -1أن ﺗﻘﺮر أن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ إﺑﺪاء دﻓﺎﻋﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻗﻮاﻩ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ؛
 -2أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى؛
 -3أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈدﺧﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻌﻼج اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﻳﺒﻘﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﺳﺎرﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺣﺘﻰ
ﻳﺘﻢ إﻳﺪاﻋﻪ ﻓﻌﻼ.
وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ أن ﻳﺨﻄﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻘﺮار إﺧﺮاﺟﻪ ﻓﻲ ﻇﺮف ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺨﺮوج ،وﻳﺒﻘﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺬي آﺎن ﻧﺎﻓﺬا وﻗﺖ إدﺧﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﺎري
اﻟﻤﻔﻌﻮل وﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ
ﻓﺈن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺨﺼﻢ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪة ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
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ﻣﺎدة 80
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﻼج هﻮ أن ﻳﺠﻌﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ  -وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر
ﻋﻦ ﻗﻀﺎء اﻟﺤﻜﻢ  -ﺷﺨﺺ ارﺗﻜﺐ أو ﺳﺎهﻢ أو ﺷﺎرك ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ أو ﺿﺒﻄﻴﺔ ،وآﺎن ﻣﺼﺎﺑﺎ
ﺑﺘﺴﻤﻢ ﻣﺰﻣﻦ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗﻌﺎط ﻟﻠﻜﺤﻮل أو اﻟﻤﺨﺪرات إذا ﻇﻬﺮ أن ﻹﺟﺮاﻣﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺴﻤﻢ.
ﻣﺎدة 81
إذا ارﺗﺄى ﻗﻀﺎء اﻟﺤﻜﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ:
 -1أن ﻳﺼﺮح ﺑﺄن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ؛
 -2أن ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺮاﺣﺔ أن إﺟﺮام ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺴﻤﻢ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻜﺤﻮل أو
اﻟﻤﺨﺪرات؛
 -3أن ﻳﺄﻣﺮ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﻼج ،ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
وﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
ﻣﺎدة 82
ﻳﻠﻐﻰ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﻼج ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ أن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﺟﺒﺘﻪ ﻗﺪ
اﻧﺘﻔﺖ.
إذا ﻗﺮر اﻟﻄﺒﻴﺐ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﻼج ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺠﻌﻞ ﺣﺪا ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ،داﺧﻞ اﻟﻌﺸﺮة أﻳﺎم اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﻹﻋﻼن اﻟﻤﺬآﻮر ،أن
ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻄﺒﻴﺐ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺎدة .77
ﻣﺎدة 83
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ هﻮ إﻟﺰام اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﻣﻦ أﺟﻞ أﻳﺔ ﺟﻨﺤﺔ
ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ اﻟﺤﺒﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺄن ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ ﻣﺨﺘﺺ ﻳﻜﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﺷﻐﺎل ﻓﻼﺣﻴﺔ وذﻟﻚ إذا ﻇﻬﺮ أن إﺟﺮاﻣﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻌﻮدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﺶ ﻋﺎدة ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.
ﻣﺎدة 84
إذا ارﺗﺄى ﻗﻀﺎء اﻟﺤﻜﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ:
 -1أن ﻳﺼﺮح أن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ؛
 -2أن ﻳﻘﺮر ﺻﺮاﺣﺔ أن هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺎ اﻋﺘﺎدﻩ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو أن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻌﻴﺶ
ﻋﺎدة ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ؛
 -3أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ؛
 -4أن ﻳﺄﻣﺮ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻻ
ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺘﻴﻦ.
وﺗﺒﺪأ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
ﻣﺎدة 85
ﻳﻠﻐﻰ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  83ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ
ﺻﻼح ﺣﺎﻟﻪ.
وﻳﺼﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﻬﺬا اﻹﻟﻐﺎء ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ،ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻗﺪ
أﻣﺮت ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺻﺎدرا ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺎت ،ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎهﻤﺖ
ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء.
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ﻣﺎدة 86
)ﻋﺪل -اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ  -ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.140اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  26ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻷول 1424
) 28ﻣﺎﻳﻮ  (2003ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03.03اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب – اﻟﻤﺎدة (2
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺼﺮح ﺑﻌﺪم اﻷهﻠﻴﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ
ﻧﺺ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أو إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ.
وﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻼﺣﻆ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﺗﺼﺮح ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ
ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ أن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ,وأﻧﻬﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد
ﻓﺴﺎد ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻼءم وﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺮﺿﻲ.
وﻳﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم اﻷهﻠﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﻮق ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
وﺗﺤﺴﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
ﻣﺎدة 87
ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ أو ﻧﺸﺎط أو ﻓﻦ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ أو اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﻔﻦ وأﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ
ﻗﺮاﺋﻦ ﻗﻮﻳﺔ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻌﻬﺎ أن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ،إن هﻮ ﺗﻤﺎدى ﻋﻠﻰ ﻣﺰاوﻟﺔ ذﻟﻚ ،ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻨﺎس
أو ﺻﺤﺘﻬﻢ أو أﺧﻼﻗﻬﻢ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﻢ.
وﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻨﻊ ﻟﻤﺪة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﻮق ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ .وﺗﺤﺴﺐ هﺬﻩ
اﻟﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
وﻳﺴﻮغ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆاﺧﺬة اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺘﺎ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻳﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ
ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ،ﻋﺎدﻳﺔ آﺎﻧﺖ أو ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ.
ﻣﺎدة 88
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺴﻘﻮط اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻻد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺪر ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو
ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ أﺣﺪ اﻷﺻﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ أﺣﺪ أﻃﻔﺎﻟﻪ اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ،إذا ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ
وﺻﺮﺣﺖ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ أن اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺮض أوﻻدﻩ اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﺨﻄﺮ
ﺑﺪﻧﻲ أو ﺧﻠﻘﻲ.
وهﺬا اﻟﺴﻘﻮط ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻮﻻﻳﺔ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ،آﻤﺎ ﻳﺴﻮغ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺼﻮرا ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
اﻷوﻻد أو ﻋﻠﻰ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ.
وﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆاﺧﺬة اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺘﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻳﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ
ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ،ﻋﺎدﻳﺔ آﺎﻧﺖ أو ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ.
ﻣﺎدة 89
ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدرة آﺘﺪﺑﻴﺮ وﻗﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸدوات واﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺤﺠﻮزة اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﺻﻨﻌﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو
ﺣﻤﻠﻬﺎ أو ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ،وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻷدوات أو اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﻴﺮ ،وﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ
ﻳﺼﺪر ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ.
ﻣﺎدة 90
ﻳﺠﻮز أن ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺈﻏﻼق ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎري أو ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ أو ﻣﺆﻗﺘﺎ ،إذا آﺎن ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ،إﻣﺎ
ﺑﺈﺳﺎءة اﺳﺘﻐﻼل اﻹذن أو اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وإﻣﺎ ﺑﻌﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨﻈﻢ اﻹدارﻳﺔ.
وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻏﻼق ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎري أو ﺻﻨﺎﻋﻲ ،أو أي ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ ،ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻬﻨﺔ أو اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺤﻞ .وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﻨﻊ أﻓﺮاد أﺳﺮة
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اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻤﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﺑﺎع ﻟﻪ اﻟﻤﺤﻞ أو أآﺮاﻩ أو ﺳﻠﻤﻪ إﻟﻴﻪ آﻤﺎ ﻳﺴﺮي اﻟﻤﻨﻊ
ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو آﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ وﻗﺖ
ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
وﻣﺪة اﻹﻏﻼق اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم وﻻ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ
ﺧﻼف ذﻟﻚ.
ﻣﺎدة 91
إذا ﺻﺪرت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﺪة ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ أن واﺣﺪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت ﺁﺧﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ أن ﺗﺤﺪد اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .إﻻ أن اﻹﻳﺪاع اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،أو اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﻼج ،ﻳﻨﻔﺬان ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮهﻤﺎ.
ﻣﺎدة 92
إذا ﺻﺪر ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ،ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺳﺎﻟﺐ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ أو ﻣﻘﻴﺪ ﻟﻬﺎ ،ﺣﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ أﺧﺮى ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ آﻴﻔﻤﺎ آﺎن ،ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻠﻌﻼج ،وﺗﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ أﺳﺒﺎب اﻧﻘﻀﺎء ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ أو إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ
ﻣﺎدة 93
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  103و  104ﻓﺈن أﺳﺒﺎب اﻧﻘﻀﺎء ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ أو إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ
هﻲ:
 -1ﻣﻮت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ؛
 -2اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ؛
 -3إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ؛
 -4اﻟﻌﻔﻮ؛
 -5اﻟﺘﻘﺎدم؛
 -6اﻹﻓﺮاج اﻟﺸﺮﻃﻲ؛
 -7إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر؛
 -8اﻟﺼﻠﺢ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ.
ﻋﻠﻰ أن وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻻ اﺛﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ.
ﻣﺎدة 94
ﻣﻮت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺤﻮل دون ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ.
ﻣﺎدة 95
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻳﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،دون اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
ﻣﺎدة 96
إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﻀﻊ ﺣﺪا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .9
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ﻣﺎدة 97
اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻻﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ.
ﻣﺎدة 98
ﺗﻘﺎدم اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻘﺎدم ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ.
ﻣﺎدة 99
اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ﻟﻤﻀﻲ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام ﺗﺒﺪأ إﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ
ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻓﻌﻠﻴﺎ ،أو دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ وإﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺎم ﺗﻘﺎدم اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
إﻻ أﻧﻪ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺪة اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﺈن ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎوﻳﺔ
ﻟﻤﺪة اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ.
ﻣﺎدة 100
أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  98و  99ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ إﻻ ﻃﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة  73ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻣﺎدة  689ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﻣﺎدة 101
ﻗﺮار اﻹﻓﺮاج اﻟﺸﺮﻃﻲ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻨﺺ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ.
ﻣﺎدة 102
رد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ،اﻟﺬي ﻳﺼﺪر وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  730إﻟﻰ  747ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻄﺮة
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻳﻀﻊ ﺣﺪا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ.
ﻣﺎدة 103
أﺳﺒﺎب اﻧﻘﻀﺎء ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ أو إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﻮت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ،ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
اﻹﻳﺪاع اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻌﻼج اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ.
وﻳﻨﻘﻀﻲ هﺬان اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ أن وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  78و .82
ﻣﺎدة 104
اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻨﺎء ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻻﻧﻘﻀﺎء واﻹﻋﻔﺎء واﻹﻳﻘﺎف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻪ.
ﻣﺎدة 105
آﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﺪﺑﻴﺮ وﻗﺎﺋﻲ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﻮاﺋﺮ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺪﻋﻮى ﻃﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 347و  349ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
وﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﺖ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺮد واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
ﻣﺎدة 106
اﻟﺮد هﻮ إﻋﺎدة اﻷﺷﻴﺎء أو اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ أو اﻷﻣﺘﻌﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﻳﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮد وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن.
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ﻣﺎدة 107
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺮد:
 -1اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء أو اﻷﻣﺘﻌﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺮدادهﺎ ﻋﻴﻨﺎ؛
 -2اﻷﺷﻴﺎء أو اﻷﻣﺘﻌﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،ﻣﻊ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ.
ﻣﺎدة 108
اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ آﺎﻣﻼ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺤﺎل
اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺬي أﺻﺎﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
ﻣﺎدة 109
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻨﺤﺔ أو ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻳﻠﺰﻣﻮن ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﺮد واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺼﻮاﺋﺮ ،إﻻ إذا ﻧﺺ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺮم
اﻟﺠﺰء اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻣﺎدة 110
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ هﻲ ﻋﻤﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ وﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ.
اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻣﺎدة 111
اﻟﺠﺮاﺋﻢ إﻣﺎ ﺟﻨﺎﻳﺎت أو ﺟﻨﺢ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ أو ﺟﻨﺢ ﺿﺒﻄﻴﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻵﺗﻲ:
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  16ﺗﻌﺪ ﺟﻨﺎﻳﺔ.
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺪﻩ اﻷﻗﺼﻰ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺗﻌﺪ ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ.
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﺒﺲ ﺣﺪﻩ اﻷﻗﺼﻰ ﺳﻨﺘﺎن أو اﻗﻞ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ
درهﻢ ﺗﻌﺪ ﺟﻨﺤﺔ ﺿﺒﻄﻴﺔ.
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  18ﺗﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ.
ﻣﺎدة 112
ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻧﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إذا ﺣﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻮع ﺁﺧﺮ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻟﺴﺒﺐ ﺗﺨﻔﻴﻒ أو ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد.
ﻣﺎدة 113
ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻧﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻮع ﺁﺧﺮ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻟﺴﺒﺐ ﻇﺮوف
اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ
ﻣﺎدة 114
آﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺑﺪت ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ أو ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺗﻬﺪف ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ إرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ،
إذا ﻟﻢ ﻳﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ أو ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺘﻮﺧﻰ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻟﻈﺮوف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادة ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ
آﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ.
ﻣﺎدة 115
ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺠﻨﺤﺔ إﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﺧﺎرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة 116
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ.
ﻣﺎدة 117
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوف
واﻗﻌﻴﺔ ﻳﺠﻬﻠﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﺗﻌﺪد اﻟﺠﺮاﺋﻢ
ﻣﺎدة 118
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ أوﺻﺎﻓﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﺷﺪهﺎ.
ﻣﺎدة 119
ﺗﻌﺪد اﻟﺠﺮاﺋﻢ هﻮ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻜﺎب ﺷﺨﺺ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ ﺁن واﺣﺪ أو ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ دون أن ﻳﻔﺼﻞ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ.
ﻣﺎدة 120
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد ﺟﻨﺎﻳﺎت أو ﺟﻨﺢ إذا ﻧﻈﺮت ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ واﺣﺪة ،ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ واﺣﺪة ﺳﺎﻟﺒﺔ
ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪﺗﻬﺎ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺷﺪ.
أﻣﺎ إذا ﺻﺪر ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻋﺪة أﺣﻜﺎم ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ.
ﻏﻴﺮ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ،إذا آﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﻮع واﺣﺪ ،ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ ،أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻀﻤﻬﺎ آﻠﻬﺎ
أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺷﺪ.
ﻣﺎدة 121
ﺗﻀﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ أﺻﻠﻴﺔ أو ﻣﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ،إﻻ إذا ﻗﺮر اﻟﺤﻜﻢ ﺧﻼف
ذﻟﻚ ﺑﻌﺒﺎرة ﺻﺮﻳﺤﺔ.
ﻣﺎدة 122
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﺠﻨﺢ ،ﺗﻀﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮر اﻟﺤﻜﻢ ﺧﻼف ذﻟﻚ
ﺑﻨﺺ ﻣﻌﻠﻞ.
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إﻻ أن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أن ﺗﻨﻔﺬ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺎدة .91
ﻣﺎدة 123
ﺿﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺰوﻣﻲ داﺋﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت.
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺒﺮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺤﻮ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻣﺎدة 124
ﻻ ﺟﻨﺎﻳﺔ وﻻ ﺟﻨﺤﺔ وﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ:
 -1إذا آﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ أوﺟﺒﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﻣﺮت ﺑﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
 -2إذا اﺿﻄﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎدﻳﺎ إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،أو آﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻬﺎ ،اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﺎدﻳﺔ،
اﺟﺘﻨﺎﺑﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﺴﺒﺐ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ.
 -3إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻠﺰﻣﺘﻬﺎ ﺿﺮورة ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺎﻋﻞ أو ﻏﻴﺮﻩ أو ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻪ أو
ﻣﺎل ﻏﻴﺮﻩ ،ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻓﺎع ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻊ ﺧﻄﻮرة اﻻﻋﺘﺪاء.
ﻣﺎدة 125
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻵﺗﻴﺘﻴﻦ:
 -1اﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﺠﺮح أو اﻟﻀﺮب اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻟﻴﻼ ﻟﺪﻓﻊ ﺗﺴﻠﻖ أو آﺴﺮ ﺣﺎﺟﺰ أو ﺣﺎﺋﻂ أو ﻣﺪﺧﻞ دار أو
ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮن أو ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﻤﺎ.
 -2اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺎﻋﻞ أو ﻧﻔﺲ ﻏﻴﺮﻩ ﺿﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺴﺮﻗﺔ أو اﻟﻨﻬﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮة.
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺮم
ﻣﺎدة 126
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬاﺗﻴﻴﻦ.
ﻣﺎدة 127
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم
 5و  6و  7ﻣﻦ ﻣﺎدة  36وﻳﺠﻮز
أﻳﻀﺎ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .62
اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺎدة 128
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺎهﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ آﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺎدي ﻟﻬﺎ.
ﻣﺎدة 129
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎرآﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺎهﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ وﻟﻜﻨﻪ أﺗﻰ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ:
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-1أﻣﺮ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ أو ﺣﺮض ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺒﺔ أو وﻋﺪ أو ﺗﻬﺪﻳﺪ أو إﺳﺎءة اﺳﺘﻐﻼل ﺳﻠﻄﺔ أو
وﻻﻳﺔ أو ﺗﺤﺎﻳﻞ أو ﺗﺪﻟﻴﺲ إﺟﺮاﻣﻲ؛
 -2ﻗﺪم أﺳﻠﺤﺔ أو أدوات أو أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ ،ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺬﻟﻚ؛
 -3ﺳﺎﻋﺪ أو أﻋﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ أو اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﻬﻠﺔ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ،ﻣﻊ
ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ؛
 -4ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻜﻦ أو ﻣﻠﺠﺄ أو ﻣﻜﺎن ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻟﻮاﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﺮار اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮن
اﻟﻠﺼﻮﺻﻴﺔ أو اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم أو ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﻣﻮال ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺴﻠﻮآﻬﻢ
اﻹﺟﺮاﻣﻲ.
أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻼ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ.
ﻣﺎدة 130
اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ.
وﻻ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ أو ﺗﺨﻔﻴﻒ أو إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻓﻴﻪ.
أﻣﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﻆ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﺨﻔﻀﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ أو اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻟﻮ آﺎﻧﻮا ﻳﺠﻬﻠﻮﻧﻬﺎ.
ﻣﺎدة 131
ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﺷﺨﺼﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﻗﺐ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوﻓﻪ أو ﺻﻔﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻔﺮع 1
ﻓﻲ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻣﺎدة 132
آﻞ ﺷﺨﺺ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﻞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻦ:
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ.
اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺸﺎرآﺎ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.
ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت.
ﻣﺤﺎوﻻت ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻨﺢ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ إﻻ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
ﻣﺎدة 133
اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻋﻤﺪا.
إﻻ أن اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺧﻄﺄ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
أﻣﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ارﺗﻜﺒﺖ ﺧﻄﺄ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺔ
ﻗﺼﺪ اﻹﺿﺮار.
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اﻟﻔﺮع 2
ﻓﻲ اﻟﻌﺎهﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻣﺎدة 134
ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻ ،وﻳﺠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻪ ،ﻣﻦ آﺎن وﻗﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻬﺎ اﻹدراك أو اﻹرادة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﻗﻮاﻩ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ ،ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻳﺪاع اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻌﻼج اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .76
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت  -ﻓﺈن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻪ  -إذا آﺎن ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم -ﻳﺴﻠﻢ إﻟﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ.
ﻣﺎدة 135
ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻧﺎﻗﺼﺔ إذا آﺎن وﻗﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻗﻮاﻩ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن
ﻳﻨﻘﺺ إدراآﻪ أو إرادﺗﻪ وﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻨﻘﻴﺺ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ.
وﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ ،ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .78
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ،ﻓﺘﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
ﻣﺎدة 136
إذا رأى ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻣﺎت واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺨﻠﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ،ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ
ﻣﻌﻠﻞ ،أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻮﺿﻌﻪ ،ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻌﻼج اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ وﻋﻼﺟﻪ إذا اﻗﺘﻀﻰ
اﻷﻣﺮ ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻴﺮ رﻗﻢ  1.58.295اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  21ﺷﻮال 30) 1378
أﺑﺮﻳﻞ  -(1959اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻬﺎ.
وﻳﺠﺐ إﺧﻄﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺑﻘﺮار إﺧﺮاﺟﻪ ﻗﺒﻞ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار ﺑﻌﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .وﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أن ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺮار وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط
اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  28ﻣﻦ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﻦ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻳﺠﻮز
ﻟﻬﺎ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺨﺼﻢ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪة ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
ﻣﺎدة 137
اﻟﺴﻜﺮ وﺣﺎﻻت اﻻﻧﻔﻌﺎل أو اﻻﻧﺪﻓﺎع اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ أو اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﻮا د اﻟﻤﺨﺪرة ﻋﻤﺪا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄي
ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﻳﻌﺪم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ أو ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ.
وﻳﺠﻮز وﺿﻊ اﻟﻤﺠﺮم ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  80و .81
اﻟﻔﺮع 3
ﻓﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ
ﻣﺎدة 138
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(
اﻟﺤﺪث اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻨﻪ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆول ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﻻﻧﻌﺪام ﺗﻤﻴﻴﺰﻩ.
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ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﻄﺮة
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﻣﺎدة 139
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(
اﻟﺤﺪث اﻟﺬي أﺗﻢ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم
اآﺘﻤﺎل ﺗﻤﻴﻴﺰﻩ.
ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻌﺬر ﺻﻐﺮ اﻟﺴﻦ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
إﻻ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﻣﺎدة 140
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(
ﻳﻌﺘﺒﺮ آﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ آﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﺈﺗﻤﺎم ﺛﻤﺎن ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﺗﻔﺮﻳﺪ اﻟﻌﻘﺎب
ﻣﺎدة 141
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﺗﻔﺮﻳﺪهﺎ ،ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺤﺪﻳﻦ اﻷدﻧﻰ واﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻘﺮرﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻄﻮرة اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺠﺮم
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.
ﻣﺎدة 142
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆاﺧﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺨﻔﻔﺔ أو ﻣﺸﺪدة ،ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال آﻠﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﻪ واﺣﺪ
أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﺬار اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ أو واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ،ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻬﻢ ،ﻋﺬر ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب
ﻣﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﺆاﺧﺬ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻈﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻃﺒﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل
 146إﻟﻰ  ،151ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ.
اﻟﻔﺮع 1
ﻓﻲ اﻷﻋﺬار اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﺎدة 143
اﻷﻋﺬار هﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼﺮ ،ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺛﺒﻮت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻗﻴﺎم
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ،أن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺠﺮم إﻣﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﻌﻘﺎب ،إذا آﺎﻧﺖ أﻋﺬارا ﻣﻌﻔﻴﺔ ،وإﻣﺎ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،إذا آﺎﻧﺖ
أﻋﺬارا ﻣﺨﻔﻀﺔ.
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ﻣﺎدة 144
اﻷﻋﺬار اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ،ﻻﻧﻄﺒﻖ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ أو ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ وهﻲ ﻣﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ
هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ.
ﻣﺎدة 145
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺬار اﻟﻤﻌﻔﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺆاﺧﺬ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن
ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻔﻰ ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻹﻗﺼﺎء.
اﻟﻔﺮع 2
اﻟﻈﺮوف اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ
ﻣﺎدة 146
إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أن اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺎس ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﻄﻮرة اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪرﺟﺔ إﺟﺮام اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻤﻨﺤﻪ
اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻈﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ،إﻻ إذا وﺟﺪ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ.
وﻣﻨﺢ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻣﻮآﻮل إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺘﻌﻠﻴﻞ ﻗﺮارﻩ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص،
وﺁﺛﺎر اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ ،ﻓﻼ ﺗﺨﻔﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻬﺎ.
وﻣﻨﺢ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻣﺎدة 147
إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن هﻲ اﻹﻋﺪام ﻓﺈن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ.
وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة هﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ.
وإذا آﺎن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة هﻮ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺳﺠﻨﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ
ﺳﻨﻮات ،أو ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ.
وإذا آﺎن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة هﻮ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺳﺠﻨﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ
ﺧﻤﺲ.
وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة هﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ
ﺧﻤﺲ.
وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻓﺈن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ أن ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻐﺮاﻣﺔ
إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ درهﻤﺎ ،أو أن ﺗﺤﺬﻓﻬﺎ.
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻦ إﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ أن ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺘﻲ درهﻢ ،وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ
اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة  ،26ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ
ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 148
إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن هﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة هﻲ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻣﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ
أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .26
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ﻣﺎدة 149
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد؛ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ،إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة هﻲ اﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ أو إﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،وﺛﺒﺖ
ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ،أن ﻳﻨﺰل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،دون أن ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺤﺒﺲ
ﻋﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ درهﻤﺎ.
ﻣﺎدة 150
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ؛ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد؛ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ؛ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ،إذا ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ؛ وآﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة هﻲ اﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ أو
إﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ أن ﻳﻨﺰل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن دون أن ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺤﺒﺲ
ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﻳﺎم واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻦ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ درهﻤﺎ.
وﻳﺠﻮز ﻟﻪ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ؛ آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺒﺲ ،ﻋﻠﻰ
أن ﻻ ﺗﻘﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺒﺲ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن هﻲ اﻟﺤﺒﺲ وﺣﺪﻩ؛ ﻓﺈن
اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درهﻢ.
ﻣﺎدة 151
ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت؛ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،إذا ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ،أن ﻳﻨﺰل
ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل واﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻣﻘﺮرا ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻔﺮع 3
ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة
ﻣﺎدة 152
ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ،ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻇﺮوف ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو
ﺑﺈﺟﺮام اﻟﻤﺘﻬﻢ.
ﻣﺎدة 153
ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻇﺮوف اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻨﺎﻳﺎت أو ﺟﻨﺢ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
اﻟﻔﺮع 4
ﻓﻲ اﻟﻌﻮد
ﻣﺎدة 154
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻮد ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺤﻜﻢ ﺣﺎﺋﺰ ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻣﺎدة 155
ﻣﻦ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﺤﻜﻢ ﺣﺎﺋﺰ ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ ،ﺛﻢ ارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أي
ﻧﻮع آﺎن ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻵﺗﻲ:
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ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات .إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ هﻲ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ هﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ
اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ.
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ هﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ إذا آﺎن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ هﻮ
ﻋﺸﺮون ﺳﻨﺔ ﺳﺠﻨﺎ.
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا آﺎن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ هﻮ ﺛﻼﺛﻮن ﺳﻨﺔ ﺳﺠﻨﺎ.
ﺑﺎﻹﻋﺪام ،إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻗﺪ ﻋﻮﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ،وآﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ هﻲ أﻳﻀﺎ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
ﻣﺎدة 156
ﻣﻦ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ،ﺑﺤﻜﻢ ﺣﺎﺋﺰ ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺤﻜﻮم
ﻓﻴﻪ ،ﺛﻢ ارﺗﻜﺐ ،ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﻘﺎدﻣﻬﺎ ،ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،إﻟﻰ ﺿﻌﻔﻪ.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
ﻣﺎدة 157
ﻣﻦ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ،ﺑﺤﻜﻢ ﺣﺎﺋﺰ ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻓﻴﻪ ،ﺛﻢ ارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺤﺔ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﻘﺎدﻣﻬﺎ ،ﻳﺠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ
اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺿﻌﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺠﻨﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﻣﺎدة 158
)ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﺗﻌﺪ ﺟﻨﺤﺎ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﻮد ،اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻓﻘﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻨﺼﺐ وﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺧﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض وإﺻﺪار ﺷﻴﻚ ﺑﺪون رﺻﻴﺪ واﻟﺘﺰوﻳﺮ
واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺰورة واﻟﺘﻔﺎﻟﺲ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ وإﺧﻔﺎء اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ؛
 -2اﻟﻘﺘﻞ ﺧﻄﺎ واﻹﺻﺎﺑﺔ ﺧﻄﺄ وﺟﻨﺤﺔ اﻟﻬﺮوب ﻋﻘﺐ ارﺗﻜﺎب اﻟﺤﺎدث؛
 -3هﺘﻚ اﻟﻌﺮض ﺑﺪون ﻋﻨﻒ واﻹﺧﻼل اﻟﻌﻠﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء واﻋﺘﻴﺎد اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻐﺎء؛
 -4اﻟﻌﺼﻴﺎن واﻟﻌﻨﻒ واﻹهﺎﻧﺔ ﺗﺠﺎﻩ رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء واﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ أو رﺟﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛
 -5آﻞ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ زوج ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺰوج اﻵﺧﺮ؛
 -6آﻞ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻮا ﺛﻤﺎن ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ.
و ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ ﻓﺼﻮل هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ ﺁﺧﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ
ﺟﻨﺤﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن هﺎﺗﻴﻦ اﻟﺠﻨﺤﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮﻧﺎن ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﻮد.
ﻣﺎدة 159
ﻣﻦ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﺛﻢ ارﺗﻜﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﻄﻖ
ﺑﺤﻜﻢ اﻹداﻧﺔ اﻟﺬي ﺻﺎر ﺣﺎﺋﺰا ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﻮد اﻟﻤﺸﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺎدة .611
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ﻣﺎدة 160
ﻣﻦ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ،وارﺗﻜﺐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪا إﻻ إذا آﺎن
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺿﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.
اﻟﻔﺮع 5
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ
ﻣﺎدة 161
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎع أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ وأﺳﺒﺎب اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ،ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻔﻌﻮل آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻲ:
اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ؛
اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺨﺺ اﻟﻤﺠﺮم؛
اﻷﻋﺬار اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ؛
اﻷﻋﺬار اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺨﺺ اﻟﻤﺠﺮم واﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ؛
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد؛
اﻟﻈﺮوف اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ.
ﻣﺎدة 162
إذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺣﺪﺛﺎ وﻗﺮر اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ،ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺎدة  517ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﺈن
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ اﻟﻤﻘﺮرﻳﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎدة ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺠﺮم اﻟﺒﺎﻟﻎ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻣﺎدة 163
اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻠﻚ أو ﺷﺨﺼﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام.
وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺑﺪا اﻷﻋﺬار اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
ﻣﺎدة 164
اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﻟﻤﻠﻚ ،اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺎس ﺑﺤﺮﻳﺘﻪ وﻻ ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻪ إراﻗﺔ دم وﻻ ﺟﺮﺣﺎ وﻻ
ﻣﺮﺿﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
ﻣﺎدة 165
اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام.
ﻣﺎدة 166
اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺎس ﺑﺤﺮﻳﺘﻪ وﻟﻢ ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻪ إراﻗﺔ دم وﻻ ﺟﺮﺣﺎ وﻻ ﻣﺮﺿﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ
ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ.
ﻣﺎدة 167
اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام .واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ أﺣﺪهﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
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ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺎس ﺑﺤﺮﻳﺘﻪ وﻟﻢ ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻪ إراﻗﺔ دم وﻻ ﺟﺮﺣﺎ وﻻ ﻣﺮﺿﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ
ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 168
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ:
أﺻﻮل اﻟﻤﻠﻚ وﻓﺮوﻋﻪ وزوﺟﺎﺗﻪ وإﺧﻮﺗﻪ وأوﻻدهﻢ ،ذآﻮرا وإﻧﺎﺛﺎ ،وأﺧﻮاﺗﻪ وأﻋﻤﺎﻣﻪ.
ﻣﺎدة 169
اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺬي ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ إﻣﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم أو إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﺁﺧﺮ ﻣﻜﺎﻧﻪ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻟﻮراﺛﺔ اﻟﻌﺮش ،وإﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﺿﺪ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
ﻣﺎدة 170
ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻻﻋﺘﺪاء ﺑﻤﺠﺮد وﺟﻮد ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻣﺎدة 171
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻜﺎب أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  163و  165و 167
و  169ﻣﻦ ﻃﺮف ﻋﺼﺎﺑﺔ؛ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﺼﻮل ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ
اﻧﺨﺮﻃﻮا ﻓﻴﻬﺎ ،دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﺗﺐ ،ﻣﺎ داﻣﻮا ﻗﺪ أﻟﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺜﻮري.
آﻤﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻔﺘﻨﺔ أو ﺗﻮﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻋﻤﻼ ﻣﻌﻴﻨﺎ أو رﺋﺎﺳﺔ ،وﻟﻮ ﻟﻢ
ﻳﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺠﻤﻊ.
ﻣﺎدة 172
اﻟﻤﺆاﻣﺮة ﺿﺪ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻠﻚ أو ﺷﺨﺼﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ،إذا ﺗﺒﻌﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو اﻟﺒﺪء ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
أﺟﻞ إﻋﺪاد ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ.
ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻋﻤﻞ أو ﺑﺪء ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺪاد ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ
ﺳﻨﺔ.
ﻣﺎدة 173
اﻟﻤﺆاﻣﺮة ﺿﺪ ﺣﻴﺎة وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ .واﻟﻤﺆاﻣﺮة ﺿﺪ ﺷﺨﺺ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ إذا ﺗﺒﻌﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو اﻟﺒﺪء ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺪاد ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ.
ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻋﻤﻞ أو ﺑﺪء ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺪاد ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ
ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 174
اﻟﻤﺆاﻣﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ إﺣﺪى اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  169ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ،إذا ﺗﺒﻌﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو اﻟﺒﺪء ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺪاد ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ.
ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو اﻟﺒﺪء ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺪاد ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ
ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 175
اﻟﻤﺆاﻣﺮة هﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺘﻰ آﺎن ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻘﺮرا ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ أو أآﺜﺮ.
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ﻣﺎدة 176
ﻣﻦ دﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﺿﺪ ﺣﻴﺎة أو ﺷﺨﺺ اﻟﻤﻠﻚ أو وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ،وﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ دﻋﻮﺗﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 177
إذا آﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ هﻮ ﻣﺆاﻣﺮة ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﺣﺪى اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ، 169
ﻓﺈن ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 178
ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺰم ﺑﻤﻔﺮدﻩ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻋﺘﺪاء ﺿﺪ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻠﻚ أو ﺷﺨﺼﻪ ،أو ﺿﺪ ﺣﻴﺎة وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ،ﺛﻢ ارﺗﻜﺐ
ﺑﻤﻔﺮدﻩ ودون ﻣﺴﺎﻋﺪة أﺣﺪ ﻋﻤﻼ أو ﺑﺪأ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﺼﺪ إﻋﺪاد اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ
ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 179
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻴﺮ رﻗﻢ  1.58.378اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  3ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1378
ﻣﻮاﻓﻖ  15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  1958اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ:
 -1ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ إهﺎﻧﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ
إﻟﻰ ﺷﺨﺺ اﻟﻤﻠﻚ أو إﻟﻰ ﺷﺨﺺ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ.
 -2ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ إهﺎﻧﺔ
ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .1968
ﻣﺎدة 180
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﺪ ﻓﺼﻮل هﺬا اﻟﻔﺮع ،ﻳﺠﻮز
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة  40ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ،آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ
أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻔﺮع 2
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ ﺿﺪ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
ﻣﺎدة 181
ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ،آﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ ارﺗﻜﺐ ،ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ أو ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب ،أﺣﺪ
اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ:
 -1ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﺿﺪ اﻟﻤﻐﺮب.
 -2ﺑﺎﺷﺮ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﺪوان ﺿﺪ اﻟﻤﻐﺮب أو زودهﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ،إﻣﺎ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ دﺧﻮل اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب ،وإﻣﺎ ﺑﺰﻋﺰﻋﺔ إﺧﻼص اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺮﻳﺔ أو
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ أو اﻟﺠﻮﻳﺔ وإﻣﺎ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى.
 -3ﺳﻠﻢ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو إﻟﻰ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ إﻣﺎ ﻗﻮات ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ وإﻣﺎ أراﺿﻰ أو ﻣﺪﻧﺎ أو ﺣﺼﻮﻧﺎ أو ﻣﻨﺸﺂت أو
ﻣﺮاآﺰ أو ﻣﺨﺎزن أو ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت ﺣﺮﺑﻴﺔ أو ﻋﺘﺎدا أو ذﺧﺎﺋﺮ أو ﺳﻔﻨﺎ ﺣﺮﺑﻴﺔ أو ﻣﻨﺸﺂت أو ﺁﻻت ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ
اﻟﺠﻮﻳﺔ ،ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
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 -4ﺳﻠﻢ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو إﻟﻰ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ،ﺑﺄي ﺷﻜﻞ آﺎن وﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ،ﺳﺮا ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﺗﻤﻜﻦ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ،ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﺮ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻮع ،ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ
أو إﻟﻰ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ.
 -5أﺗﻠﻒ أو أﻓﺴﺪ ﻋﻤﺪا ﺳﻔﻨﺎ أو ﺁﻻت ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ أو أدوات أو ﻣﺆﻧﺎ أو ﺑﻨﺎﻳﺎت أو ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷن
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ،أو اﺣﺪث ﻋﻤﺪا ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻳﺴﺒﺐ
ﺣﺎدﺛﺔ ،ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﻌﻬﺎ أو ﺑﻌﺪﻩ.
ﻣﺎدة 182
ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ،آﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ ارﺗﻜﺐ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب ،أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ:
 -1ﺣﺮض اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ أو ﺟﻨﻮد اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﺳﻬﻞ ﻟﻬﻢ وﺳﺎﺋﻞ ذﻟﻚ أو
ﻗﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻟﺤﺴﺎب ﺳﻠﻄﺔ هﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب ﻣﻊ اﻟﻤﻐﺮب.
 -2ﺑﺎﺷﺮ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﻤﻐﺮب.
 -3ﺳﺎهﻢ ﻋﻤﺪا ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻹﺿﻌﺎف ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺠﻴﺶ أو اﻷﻣﺔ ،اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﻳﻌﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن وﺟﻨﻮد اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻤﺎﺛﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﻣﺎدة .181
ﻣﺎدة 183
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ آﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ أو أﺟﻨﺒﻲ ﺳﺎهﻢ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ ،ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
ﻹﺿﻌﺎف ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺠﻴﺶ ،اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻣﺎدة 184
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ آﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ أو أﺟﻨﺒﻲ ارﺗﻜﺐ ،وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ:
 -1أﺳﺎء ﻋﻤﺪا ﺻﻨﻊ ﻋﺘﺎد ﺣﺮﺑﻲ ،إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﺴﺒﺐ أي ﺣﺎدث.
 -2اﺗﻠﻒ أو ﺣﻄﻢ ﻋﻤﺪا ﻋﺘﺎد أو ﻣﺆﻧﺎ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ.
 -3ﻋﻄﻞ ﻣﺮور هﺬا اﻟﻌﺘﺎد ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ.
 -4ﺳﺎهﻢ ﻋﻤﺪا ﻓﻲ ﻋﻤﻞ أو ﻓﻲ اﻹﻋﺪاد ﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎﺑﺔ واﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻮة اﻟﺴﺎﻓﺮة ،ﻗﺼﺪ ﺑﻪ وﻧﺘﺞ
ﻋﻨﻪ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة.
ﻣﺎدة 185
ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام آﻞ أﺟﻨﺒﻲ ارﺗﻜﺐ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  181ﻓﻘﺮة 2
و  3و  4و  5وﻣﺎدة .182
ﻣﺎدة 186
اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  181إﻟﻰ  ،185وآﺬﻟﻚ ﻋﺮض
ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﺎب اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻣﺎدة 187
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
 -1اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أن ﻻ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
إﻻ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗﺴﺘﻠﺰم ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻜﺘﻮﻣﺔ اﻟﺴﺮ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أي ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ.
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 -2اﻷﺷﻴﺎء واﻷدوات واﻟﻤﺤﺮرات واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت واﻟﺨﺮاﺋﻂ واﻟﻨﺴﺦ واﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ أو أي
ﺻﻮر أﺧﺮى وأي وﺛﺎﺋﻖ آﻴﻔﻤﺎ آﺎﻧﺖ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أن ﻻ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو أن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻜﺘﻮﻣﺔ اﻟﺴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أي ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي
إﻟﻰ آﺸﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أﺣﺪ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
 -3اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﻣﻦ أﻳﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ آﺎﻧﺖ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ
واﻟﺘﻲ ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺮهﺎ أو إذاﻋﺘﻬﺎ أو إﻓﺸﺎؤهﺎ أو اﺧﺬ ﺻﻮر ﻣﻨﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﻈﻬﻴﺮ وإﻣﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء.
 -4اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ إﻣﺎ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ أو اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺎت أو ﺟﻨﺢ
ﺿﺪ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،أو اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وإﻣﺎ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وإﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت أﻣﺎم
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع.
ﻣﺎدة 188
ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،آﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ أو أﺟﻨﺒﻲ ارﺗﻜﺐ أﺣﺪ اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺗﻴﺔ:
 -1ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﻤﻐﺮب ﻹﻋﻼن اﻟﺤﺮب ،وذﻟﻚ ﺑﺈﺗﻴﺎﻧﻪ أﻋﻤﺎﻻ ﻋﺪواﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺮهﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
 -2ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎم ،وذﻟﻚ ﺑﺈﺗﻴﺎﻧﻪ أﻋﻤﺎﻻ ﻟﻢ ﺗﻘﺮهﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أي اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ.
أﻣﺎ إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ أﻟﻒ إﻟﻰ
ﻋﺸﺮة ﺁﻻف درهﻢ.
ﻣﺎدة 189
ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ؛ آﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ أو
أﺟﻨﺒﻲ ارﺗﻜﺐ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ:
 -1ﻣﺮاﺳﻠﺔ أو اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ رﻋﺎﻳﺎ دوﻟﺔ أو ﻋﻤﻼء ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ،ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب ،دون إذن ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
 -2اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ رﻋﺎﻳﺎ دوﻟﺔ أو ﻋﻤﻼء ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ،ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ
اﻟﺤﺮب ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻤﻘﺮر.
ﻣﺎدة 190
ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ آﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ أو أﺟﻨﺒﻲ أﻗﺪم ،ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ،ﻋﻠﻰ إﻟﺤﺎق
اﻟﻀﺮر ﺑﻮﺣﺪة اﻟﺘﺮاب اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.
ﻓﺈذا ارﺗﻜﺒﺖ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻹﻋﺪام.
أﻣﺎ إذا ارﺗﻜﺒﺖ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
ﻣﺎدة 191
ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ آﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺮ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ ﻋﻤﻼء ﺳﻠﻄﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ،إذا آﺎن
اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ أو ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ إﺿﺮار ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮي أو اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮب.
ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ.
أﻣﺎ إذا وﻗﻌﺖ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ أﻟﻒ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف
درهﻢ.
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ﻣﺎدة 192
ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ آﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ أو أﺟﻨﺒﻲ ارﺗﻜﺐ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ:
 -1اﻟﺤﺼﻮل ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎزة ﺳﺮ ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ أو إﺑﻼﻏﻪ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮر أو
إﻟﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو إﻟﻰ
ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ.
 -2ارﺗﻜﺎب إهﻤﺎل أو ﻋﺪم اﺣﺘﻴﺎط أو ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻨﻈﻢ ،ﻣﻜﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ إﺗﻼف أو اﺧﺘﻼس أو اﻧﺘﺰاع آﻠﻲ
أو ﺟﺰﺋﻲ ،وﻟﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ،ﻷﺷﻴﺎء أو أدوات أو وﺛﺎﺋﻖ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻬﺪ ﺑﻬﺎ إﻟﻴﻪ ،وآﺎن اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻳﺆدي إﻟﻰ آﺸﻒ ﺳﺮ ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وآﺬﻟﻚ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ أو أﺧﺬ ﺻﻮرة أو
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻟﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ.
 -3ﺗﺴﻠﻴﻢ أو إﺑﻼغ إﻣﺎ اﺧﺘﺮاع ﻳﻬﻢ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وإﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو دراﺳﺎت أو أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﺼﻞ
ﺑﺎﺧﺘﺮاع ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻮع أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻬﻢ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎب ﺳﻠﻄﺔ
أو ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ،دون إذن ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﻓﺈذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ
ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ أﻣﺎ إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات،
واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ أﻟﻒ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف درهﻢ.
ﻣﺎدة 193
ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،آﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ أو أﺟﻨﺒﻲ ارﺗﻜﺐ اﻟﺤﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ:
 -1اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺤﺼﻮن أو اﻟﻤﻨﺸﺂت أو اﻟﻤﺮاآﺰ أو اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت أو اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺷﻐﺎل
أو اﻟﻤﻌﺴﻜﺮات أو أﻣﺎآﻦ ﻣﺒﻴﺖ اﻟﺠﻨﻮد أو ﻧﺰوﻟﻬﻢ أو ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ أو ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻷﻏﺮاض
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻃﺎﺋﺮة أو ﺳﻴﺎرة ﺣﺮﺑﻴﺔ أو ﻣﺒﻨﻰ ﺣﺮﺑﻲ أو ﺑﺤﺮي ﻣﻦ أي ﻧﻮع آﺎن أو أي ﻣﺒﻨﻰ أو ﻣﻜﺎن
ﺷﻐﻞ ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ،إذا آﺎن اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻮاﺳﻄﺔ ارﺗﺪاء زي زاﺋﻒ ،أو اﺗﺨﺎذ إﺳﻢ ﻣﺰور أو ﺑﺈﺧﻔﺎء ﺻﻔﺘﻪ أو
ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
 -2ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺮاﺳﻞ أو اﻹرﺳﺎل ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﻔﻴﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺬﻟﻚ زﻳﺎ زاﺋﻔﺎ ،وﻻ أﺧﻔﻰ إﺳﻤﻪ أو ﺻﻔﺘﻪ أو ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ.
 -3اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻓﻮق اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺎﺋﺮة أﺟﻨﺒﻴﺔ ،دون أن ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أو ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
 -4اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺮﺳﻢ أو ﺗﺼﻮﻳﺮ أو ﻧﺴﺦ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﺒﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ داﺧﻞ اﻷﻣﺎآﻦ أو اﻟﻤﻨﺸﺂت أو اﻟﻤﺮاآﺰ أو اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻈﻮرة ﺑﺄﻣﺮ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ،
وذﻟﻚ دون إذن ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
 -5اﻹﻗﺎﻣﺔ داﺧﻞ داﺋﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻤﻨﺸﺂت ﻣﺤﺼﻨﺔ أو ﻣﺒﻨﻰ ﻋﺴﻜﺮي أو ﺑﺤﺮي وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﺪور
أﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻨﻊ ذﻟﻚ.
ﻓﺈذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ.
أﻣﺎ إذا ارﺗﻜﺒﺖ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ أﻟﻒ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف
درهﻢ.
ﻣﺎدة 194
ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ أﻟﻒ إﻟﻰ
ﻋﺸﺮة ﺁﻻف درهﻢ ،آﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ أو أﺟﻨﺒﻲ ،ارﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪا ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب ،ﻋﻤﻼ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.
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ﻣﺎدة 195
ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ أﻟﻒ إﻟﻰ
ﻋﺸﺮة ﺁﻻف درهﻢ ،آﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ أو أﺟﻨﺒﻲ ﺟﻨﺪ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎب ﺳﻠﻄﺔ
أﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب ،ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺻﻒ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ.
ﻣﺎدة 196
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎدة  129اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ،وﻣﺎدة  571اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ
اﻹﺧﻔﺎء ﻳﻌﺪ ﻣﺸﺎرآﺎ أو ﻣﺨﻔﻴﺎ آﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ أو أﺟﻨﺒﻲ ﻳﺮﺗﻜﺐ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ:
 -1أن ﻳﻘﺪم ﻣﺪدا أو وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻴﺶ أو ﻣﺴﻜﻨﺎ أو ﻣﻠﺠﺄ أو ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﺠﻨﺢ ﺿﺪ
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻨﻮاﻳﺎهﻢ.
 -2أن ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺮاﺳﻼت ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﺠﻨﺢ ﺿﺪ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،أو أن ﻳﺴﻬﻞ ﻟﻬﻢ
ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ أو إﺧﻔﺎءهﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ أو إرﺳﺎﻟﻬﺎ.
 -3أن ﻳﺨﻔﻲ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺷﻴﺎء أو اﻷدوات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ أو أﻋﺪت ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو
اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ،أو اﻷﺷﻴﺎء أو اﻟﻤﻮاد أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ.
 -4أن ﻳﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ أو ﻳﺨﺘﻠﺲ أو ﻳﺨﻔﻲ أو ﻳﺴﺘﺮ أو ﻳﻐﻴﺮ وﺛﻴﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ،آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﻬﻞ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،أو اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ أدﻟﺘﻬﺎ ،أو ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻗﻀﺎء اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة،
إذا آﺎﻧﻮا ﻣﻦ أﻗﺎرب ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو أﺻﻬﺎرهﻢ إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﻟﻢ ﻳﺴﺎهﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ
ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة.
ﻣﺎدة 197
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﺪ ﻓﺼﻮل هﺬا اﻟﻔﺮع ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻓﺈن هﺬﻩ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  188ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ،
و 191و  ، 193وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻜﻢ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 198
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ،ﺳﻮاء ارﺗﻜﺒﺖ داﺧﻞ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
وﺗﺠﻮز ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ دون ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل  751إﻟﻰ  756ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺠﻨﺢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ.
ﻣﺎدة 199
ﻳﺤﻜﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻤﺼﺎدرة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ وآﺬﻟﻚ اﻷﺷﻴﺎء واﻷدوات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ،
دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أم ﻻ.
أﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻟﻤﺠﺮم ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄة أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ،إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﺿﺒﻄﺖ ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺼﺮح ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
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وإذا آﺎن اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﺮب ،ﻓﻴﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة ﺟﺰء
ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻨﺼﻒ.
ﻣﺎدة 200
أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻔﺮع ﻻ ﺗﺤﻮل دون ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺒﺮﻳﺔ
واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺠﺴﺲ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.
اﻟﻔﺮع 3
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ ﺿﺪ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻣﺎدة 201
ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ اﻋﺘﺪاء اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ إﻣﺎ إﺛﺎرة
ﺣﺮب أهﻠﻴﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﺢ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن أو دﻓﻌﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻠﺢ ﺿﺪ ﻓﺮﻳﻖ ﺁﺧﺮ وإﻣﺎ ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ واﻟﺘﻘﺘﻴﻞ
واﻟﻨﻬﺐ ﻓﻲ دوار أو ﻣﻨﻄﻘﺔ أو أآﺜﺮ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ دﺑﺮ ﻣﺆاﻣﺮة ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض إذا ﺗﺒﻌﻬﺎ ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ أو
اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻪ ﻹﻋﺪاد ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ.
أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻊ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆاﻣﺮة ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ وﻻ اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻪ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺷﻬﻮر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ دﻋﺎ إﻟﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺆاﻣﺮة وﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ دﻋﻮﺗﻪ.
ﻣﺎدة 202
ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام:
 -1ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ أو ﺑﺎﺷﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ وﻻ ﻣﺒﺮر ﻣﺸﺮوع رﺋﺎﺳﺔ إﺣﺪى وﺣﺪات اﻟﺠﻴﺶ أو ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ أو أآﺜﺮ
أو ﻃﺎﺋﺮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أو أآﺜﺮ أو ﻣﻜﺎن ﻣﺤﺼﻦ أو ﻣﺮآﺰ ﻋﺴﻜﺮي أو ﻣﻴﻨﺎء أو ﻣﺪﻳﻨﺔ.
 -2ﻣﻦ اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ،أﻳﺎ آﺎﻧﺖ ،ﺿﺪ أواﻣﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
 -3آﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺴﻜﺮي اﺳﺘﺒﻘﻰ ﻗﻮاﺗﻪ ﻣﺘﺠﻤﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور أﻣﺮ ﺑﺘﺴﺮﻳﺤﻬﺎ أو ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ.
 -4ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺪون أﻣﺮ أو إذن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﺮق ﻣﺴﻠﺤﺔ أو أﻣﺮ ﺑﺘﺄﻟﻴﻔﻬﺎ أو ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أو
ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺟﻨﻮد أو أﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ أو أﻣﺪهﻢ أو زودهﻢ ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ أو ذﺧﺎﺋﺮ.
ﻣﺎدة 203
ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام آﻞ ﻣﻦ ﺗﺮأس ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ أو ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ
وﻇﻴﻔﺔ أو ﻗﻴﺎدة ﻣﺎ ،وذﻟﻚ إﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﻋﺎﻣﺔ ،وإﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ اآﺘﺴﺎح ﻋﻘﺎرات أو أﻣﻼك أو
ﺳﺎﺣﺎت أو ﻣﺪن أو ﺣﺼﻮن أو ﻣﺮاآﺰ أو ﻣﺨﺎزن أو ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت أو ﻣﻮاﻧﺊ أو ﺳﻔﻦ أو ﻣﺮاآﺐ ،ﻣﻤﻠﻮآﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وإﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﻧﻬﺐ أو اﻗﺘﺴﺎم اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻗﻮﻣﻴﺔ أو ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وإﻣﺎ
ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ.
وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ اﻟﺜﺎﺋﺮة أو ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ أو أﻣﺮ ﺑﺘﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ،أو ﻗﺎم ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
أو أﻣﺮ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ،أو زودهﺎ أو أﻣﺪهﺎ ﻋﻤﺪا وﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ أو ذﺧﻴﺮة أو أدوات اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﺑﻌﺚ ﻟﻬﺎ
ﺑﺈﻣﺪادات ﻣﻦ اﻟﻤﺆن أو ﻗﺪم ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى إﻟﻰ ﻣﺴﻴﺮي اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ أو ﻗﻮادهﺎ.
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ﻣﺎدة 204
ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻴﻬﺎ إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،201أو ﺗﻘﻊ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺼﺎﺑﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎدة ﺗﻄﺒﻖ ،وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ،171
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ،ﺑﺪون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﺗﺐ.
ﻣﺎدة 205
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺜﻮري اﻟﺬي ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ أو ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 ،203ﻓﺈن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺨﺮﻃﻮا ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ دون أن ﻳﺒﺎﺷﺮوا ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎدة وﻻ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻟﻜﻦ
ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
ﻣﺎدة 206
ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
أﻟﻒ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف درهﻢ ،ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ،ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻣﻦ ﺷﺨﺺ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ،
ﺑﺄي ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر هﺒﺎت أو هﺪاﻳﺎ أو ﻗﺮوﺿﺎ أو أﻳﺔ ﻓﻮاﺋﺪ أﺧﺮى ﻣﺨﺼﺼﺔ أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ آﻠﻴﺎ أو
ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أو ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺎط أو دﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻮﺣﺪة اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ أو ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ أو اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ
أو زﻋﺰﻋﺔ وﻻء اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ وﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.
ﻣﺎدة 207
ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻳﺠﺐ ﺣﺘﻤﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻨﻘﻮد أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺖ
ﻟﻠﻤﺠﺮم.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻪ آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .40
اﻟﻔﺮع 4
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص هﺬا اﻟﺒﺎب
ﻣﺎدة 208
ﻣﻦ آﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﻏﺮاض وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  171و  203و ،205
وﻗﺪم ﻟﻬﺎ ،ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ وﺑﺪون أي إآﺮاﻩ ،ﻣﺴﻜﻨﺎ أو ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻼﻟﺘﺠﺎء أو اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
ﻣﺎدة 209
ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ اﻟﻤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ أﻟﻒ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف درهﻢ ،آﻞ ﺷﺨﺺ آﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺨﻄﻂ أو أﻓﻌﺎل ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب
أﻋﻤﺎل ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺼﻮص هﺬا اﻟﺒﺎب ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻮرا اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻤﺠﺮد ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻬﺎ.
ﻣﺎدة 210
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
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ﻣﺎدة 211
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺬر ﻣﻌﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  143إﻟﻰ  ، 145ﻣﻦ أﺧﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎة
ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  209ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺿﺪ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﻔﺎﻋﻠﻴﻬﺎ أو
اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أي ﺗﻨﻔﻴﺬ أو ﺷﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻣﺎدة 212
إذا ﺣﺼﻞ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ أو ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻌﺬر
اﻟﻤﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ،اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻜﻮن اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ ﻓﻘﻂ.
ﻣﺎدة 213
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺬر ﻣﻌﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  203إﻟﻰ  ،205اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺨﺮﻃﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﺒﺎﺷﺮوا ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎدة ﻣﺎ وﻟﻢ ﻳﺘﻮﻟﻮا ﻓﻴﻬﺎ أي وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ،
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﻢ اﻧﺴﺤﺒﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ أول إﻧﺬار ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،أو اﻧﺴﺤﺒﻮا
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وﻟﻜﻦ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﺎرج أﻣﺎآﻦ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺜﻮري ،دون أن ﻳﺤﻤﻠﻮا ﺳﻼﺣﺎ ودون أن ﻳﺒﺪوا ﻣﻘﺎوﻣﺔ.
ﻣﺎدة 214
اﻷﻋﺬار اﻟﻤﻌﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻻ ﺗﺤﻮل دون ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﺠﻨﺢ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ارﺗﻜﺒﻮهﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻔﺘﻨﺔ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ.
ﻣﺎدة 215
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻔﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻠﻴﻦ  211و  213ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ .145
ﻣﺎدة 216
اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ وﻟﻬﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮهﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ.
ﻣﺎدة 217
ﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ اﻻﺗﻬﺎم ،ﺑﺸﺄن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ
ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ إﻻ ﻃﺒﻖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﺎدة  451ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،دون ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 452ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﻄﺮة.
ﻣﺎدة 218
اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب ﺗﻌﺪ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻜﺮر
اﻹرهﺎب
)أﺿﻒ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.140اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  26ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻷول  28) 1424ﻣﺎﻳﻮ
 (2003ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03.03اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب – اﻟﻤﺎدة (1
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ﻣﺎدة 1-218
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻵﺗﻴﺔ أﻓﻌﺎﻻ إرهﺎﺑﻴﺔ ،إذا آﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﺪا ﺑﻤﺸﺮوع ﻓﺮدي أو ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﻤﺲ
اﻟﺨﻄﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ أو اﻟﺘﺮهﻴﺐ أو اﻟﻌﻨﻒ:
 -1اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻷﺷﺨﺎص أو ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ أو ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ أو اﺧﺘﻄﺎﻓﻬﻢ أو اﺣﺘﺠﺎزهﻢ؛
 -2ﺗﺰﻳﻴﻒ أو ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻨﻘﻮد أو ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎم ،أو ﺗﺰﻳﻴﻒ أﺧﺘﺎم اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﺪﻣﻐﺎت و اﻟﻄﻮاﺑﻊ
و اﻟﻌﻼﻣﺎت ،أو اﻟﺘﺰوﻳﺮ أو اﻟﺘﺰﻳﻴﻒ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد  360و  361و  362ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن؛
 -3اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ أو اﻟﺘﻌﻴﻴﺐ واﻹﺗﻼف؛
 -4ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮات أو اﻟﺴﻔﻦ أو أي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ أو إﺗﻼف ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ
أو اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ أو اﻟﺒﺮﻳﺔ أو ﺗﻌﻴﻴﺐ أو ﺗﺨﺮﻳﺐ أو إﺗﻼف وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل؛
 -5اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻧﺘﺰاع اﻷﻣﻮال؛
 -6ﺻﻨﻊ أو ﺣﻴﺎزة أو ﻧﻘﻞ أو ﺗﺮوﻳﺞ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ أو اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات أو اﻟﺬﺧﻴﺮة ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن؛
 -7اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت؛
 -8ﺗﺰوﻳﺮ أو ﺗﺰﻳﻴﻒ اﻟﺸﻴﻜﺎت أو أي وﺳﻴﻠﺔ أداء أﺧﺮى اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 316
و  331ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة؛
 -9ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺼﺎﺑﺔ أو اﺗﻔﺎق ﻷﺟﻞ إﻋﺪاد أو ارﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻹرهﺎب؛
 -10إﺧﻔﺎء اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻣﺎدة 2-218
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  10.000و  200.000درهﻢ آﻞ ﻣﻦ
أﺷﺎد ﺑﺄﻓﻌﺎل ﺗﻜﻮن ﺟﺮﻳﻤﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺨﻄﺐ أو اﻟﺼﻴﺎح أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻤﻔﻮﻩ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ
أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺎت واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ أو اﻟﻤﻮزﻋﺔ أو اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
أو اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﻌﻤﻮم
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
ﻣﺎدة 3-218
ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻳﻀﺎ ﻓﻌﻼ إرهﺎﺑﻴﺎ ،ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺎدة  1-218أﻋﻼﻩ ،إدﺧﺎل أو وﺿﻊ ﻣﺎدة
ﺗﻌﺮض ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮان أو اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ ،ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء أو ﻓﻲ اﻷرض أو اﻟﻤﺎء ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ  10إﻟﻰ  20ﺳﻨﺔ.
ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ ﻋﻀﻮ أو ﺑﺘﺮﻩ أو اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ أو ﻋﻤﻰ
أو ﻋﻮر أو أي ﻋﺎهﺔ داﺋﻤﺔ أﺧﺮى ﻟﺸﺨﺺ أو أآﺜﺮ.
ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻹﻋﺪام إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮت ﺷﺨﺺ أو أآﺜﺮ.
ﻣﺎدة 4-218
ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻓﻌﺎﻻ إرهﺎﺑﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ،ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أو ﺟﻤﻊ أو ﺗﺪﺑﻴﺮ أﻣﻮال أو ﻗﻴﻢ أو ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﻨﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ،أو ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻻرﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ إرهﺎﺑﻲ ،ﺳﻮاء وﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺬآﻮر أو ﻟﻢ ﻳﻘﻊ؛
 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة أو ﻣﺸﻮرة ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة:
• ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ  5ﺳﻨﻮات إﻟﻰ  20ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  500.000إﻟﻰ
 2.000.000درهﻢ؛
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• ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  1.000.000إﻟﻰ  5.000.000درهﻢ دون اﻹﺧﻼل
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إﺻﺪارهﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮﻳﻬﺎ أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ.
ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وإﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ،آﻤﺎ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ:
– ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ؛
– ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ؛
– ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد.
ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺪان ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرهﺎب ﺑﻤﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ آﻠﻴﺎ
أو ﺟﺰﺋﻴﺎ.
ﻣﺎدة 5-218
آﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎع اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
أو دﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ أو ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
ﻣﺎدة 6-218
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  129ﻣﻦ هﺬا ا ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ
ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﺪم ﻋﻤﺪا ﻟﻤﻜﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼ إرهﺎﺑﻴﺎ أو ﻳﺴﺎهﻢ أو ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ،أﺳﻠﺤﺔ
أو ذﺧﺎﺋﺮ أو أدوات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،أو ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻧﻘﺪﻳﺔ أو وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻴﺶ أو ﺗﺮﺳﻞ أو ﻧﻘﻞ ،ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع
أو اﻟﺴﻜﻦ أو اﻻﺧﺘﺒﺎء ،وآﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ اﻹﺟﺮاﻣﻲ ،وآﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺪم
ﻟﻪ أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أﻗﺎرب وأﺻﻬﺎر ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ أو ﺳﺎهﻢ
أو ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ،إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،إذا ﻗﺪﻣﻮا ﻟﻪ ﻣﺴﻜﻨﺎ أو وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻴﺶ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻣﺎدة 7-218
ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  1-218أﻋﻼﻩ ،إذا آﺎن اﻟﻔﻌﻞ
اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻳﻜﻮن ﺟﺮﻳﻤﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻹﻋﺪام إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻔﻌﻞ هﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ؛ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا آﺎن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  30ﺳﻨﺔ؛ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ دون أن ﻳﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ إذا آﺎﻧﺖاﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة هﻲ اﻟﺴﺠﻦ أو اﻟﺤﺒﺲ؛
 إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻏﺮاﻣﺔ ﻓﻴﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﻖ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮة دون أن ﺗﻨﻘﻞ ﻋﻦ 100.000درهﻢ؛ إذا آﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻠﻪ .واﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  62ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ.
ﻣﺎدة 8-218
ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﻦ آﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ
ﺑﻤﺨﻄﻂ أو أﻓﻌﺎل ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب أﻋﻤﺎل ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻮرا
ﺑﻤﺠﺮد ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻷﻣﻨﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة أن ﺗﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
أﻗﺎرب وأﺻﻬﺎر ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ أو ﺳﺎهﻢ أو ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي ،ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ وﻣﻠﻴﻮن درهﻢ.
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ﻣﺎدة 9-218
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺬر ﻣﻌﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻃﺒﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  143إﻟﻰ  145ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻔﺎﻋﻞ أو اﻟﻤﺴﺎهﻢ أو اﻟﻤﺸﺎرك اﻟﺬي ﻳﻜﺸﻒ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻷﻣﻨﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ
أو اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻦ وﺟﻮد اﺗﻔﺎق ﺟﻨﺎﺋﻲ أو وﺟﻮد ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻷﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ إرهﺎﺑﻴﺔ ،إذا ﻗﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺗﻔﺎق أو هﺪف اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ وﻗﺒﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،ﻓﺘﺨﻔﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ
أو اﻟﻤﺴﺎهﻢ أو اﻟﻤﺸﺎرك اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ أو اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
أو اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻹﻋﺪام ﻓﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ وإذا آﺎﻧﺖ هﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻓﺘﺨﻔﺾ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ
ﻣﻦ  20ﺳﻨﺔ إﻟﻰ  30ﺳﻨﺔ.
اﻟﻔﺮع 1
ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﺎدة 219
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.92.131اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  26ﺻﻔﺮ  (1992/8/26) – 1413ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  16.92ﻣﺎدة ﻓﺮﻳﺪة(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء و اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .ﺳﻮاء وﻗﻌﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ أو أﺛﻨﺎءﻩ
أو ﺑﻌﺪﻩ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﻔﺮع 2
ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدات
ﻣﺎدة 220
ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻹآﺮاﻩ ﺷﺨﺺ أو أآﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺒﺎدة ﻣﺎ أو ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮرهﺎ ،أو ﻟﻤﻨﻌﻬﻢ
ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات و ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻏﺮاء ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ ﻋﻘﻴﺪة ﻣﺴﻠﻢ أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ دﻳﺎﻧﺔ أﺧﺮى،
و ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﺿﻌﻔﻪ أو ﺣﺎﺟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أو اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﻤﻼﺟﺊ
أو اﻟﻤﻴﺎﺗﻢ ،و ﻳﺠﻮز ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆاﺧﺬة أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض،
و ذﻟﻚ إﻣﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ أو ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 221
ﻣﻦ ﻋﻄﻞ ﻋﻤﺪا ﻣﺒﺎﺷﺮة إﺣﺪى اﻟﻌﺒﺎدات ،أو اﻟﺤﻔﻼت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،أو ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻤﺪا ﻓﻲ إﺣﺪاث اﺿﻄﺮاب ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺪوﺋﻬﺎ و وﻗﺎرهﺎ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات و ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ
ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
ﻣﺎدة 222
آﻞ ﻣﻦ ﻋﺮف ﺑﺎﻋﺘﻨﺎﻗﻪ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،و ﺗﺠﺎهﺮ ﺑﺎﻹﻓﻄﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎر رﻣﻀﺎن ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ،دون
ﻋﺬر ﺷﺮﻋﻲ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ و ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ و ﻋﺸﺮﻳﻦ درهﻤﺎ.
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ﻣﺎدة 223
ﻣﻦ ﺗﻌﻤﺪ إﺗﻼف ﺑﻨﺎﻳﺎت أو ﺁﺛﺎر أو أي ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة ﻣﺎ ،أو ﺧﺮب ذﻟﻚ أو ﻟﻮﺛﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات و ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
اﻟﻔﺮع 3
ﺷﻄﻂ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ إزاء اﻷﻓﺮاد
ﻣﺎدة 224
ﻳﻌﺪ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ ،ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ،آﻞ ﺷﺨﺺ آﻴﻔﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﻪ ،ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة وﻇﻴﻔﺔ أو ﻣﻬﻤﺔ و ﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺄﺟﺮ أو ﺑﺪون اﺟﺮ و ﻳﺴﺎهﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ،
أو اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻣﺼﻠﺤﺔ ذات ﻧﻔﻊ ﻋﺎم.
وﺗﺮاﻋﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
ﺧﺪﻣﺘﻪ ،إذا آﺎﻧﺖ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﻬﻠﺖ ﻟﻪ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ.
ﻣﺎدة 225
آﻞ ﻗﺎض ،أو ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،أو أﺣﺪ رﺟﺎل أو ﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺄﻣﺮ أو ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﻋﻤﻼ ﺗﺤﻜﻤﻴﺎ ،ﻣﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮاﻃﻦ أو أآﺜﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻟﻜﻦ إذا أﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﺗﺼﺮف ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﺻﺎدر ﻣﻦ رؤﺳﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق
اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ و ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺬر ﻣﻌﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ،و ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي أﺻﺪر اﻷﻣﺮ وﺣﺪﻩ.
وإذا آﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺤﻜﻤﻰ أو اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ أو أﻣﺮ ﺑﻪ ﻟﻐﺮض ذاﺗﻲ أو ﺑﻘﺼﺪ إرﺿﺎء
أهﻮاء ﺷﺨﺼﻴﺔ ،ﻃﺒﻘﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  436إﻟﻰ .440
ﻣﺎدة 226
اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  225ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ آﻤﺎ ﺗﻨﺘﺞ
ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ.
ﻣﺎدة 227
آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،أو أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،أو ﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
أو اﻹدارﻳﺔ ،ﻳﺮﻓﺾ أو ﻳﻬﻤﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ وﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ إﺛﺒﺎت ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺘﻘﺎل ﺗﺤﻜﻤﻲ ﻏﻴﺮ
ﻣﺸﺮوع ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻷﻣﻜﻨﺔ أو اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل أو ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ و ﻟﻢ ﻳﻘﺪم دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﻗﺪ أﺑﻠﻐﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻣﺎدة 228
آﻞ ﻣﺸﺮف أو ﺣﺎرس ﻓﻲ ﺳﺠﻦ أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻌﺘﻘﻼ ﺑﺪون اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮرة ﻟﺬﻟﻚ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ  653ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،أو رﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت
أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رؤﻳﺘﻪ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل  660إﻟﻰ  662ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ،
و ذﻟﻚ دون وﺟﻮد أﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﻨﻊ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﻘﻞ أو رﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳﺠﻼﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﺤﻜﻤﻰ و ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ
ﺳﻨﺘﻴﻦ و ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
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ﻣﺎدة 229
آﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،أو أﺣﺪ ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻠﺒﺲ ،ﻳﺜﻴﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
أو ﻳﺼﺪر أو ﻳﻮﻗﻊ أﻣﺮا ﻣﻦ أواﻣﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو أﺣﻜﺎﻣﺎ ،أو ﻳﻌﻄﻲ أﻣﺮا ﺑﺈﺟﺮاء اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺤﺼﺎﻧﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ،و ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻣﺎدة 230
آﻞ ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ،أو أﺣﺪ ﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ،ﻣﺴﻜﻦ
أﺣﺪ اﻷﻓﺮاد ،رﻏﻢ ﻋﺪم رﺿﺎﺋﻪ ،ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻗﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
و ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
وﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة  225ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة.
ﻣﺎدة 231
آﻞ ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،أو أﺣﺪ ﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ أو
ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎ ،اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص أو ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﺪون ﻣﺒﺮر ﺷﺮﻋﻲ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻌﻨﻒ،
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺧﻄﻮرﺗﻪ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل  401إﻟﻰ  403ﻣﻊ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺤﺔ ﺿﺒﻄﻴﺔ أو ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن ﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﻨﺤﺔ.
إذا آﺎﻧﺖ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
ﻣﺎدة 232
آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،أو أﺣﺪ أﻋﻮان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ إدارة اﻟﺒﺮﻳﺪ أو وآﻼﺋﻬﺎ ﻳﻔﺘﺢ أو ﻳﺨﺘﻠﺲ
أو ﻳﺒﺪد رﺳﺎﺋﻞ ﻋﻬﺪ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪ ،أو ﻳﺴﻬﻞ ﻓﺘﺤﻬﺎ أو اﺧﺘﻼﺳﻬﺎ أو ﺗﺒﺪﻳﺪهﺎ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات و ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ آﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم أو وآﻴﻞ ﻹدارة اﻟﺒﺮق إذا اﺧﺘﻠﺲ أو ﺑﺪد ﺑﺮﻗﻴﺔ أو أذاع ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ.
وﻳﺤﺮم ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺪة
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات و ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
اﻟﻔﺮع 1
ﻓﻲ ﺗﻮاﻃﺆ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻣﺎدة 233
إذا ﺣﺼﻞ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،إﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺟﺘﻤﺎع أﻓﺮاد أو هﻴﺌﺎت ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻗﺪرا ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وإﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﻞ أو ﻣﺮاﺳﻼت ،ﻓﺈن ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ
أﺷﻬﺮ.
وﻳﺠﻮز آﺬﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ،40
وﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ.
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ﻣﺎدة 234
إذا ﺣﺼﻞ اﺗﻔﺎق ،ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات ﺿﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو
أواﻣﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺠﻨﺎة ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات .ﻓﺈذا آﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ
هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺣﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ وهﻴﺌﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أو رؤﺳﺎﺋﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﺤﺮﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
أﻣﺎ اﻟﺠﻨﺎة اﻵﺧﺮون ﻓﻴﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 235
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ وهﻴﺌﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أو رؤﺳﺎﺋﻬﺎ ﻗﺪ
ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺤﺮﺿﻴﻦ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻹﻋﺪام ،أﻣﺎ ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺎة ﻓﻴﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
ﻣﺎدة 236
رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺮرون ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎهﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻨﻊ
أو ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ أو ﺳﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
اﻟﻔﺮع 2
ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﻓﻲ إﻧﻜﺎر اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﻣﺎدة 237
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ آﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء أو ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل
اﻵﺗﻴﺔ:
 -1اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،وذﻟﻚ إﻣﺎ ﺑﺈﺻﺪار ﻧﻈﻢ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،وإﻣﺎ
ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ أو ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن أو أآﺜﺮ.
 -2اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ وذﻟﻚ إﻣﺎ ﺑﺈﺻﺪار ﻧﻈﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ وإﻣﺎ ﺑﻤﻨﻊ
ﺗﻨﻔﻴﺬ أواﻣﺮ اﻹدارة.
ﻣﺎدة 238
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ آﻞ ﻋﺎﻣﻞ أو ﺑﺎﺷﺎ أو ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻤﺘﺎز أو ﻗﺎﺋﺪ أو ﺣﺎآﻢ إداري ﺗﺪﺧﻞ إﻣﺎ ﻓﻲ
ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪار ﻧﻈﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،أو ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ أو ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن أو أآﺜﺮ ،وإﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪار أﻣﺮ أو ﻧﻬﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ.
ﻣﺎدة 239
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ آﻞ ﻋﺎﻣﻞ أو ﺑﺎﺷﺎ
أو ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻤﺘﺎز أو ﻗﺎﺋﺪ أو أي ﺣﺎآﻢ إداري ﺁﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎآﻢ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ورﻏﻢ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺨﺼﻮم أو أﺣﺪهﻢ.
ﻣﺎدة 240
آﻞ ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ،اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻣﺎدة ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮم ﻷي ﺳﺒﺐ آﺎن ،وﻟﻮ
ﺗﻌﻠﻞ ﺑﺴﻜﻮت اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻏﻤﻮﺿﻪ ،وﺻﻤﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻨﺎع ،ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻗﺪم إﻟﻴﻪ ورﻏﻢ اﻷﻣﺮ
اﻟﺼﺎدر إﻟﻴﻪ ﻣﻦ رؤﺳﺎﺋﻪ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺎﺑﻊ وﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ أﻟﻔﻴﻦ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
درهﻢ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ،وﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
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اﻟﻔﺮع 3
ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼس اﻟﻐﺪر اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن
ﻣﺎدة 241
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات آﻞ ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪد أو اﺧﺘﻠﺲ أو اﺣﺘﺠﺰ ﺑﺪون
ﺣﻖ أو أﺧﻔﻰ أﻣﻮاﻻ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ أو ﺳﻨﺪات ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ أو ﺣﺠﺠﺎ أو ﻋﻘﻮدا أو ﻣﻨﻘﻮﻻت ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ
ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ.
ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺒﺪدة أو اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ أو اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة أو اﻟﻤﺨﻔﺎة ﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻦ أﻟﻔﻲ درهﻢ ،ﻓﺈن اﻟﺠﺎﻧﻲ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 242
آﻞ ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ أﺗﻠﻒ أو ﺑﺪد ﻣﺴﺘﻨﺪات أو ﺣﺠﺠﺎ أو ﻋﻘﻮدا أو ﻣﻨﻘﻮﻻت أؤﺗﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻪ
ﺗﻠﻚ ،أو وﺟﻬﺖ إﻟﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ وﻇﻴﻔﺘﻪ ،وآﺎن ذﻟﻚ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ أو ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺿﺮار ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ
ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 243
ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﻠﻐﺪر ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف درهﻢ ،آﻞ
ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻃﻠﺐ أو ﺗﻠﻘﻰ أو ﻓﺮض أواﻣﺮ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ أو أﻧﻪ ﻳﺘﺠﺎوز
اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ،ﺳﻮاء ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ أو ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻣﺎدة 244
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ،آﻞ ذي ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻣﺮ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺟﺒﺎﻳﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻢ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وآﺬﻟﻚ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ أﻋﺪ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ أو ﺑﺎﺷﺮ اﺳﺘﺨﻼص ﺗﻠﻚ
اﻟﺠﺒﺎﻳﺎت.
وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻨﺤﻮن ،ﺑﺪون إذن ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄي ﺷﻜﻞ وﻷي ﺳﺒﺐ آﺎن ،إﻋﻔﺎء أو ﺗﺠﺎوزا ﻋﻦ وﺟﻴﺒﺔ أو ﺿﺮﻳﺒﺔ أو رﺳﻢ ﻋﺎم أو ﻳﺴﻠﻤﻮن ﻣﺠﺎﻧﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ آﻤﺸﺎرك.
ﻣﺎدة 245
آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺧﺬ أو ﺗﻠﻘﻰ أﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻋﻘﺪ أو دﻻﻟﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﺘﻮﻟﻰ إدارﺗﻪ
أو اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻪ ،آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ أﺛﻨﺎء ارﺗﻜﺎﺑﻪ اﻟﻔﻌﻞ ﺳﻮاء ﻗﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺑﻌﻤﻞ ﺻﻮري أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻏﻴﺮﻩ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درهﻢ.
وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ آﻠﻒ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺪﻓﻊ أو ﺑﺈﺟﺮاء
اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
ﻣﺎدة 246
ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻣﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء وﻇﻴﻔﺘﻪ ،أﻳﺎ آﺎﻧﺖ آﻴﻔﻴﺔ
هﺬا اﻻﻧﺘﻬﺎء ،وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻴﺮاث.
ﻣﺎدة 247
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻔﺼﻮل هﺬا اﻟﻔﺮع ،ﻓﺈن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ
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ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ وﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻔﺮع 4
ﻓﻲ اﻟﺮﺷﻮة واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ
ﻣﺎدة 248
ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺮﺷﻮة وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ
ﺁﻻف درهﻢ ،ﻣﻦ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﺎ أو وﻋﺪا أو ﻃﻠﺐ أو ﺗﺴﻠﻢ هﺒﺔ أو هﺪﻳﺔ أو أﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة أﺧﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ:
 -1اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ أو ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ أو ﻣﺘﻮﻟﻴﺎ ﻣﺮآﺰا ﻧﻴﺎﺑﻴﺎ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ
هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ،ﺳﻮاء آﺎن ﻋﻤﻼ ﻣﺸﺮوﻋﺎ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ،ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﺄﺟﺮ وآﺬﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎم
أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أي ﻋﻤﻞ وﻟﻮ أﻧﻪ ﺧﺎرج ﻋﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﻻ أن وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺳﻬﻠﺘﻪ أو آﺎن ﻣﻦ
اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻠﻪ.
 -2إﺻﺪار ﻗﺮار أو إﺑﺪاء رأي ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺺ أو ﺿﺪﻩ ،وذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺣﻜﻤﺎ أو ﺧﺒﻴﺮا ﻋﻴﻨﺘﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﺧﺘﺎرﻩ اﻷﻃﺮاف.
 -3اﻻﻧﺤﻴﺎز ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ،أو ﺿﺪﻩ ،وذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺘﻪ أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء أو اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ أو أﺣﺪ أﻋﻀﺎء
هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
 -4إﻋﻄﺎء ﺷﻬﺎدة آﺎذﺑﺔ ﺑﻮﺟﻮد أو ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮض أو ﻋﺎهﺔ أو ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻤﻞ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت آﺎذﺑﺔ ﻋﻦ
أﺻﻞ ﻣﺮض أو ﻋﺎهﺔ أو ﻋﻦ ﺳﺒﺐ وﻓﺎة وذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻃﺒﻴﺒﺎ أو ﺟﺮاﺣﺎ أو ﻃﺒﻴﺐ أﺳﻨﺎن أو ﻣﻮﻟﺪة.
ﻣﺎدة 249
ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺮﺷﻮة ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ
ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درهﻢ ،آﻞ ﻋﺎﻣﻞ أو ﻣﺴﺘﺨﺪم أو ﻣﻮآﻞ ﺑﺄﺟﺮ أو ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻦ أي ﻧﻮع آﺎن ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﺎ
أو وﻋﺪا ،أو ﻃﻠﺐ أو ﺗﺴﻠﻢ هﺒﺔ أو هﺪﻳﺔ أو ﻋﻤﻮﻟﺔ أو ﺧﺼﻤﺎ أو ﻣﻜﺎﻓﺄة ،ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﻴﻂ ،دون
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺨﺪوﻣﻪ ودون ﻋﻤﻠﻪ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺧﺪﻣﺘﻪ أو ﻋﻤﻞ
ﺧﺎرج ﻋﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺳﻬﻠﺘﻪ أو آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻠﻪ.
ﻣﺎدة 250
ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ
وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درهﻢ ،ﻣﻦ ﻃﻠﺐ أو ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﺎ أو وﻋﺪا ،أو ﻃﻠﺐ أو ﺗﺴﻠﻢ هﺒﺔ أو هﺪﻳﺔ أو أﻳﺔ
ﻓﺎﺋﺪة أﺧﺮى ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺷﺨﺺ أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ،ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺳﺎم أو ﻧﻴﺸﺎن أو رﺗﺒﺔ ﺷﺮﻓﻴﺔ
أو ﻣﻜﺎﻓﺄة أو ﻣﺮآﺰ أو وﻇﻴﻔﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ أو أﻳﺔ ﻣﺰﻳﺔ أﺧﺮى ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺻﻔﻘﺔ أو ﻣﺸﺮوع
أو أي رﺑﺢ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﺗﻔﺎق ﻳﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻣﻊ إدارة ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻬﺎ ،وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻹدارة ﻣﺴﺘﻐﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻔﻮذﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أو اﻟﻤﻔﺘﺮض.
وإذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺎﺿﻴﺎ أو ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ أو ﻣﺘﻮﻟﻴﺎ ﻣﺮآﺰا ﻧﻴﺎﺑﻴﺎ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ.
ﻣﺎدة 251
ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻨﻔﺎ أو ﺗﻬﺪﻳﺪا ،أو ﻗﺪم وﻋﺪا أو ﻋﺮﺿﺎ أو هﺒﺔ أو هﺪﻳﺔ أو أﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة أﺧﺮى ﻟﻜﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺔ أو ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻤﺎ أﺷﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  243إﻟﻰ ،250
وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﺳﺘﺠﺎب ﻟﻄﻠﺐ رﺷﻮة وﻟﻮ ﺑﺪون أي اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻔﺼﻮل ،ﺳﻮاء أآﺎن ﻟﻺآﺮاﻩ أو ﻟﻠﺮﺷﻮة ﻧﺘﻴﺠﺔ أم ﻻ.
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ﻣﺎدة 252
إذا آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺮﺷﻮة أو اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ هﻮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻳﻜﻮن ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺮﺷﻮة أو اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ.
ﻣﺎدة 253
إذا آﺎﻧﺖ رﺷﻮة أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء أو اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ أو ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ أدت إﻟﻰ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ
ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﻣﺘﻬﻢ ،ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺮﺷﻮة.
ﻣﺎدة 254
آﻞ ﻗﺎض أو ﺣﺎآﻢ إداري ﺗﺤﻴﺰ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﻣﻤﺎﻷة ﻟﻪ ،أو ﺗﺤﻴﺰ ﺿﺪﻩ ﻋﺪاوة ﻟﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ.
ﻣﺎدة 255
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻄﻠﻘﺎ أن ﺗﺮد إﻟﻰ اﻟﺮاﺷﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ وﻻ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرﺗﻬﺎ وﺗﻤﻠﻴﻜﻬﺎ
ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻣﺎدة 256
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ،ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﺪ ﻓﺼﻮل هﺬا اﻟﻔﺮع ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ
أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40ﻣﻦ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ،آﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪة
ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻔﺮع 5
اﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
ﻣﺎدة 257
آﻞ ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻜﻠﻒ أو ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺤﻤﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻠﻒ أو ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
أو ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﺿﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن أو ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻣﻘﺮرة ﺑﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺿﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﻣﺎ أواﻣﺮ أو ﻗﺮارات
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وإﻣﺎ أي أﻣﺮ ﺁﺧﺮ ﺻﺎدر ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
وﻳﺠﻮز ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 258
إذا أﺛﺒﺖ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أﻧﻪ ﺗﺼﺮف ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﻦ رؤﺳﺎﺋﻪ؛ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺬر ﻣﻌﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب؛ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي أﺻﺪر اﻷﻣﺮ وﺣﺪﻩ.
ﻣﺎدة 259
إذا آﺎن اﻷﻣﺮ أو اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﻳﻌﺪ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ
ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ.
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ﻣﺎدة 260
آﻞ ﻗﺎﺋﺪ أو ﺿﺎﺑﻂ أو ﺿﺎﺑﻂ ﺻﻒ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ رﻓﺾ أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺗﺤﺖ
إﻣﺮﺗﻪ؛ ﺑﻌﺪ أن ﺻﺪر ﻟﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
اﻟﻔﺮع 6
ﻓﻲ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺒﻞ أواﻧﻬﺎ أو ﺑﻌﺪ زوال اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ
ﻣﺎدة 261
آﻞ ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄداء ﻳﻤﻴﻦ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺑﺪأ ﻓﻲ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻗﺒﻞ أداء ﺗﻠﻚ اﻟﻴﻤﻴﻦ،
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
ﻣﺎدة 262
آﻞ ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺼﻞ أو ﻋﺰل أو أوﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺣﺮم ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ،وأﺧﻄﺮ
ﺑﻮﺟﻪ رﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺬﻟﻚ ،ﺛﻢ اﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ
إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻮن أو اﻟﻤﺆﻗﺘﻮن ،إذا اﺳﺘﻤﺮوا ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ
ﺑﻌﺪ زوال اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﺘﻬﻢ إﻳﺎهﺎ.
و ﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
اﻟﻔﺮع 1
إهﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺎدة 263
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درهﻢ ،ﻣﻦ أهﺎن أﺣﺪا ﻣﻦ
رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء أو ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ أو ﻣﻦ رؤﺳﺎء أو رﺟﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ
أو ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻬﺎ ،ﺑﺄﻗﻮال أو إﺷﺎرات أو ﺗﻬﺪﻳﺪات أو إرﺳﺎل أﺷﻴﺎء أو وﺿﻌﻬﺎ أو ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ أو رﺳﻮم ﻏﻴﺮ
ﻋﻠﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺸﺮﻓﻬﻢ أو ﺑﺸﻌﻮرهﻢ أو اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﻢ.
وإذا وﻗﻌﺖ اﻹهﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء أو اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ،أﺛﻨﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ،
ﻓﺈن اﻟﺤﺒﺲ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ،ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ ﺣﻜﻤﻬﺎ وإﻋﻼﻧﻪ ،ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﺸﺮط أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز هﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ.
ﻣﺎدة 264
ﻳﻌﺘﺒﺮ إهﺎﻧﺔ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ،ﻗﻴﺎم أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ وﻗﻮع ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪم
ﺣﺪوﺛﻬﺎ أو ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أدﻟﺔ زاﺋﻔﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻟﻢ
ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.
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ﻣﺎدة 265
إهﺎﻧﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة .263
ﻣﺎدة 266
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة  263ﻋﻠﻰ:
 -1اﻷﻓﻌﺎل أو اﻷﻗﻮال أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء ،ﻗﺒﻞ
ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ.
 -2اﻷﻓﻌﺎل أو اﻷﻗﻮال أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎء أو اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ.
ﻣﺎدة 267
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻋﻨﻔﺎ أو إﻳﺬاء ﺿﺪ أﺣﺪ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء
أو اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ أو رؤﺳﺎء أو رﺟﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ أو ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻬﺎ.
وإذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ إراﻗﺔ دم أو ﺟﺮح أو ﻣﺮض أو إذا ارﺗﻜﺐ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار أو اﻟﺘﺮﺻﺪ،
أو ارﺗﻜﺐ ﺿﺪ أﺣﺪ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء أو اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺤﺒﺲ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ
ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ﻓﺈذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﻗﻠﻊ أو ﺑﺘﺮ أو ﺣﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻀﻮ أو ﻋﻤﻰ أو ﻋﻮر أو أي ﻋﺎهﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ،
ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
وإذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻮت ،دون ﻧﻴﺔ إﺣﺪاﺛﻪ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ.
وإذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻮت ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻴﺔ إﺣﺪاﺛﻪ ،ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻔﺮع 2
ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﺮ وﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﻮﺗﻰ
ﻣﺎدة 268
ﻣﻦ هﺪم أو اﻣﺘﻬﻦ أو ﻟﻮث اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ،ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ،وﻏﺮاﻣﺔ
ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
ﻣﺎدة 269
ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﻤﻮﺗﻰ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة أو ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺪﻓﻦ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ.
ﻣﺎدة 270
ﻣﻦ اﻧﺘﻬﻚ ﻗﺒﺮا أو دﻓﻦ ﺟﺜﺔ أو اﺳﺘﺨﺮﺟﻬﺎ ﺧﻔﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
ﻣﺎدة 271
ﻣﻦ ﻟﻮث ﺟﺜﺔ أو ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎ أو ارﺗﻜﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ أو اﻟﺒﺬﻳﺌﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ
إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
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ﻣﺎدة 272
ﻣﻦ أﺧﻔﻰ ﺟﺜﺔ أو ﺿﻴﻌﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ
ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ.
ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﺜﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ أو ﻣﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﺮب أو ﺟﺮح ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن
اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ.
اﻟﻔﺮع 3
ﻓﻲ آﺴﺮ اﻷﺧﺘﺎم وأﺧﺬ اﻷوراق ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺎدة 273
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ آﺴﺮ ،ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ،اﻷﺧﺘﺎم اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﺎول آﺴﺮهﺎ.
ﻓﺈذا آﺎن آﺴﺮ اﻟﺨﺘﻢ أو ﻧﺰﻋﻪ أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ذﻟﻚ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺤﺎرس ،أو ارﺗﻜﺐ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ
ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص ،أو ﺑﻘﺼﺪ اﻧﺘﺰاع أو إﺗﻼف أدﻟﺔ أو وﺳﺎﺋﻞ إﺛﺒﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺤﺒﺲ
ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ.
ﻣﺎدة 274
آﻞ ﺳﺮﻗﺔ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻜﺴﺮ اﻷﺧﺘﺎم ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺳﺮﻗﺔ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة .510
ﻣﺎدة 275
ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺤﺎرس ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إذا وﻗﻊ ﻣﻨﻪ إهﻤﺎل ﺳﻬﻞ ارﺗﻜﺎب آﺴﺮ اﻷﺧﺘﺎم.
ﻣﺎدة 276
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻋﻴﺐ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ أو أﺗﻠﻒ أو ﺑﺪد أو ﻧﺰع أوراﻗﺎ أو ﺳﺠﻼت
أو ﺻﻜﻮآﺎ أو ﺳﻨﺪات ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﺑﻂ أو آﺘﺎﺑﺎت اﻟﻀﺒﻂ أو ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﻮدﻋﺔ ﻟﺪى أﻣﻴﻦ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ هﺬﻩ.
ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺘﻌﻴﻴﺐ أو اﻹﺗﻼف أو اﻟﺘﺒﺪﻳﺪ أو اﻻﻧﺘﺰاع ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،أو ارﺗﻜﺐ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص ،ﻓﺈن اﻟﺴﺠﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
ﻣﺎدة 277
ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ،إذا وﻗﻊ ﻣﻨﻪ إهﻤﺎل ﺳﻬﻞ ارﺗﻜﺎب اﻟﺘﻌﻴﻴﺐ
أو اﻹﺗﻼف أو اﻟﺘﺒﺪﻳﺪ أو اﻻﻧﺘﺰاع.
اﻟﻔﺮع 4
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﻤﻮﻧﻮ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻣﺎدة 278
آﻞ ﺷﺨﺺ آﻠﻒ ،إﻣﺎ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ،ﺑﺘﻤﻮﻳﻨﺎت أو إﻧﺸﺎءات أو إدارة ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻒ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ آﻠﻒ ﺑﻬﺎ ،ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﺿﻄﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ
ﺑﻘﻮة ﻗﺎهﺮة ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ رﺑﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ
اﻷﺿﺮار ،وﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ درهﻢ.
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وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻮان اﻟﻤﻤﻮﻧﻴﻦ ،إذا آﺎن ﻋﺪم اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻓﻌﻠﻬﻢ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﺿﻮا أو ﺳﺎﻋﺪوا اﻟﺠﻨﺎة ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ
إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻊ اﻟﻌﺪو ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻣﺎدة .184
ﻣﺎدة 279
إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﺎت أو اﻷﺷﻐﺎل ،وﻟﻮ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﻄﻞ آﻠﻴﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺮت ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪهﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺهﻤﺎل،
ﻓﺈن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ رﺑﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻋﻦ اﻷﺿﺮار ،وﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ درهﻤﺎ.
ﻣﺎدة 280
إذا ﺣﺼﻞ ﻏﺶ ﻓﻲ ﻧﻮع أو ﺟﻮدة أو آﻤﻴﺔ اﻷﺷﻐﺎل أو اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ رﺑﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ
اﻷﺿﺮار ،وﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ درهﻢ.
وﺗﺮﻓﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﺳﺎهﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﻐﺶ ،آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ هﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ آﻞ
وﻇﻴﻔﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو آﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 281
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺮع ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺜﺎر اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﻣﻦ
وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ.
اﻟﻔﺮع 5
ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺪور اﻟﻘﻤﺎر واﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ رهﻮن
ﻣﺎدة 282
)ﻏﻴﺮ وﺗﻤﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.77.58ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ  5ﺷﻮال  19 1397ﺷﺘﻨﺒﺮ 1977
اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ( وﺗﻤﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  (24.03ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ 16
ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  – (2003اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،دون إذن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ :
 -1ﻳﺪﻳﺮون ﻣﺤﻼ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻤﺎر وﻳﻘﺒﻠﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺳﻮاء آﺎن هﺬا اﻟﻘﺒﻮل دون ﺷﺮط أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ أو ﺳﻤﺎﺳﺮة أو ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺤﻞ وآﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ واﻟﻮآﻼء واﻷﻋﻮان ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺤﻞ.
 -2ﻳﻨﺼﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ،أﺟﻬﺰة ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻘﻮد
واﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻸداء ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺟﻬﺰة ﻳﺮﺗﻜﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺐ أو
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪﻓﺔ وﺗﻌﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺑﺢ أو اﺳﺘﻬﻼك ﻣﻘﺎﺑﻞ رهﺎن.
ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ إذا وﻗﻊ اﺳﺘﺪراج اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺛﻤﺎن ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻼت
واﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
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وﻳﺠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال واﻟﺴﻨﺪات ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮهﺎن ،وآﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻀﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ أو ﻣﻊ أﻋﻮاﻧﻬﻢ وآﺬا ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺛﺎث واﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ
اﻟﺘﻲ أﺛﺜﺖ أو زﻳﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﻞ وﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات اﻟﻤﻌﺪة أو اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﻠﻌﺐ.
ﻣﺎدة 283
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ،اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻴﻨﺎﺻﻴﺐ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﻟﻪ واﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ واﻟﻮآﻼء واﻷﻋﻮان.
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا آﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻓﻲ اﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ ﻋﻘﺎرا ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﺎض ﻋﻦ ﻣﺼﺎدرﺗﻪ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
ﻣﻘﺪارهﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر.
ﻣﺎدة 284
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺧﻠﻖ أﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﺟﺮاء ﻗﺮﻋﺔ.
ﻣﺎدة 285
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ ،ﻣﻦ ﻳﺮوج أوراق
اﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻪ أو ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ أو ﻳﻮزﻋﻬﺎ ،وﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ أو ﻳﺴﻬﻞ
إﺻﺪار أوراﻗﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﺸﺮ أو إﺷﻬﺎر أو إﻟﺼﺎق إﻋﻼﻧﺎت أو أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ.
وﻳﺠﺐ ﺣﺘﻤﺎ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺣﻮزة اﻟﻤﺮوﺟﻴﻦ أو اﻟﺒﺎﻋﺔ أو اﻟﻤﻮزﻋﻴﻦ واﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ
ﻣﻦ ﺑﻴﻊ هﺬﻩ اﻷوراق.
ﻣﺎدة 286
ﻣﻦ أﺳﺲ أو أدار ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ رهﻮن أو وداﺋﻊ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درهﻢ.
اﻟﻔﺮع 6
ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﺰاﻳﺪات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺎدة 287
آﻞ إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺟﻮدﺗﻬﺎ وﻧﻮﻋﻬﺎ وﺣﺠﻤﻬﺎ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ وﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درهﻢ وﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﺴﻠﻌﺔ.
ﻣﺎدة 288
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى
هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻪ ،أو ﺣﺎول ذﻟﻚ
ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ اﻹﻳﺬاء أو اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻣﺘﻰ آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ هﻮ اﻹﺟﺒﺎر ﻋﻠﻰ رﻓﻊ
اﻷﺟﻮر أو ﺧﻔﻀﻬﺎ أو اﻹﺿﺮار ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ.
وإذا آﺎن اﻟﻌﻨﻒ أو اﻹﻳﺬاء أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻮاﻃﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺟﺎز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
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ﻣﺎدة 289
ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ ،آﻞ ﻣﻦ أﺣﺪث ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﻴﻂ رﻓﻌﺎ أو ﺧﻔﻀﺎ ﻣﺼﻄﻨﻌﺎ ﻓﻲ أﺛﻤﺎن اﻟﻤﻮاد
أو ﺳﻠﻊ أو اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،ﻋﺎﻣﺔ آﺎﻧﺖ أو ﺧﺎﺻﺔ ،أو ﺣﺎول ذﻟﻚ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ:
إﺷﺎﻋﺔ أﻧﺒﺎء أو أﺧﺒﺎر آﺎذﺑﺔ أو ﻣﻐﺮﺿﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﻋﻠﻢ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض ﻗﺼﺪ إﺣﺪاث اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق.
ﻋﺮض أﺳﻌﺎر ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ آﺎن ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻟﺒﺎﺋﻌﻮن.
إﺣﺪاث أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺣﺪاث ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮض
واﻟﻄﻠﺐ ،ﺳﻮاء ﻗﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻤﻔﺮدﻩ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﻤﻊ أو اﻟﺘﻮاﻃﺆ.
ﻃﺮق أو وﺳﺎﺋﻞ اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى أﻳﺎ آﺎﻧﺖ.
ﻣﺎدة 290
إذا آﺎن رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر أو ﺧﻔﻀﻬﺎ أو ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﻤﺎ ﻗﺪ اﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻮب أو دﻗﻴﻖ أو ﻣﻮاد ﻣﻄﺤﻮﻧﺔ أو ﻣﻮاد
ﻏﺬاﺋﻴﺔ أو ﻣﺸﺮوﺑﺎت أو ﻋﻘﺎﻗﻴﺮ ﻃﺒﻴﺔ أو وﻗﻮد أو ﺳﻤﺎد ﺗﺠﺎري ،ﻓﺈن اﻟﺤﺒﺲ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات واﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺘﺎ أﻟﻒ درهﻢ.
وﻳﺠﻮز أن ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺤﺒﺲ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ ،إذا وﻗﻌﺖ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاد أو ﺳﻠﻊ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻋﺘﻴﺎدي ﻟﺤﺮﻓﺔ اﻟﻤﺠﺮم.
ﻣﺎدة 291
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  289و  ،290ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺮم ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ
اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 40زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻣﺎدة .87
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ وإﻟﺼﺎﻗﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺎدة  48وﻟﻮ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺠﺮم اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ.
ﻣﺎدة 292
ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺰاد ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ
إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ درهﻢ ،آﻞ ﻣﻦ أﺣﺪث ﻋﺮﻗﻠﺔ أو اﺿﻄﺮاﺑﺎ أو ﺣﺎول إﺣﺪاﺛﻬﻤﺎ ،ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺰاد
أو اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺳﻮاء ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺰاد أو اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ أو أﺛﻨﺎءهﻤﺎ وذﻟﻚ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻹﻳﺬاء أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ إذا ﺗﻌﻠﻖ
ذﻟﻚ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ أو اﻧﺘﻔﺎع أو اﺳﺘﺌﺠﺎر ﻋﻘﺎر أو ﻣﻨﻘﻮل ،أو ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺮوع أو ﺗﻮرﻳﺪ أو اﺳﺘﻐﻼل أو أﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ
أﺧﺮى.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ أﻗﺼﻰ أو ﺣﺎول إﻗﺼﺎء اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ،أو ﺣﺪد أو ﺣﺎول ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺰاﻳﺪة
أو اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ،وذﻟﻚ إﻣﺎ ﺑﻬﺪاﻳﺎ أو وﻋﻮد أو ﺗﻮاﻃﺆ أو أﺳﺎﻟﻴﺐ اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ هﺬﻩ اﻟﻬﺪاﻳﺎ
أو ﻗﺒﻞ هﺬﻩ اﻟﻮﻋﻮد.
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ ﺿﺪ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﻔﺮع 1
ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ
ﻣﺎدة 293
آﻞ ﻋﺼﺎﺑﺔ أو اﺗﻔﺎق ،ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻣﺪﺗﻪ أو ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻴﻪ ،أﻧﺸﺊ أو وﺟﺪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺈﻋﺪاد أو ارﺗﻜﺎب
ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﻣﻮال ،ﻳﻜﻮن ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ﺑﻤﺠﺮد ﺛﺒﻮت اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪوان
ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﺸﺘﺮك.
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ﻣﺎدة 294
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،آﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﺼﺎﺑﺔ أو اﺗﻔﺎق ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎدة
اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻳﻜﻮن اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻟﻤﺴﻴﺮي اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ أو اﻻﺗﻔﺎق وﻟﻤﻦ ﺑﺎﺷﺮ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﺎدة ﻣﺎ.
ﻣﺎدة 295
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  129ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات،
آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﺪم ﻋﻤﺪا وﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ أو اﻻﺗﻔﺎق إﻣﺎ أﺳﻠﺤﺔ أو ذﺧﺎﺋﺮ أو أدوات ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ،وإﻣﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻧﻘﺪﻳﺔ أو وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻴﺶ أو ﺗﺮاﺳﻞ أو ﻧﻘﻞ ،وإﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع أو اﻟﺴﻜﻦ أو
اﻻﺧﺘﺒﺎء وآﺬﻟﻚ آﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ وآﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺪم ﻟﻬﻢ
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻮرة أﺧﺮى.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻘﻀﺎء اﻟﺤﻜﻢ أن ﻳﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة اﻷﻗﺎرب واﻷﺻﻬﺎر إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ أو اﻻﺗﻔﺎق إذا ﻗﺪﻣﻮا ﻟﻪ ﻣﺴﻜﻨﺎ أو وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻴﺶ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻣﺎدة 296
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺬر ﻣﻌﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﻃﺒﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  143إﻟﻰ  145اﻟﻤﺠﺮم ،اﻟﺬي
ﻳﻜﺸﻒ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ وﻗﻮع اﺗﻔﺎق ﺟﻨﺎﺋﻲ أو وﺟﻮد ﻋﺼﺎﺑﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ إذا ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺗﻔﺎق أو هﺪف اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ وﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﻣﺎدة 297
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل ] 129راﺑﻌﺎ[ و  196و  ، 295ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ
ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،آﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﻔﻲ ﻋﻤﺪا أﺣﺪ
اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺑﺄن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻋﻦ ﻋﻠﻢ
ﺑﺘﻬﺮﻳﺐ ﻣﺠﺮم أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻬﺮﻳﺒﻪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل أو اﻟﺒﺤﺚ أو ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻔﺎء أو اﻟﻬﺮوب.
وﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺎرب أو أﺻﻬﺎر اﻟﻤﺠﺮم إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
ﻣﺎدة 298
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻌﺬر ﻣﻌﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻔﺼﻮل  143إﻟﻰ  ،145إذا ﺛﺒﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺪم إداﻧﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﺧﻔﻮﻩ أو ﺳﺎﻋﺪوﻩ.
ﻣﺎدة 299
)ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،209ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ
وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ ،أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ وﺣﺪهﺎ ،ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﻗﻮع ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺷﺮوع ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻢ
ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻮرا.
ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا آﺎن ﺿﺤﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﺿﺤﻴﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻃﻔﻼ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ ﺛﻤﺎن ﻋﺸﺮة
ﺳﻨﺔ.
ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ أﻗﺎرب اﻟﺠﺎﻧﻲ وأﺻﻬﺎرﻩ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ .وﻻ ﻳﺴﺮي هﺬا
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء إذا آﺎن ﺿﺤﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻃﻔﻼ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ ﺛﻤﺎن ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.
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اﻟﻔﺮع 2
ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺼﻴﺎن
ﻣﺎدة 300
آﻞ هﺠﻮم أو ﻣﻘﺎوﻣﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻹﻳﺬاء ﺿﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ أو ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻷواﻣﺮ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو اﻟﻨﻈﻢ أو أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء أو
ﻗﺮاراﺗﻪ أو اﻷواﻣﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺼﻴﺎﻧﺎ.
واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻧﻔﺴﻪ.
ﻣﺎدة 301
إذا وﻗﻌﺖ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺼﻴﺎن ﻣﻦ ﺷﺨﺺ أو ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﻴﻦ
إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ درهﻢ.
ﻓﺈذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو أﺣﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻣﺴﻠﺤﺎ،ﻓﺈن اﻟﺤﺒﺲ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ
ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
ﻣﺎدة 302
ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻌﺼﻴﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ.
وﻳﻜﻮن اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ إذا آﺎن ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع أآﺜﺮ ﻣﻦ
ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن أﺳﻠﺤﺔ ﻇﺎهﺮة.
أﻣﺎ إذا وﺟﺪ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص ﺣﺎﻣﻼ ﻟﺴﻼح ﻏﻴﺮ ﻇﺎهﺮ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ
وﺣﺪﻩ.
ﻣﺎدة 303
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.01.02ﺻﺎدر ﻓﻲ  21ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة  15) 1421ﻓﺒﺮاﻳﺮ (2001
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ – 38.00اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(
ﻳﻌﺪ ﺳﻼﺣﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺘﻔﺠﺮات وﺟﻤﻴﻊ اﻷﺟﻬﺰة واﻷدوات أو
اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻮاﺧﺰة أو اﻟﺮاﺿﺔ أو اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ أو اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ.
ﻣﺎدة  303ﻣﻜﺮر
)أﺿﻴﻒ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.01.02ﺻﺎدر ﻓﻲ  21ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة  15) 1421ﻓﺒﺮاﻳﺮ
 (2001ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 38.00اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﻌﺘﺎد واﻷدوات اﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺔ،
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  1200إﻟﻰ  5000درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ
أو ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﻣﻮال وهﻮ ﻳﺤﻤﻞ
ﻓﻘﻂ،آﻞ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم
ﺟﻬﺎزا أو أداة أو ﺷﻴﺌﺎ واﺧﺰا أو راﺿﺎ أو ﻗﺎﻃﻌﺎ أو ﺧﺎﻧﻘﺎ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ أو ﻟﺴﺒﺐ
ﻣﺸﺮوع.
ﻣﺎدة 304
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﻠﻌﺼﻴﺎن ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻴﻪ ،ﺳﻮاء ﺑﺨﻄﺐ أﻟﻘﻴﺖ ﻓﻲ أﻣﻜﻨﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﺎﻣﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻣﻠﺼﻘﺎت أو إﻋﻼﻧﺎت أو ﻣﻨﺸﻮرات أو آﺘﺎﺑﺎت.
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ﻣﺎدة 305
زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮﺿﻴﻦ أو اﻟﻤﺘﺰﻋﻤﻴﻦ
ﻟﻠﻌﺼﻴﺎن ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪة أدﻧﺎهﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وأﻗﺼﺎهﺎ ﻋﺸﺮ.
ﻣﺎدة 306
ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻌﺼﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﺎهﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ دون أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻤﻞ أو وﻇﻴﻔﺔ ،إذا اﻧﺴﺤﺒﻮا
ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ أول إﻧﺬار ﺗﺼﺪرﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﺎدة 307
إذا وﻗﻊ ﻋﺼﻴﺎن ﻣﻦ ﺷﺨﺺ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻓﻌﻼ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺧﺮى ،ﺳﻮاء ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ أو
ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﺈﻧﻪ ،اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺎدة  ،120ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺼﻴﺎن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ آﺎﻧﻮا ﻣﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﺑﺎﻟﺒﺮاءة أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺪة
اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺬي ﻗﻀﻮﻩ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺼﻴﺎن.
ﻣﺎدة 308
آﻞ ﻣﻦ ﻗﺎوم ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺷﻐﺎل أﻣﺮت ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺻﺮﺣﺖ ﺑﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ
أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ درهﻤﺎ وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز رﺑﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت.
أﻣﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻷﺷﻐﺎل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﺈﻧﻬﻢ
ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ.
اﻟﻔﺮع 3
ﻓﻲ اﻟﻬﺮوب
ﻣﺎدة 309
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ آﺎن ﻣﻌﺘﻘﻼ أو ﻣﻘﺒﻮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻢ أو أﻣﺮ
ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺛﻢ هﺮب أو ﺣﺎول اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺸﻐﻞ أو أﺛﻨﺎء ﻧﻘﻠﻪ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا آﺎن اﻟﻬﺮوب أو ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ ﻗﺪ وﻗﻊ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ
ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص أو ﺑﺘﻬﺪﻳﺪهﻢ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﺴﺮ أو ﻧﻘﺐ اﻟﺴﺠﻦ.
ﻣﺎدة 310
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺿﺪ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ اﻟﻬﺎرب أو ﻣﺤﺎول اﻟﻬﺮوب ،ﺗﻨﻔﺬ،
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺎدة  120ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺾ أو اﻻﻋﺘﻘﺎل.
وإذا اﻧﺘﻬﺖ اﻹﺟﺮاءات ﺑﺄﻣﺮ أو ﻗﺮار ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﺑﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة أو اﻹﻋﻔﺎء ﻓﺈن ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎهﺎ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﻻ ﺗﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﻬﺮوب أو ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ.
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ﻣﺎدة 311
إن اﻟﺮؤﺳﺎء أو اﻟﻤﺄﻣﻮرﻳﻦ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺪرك اﻟﻤﻠﻜﻲ أو ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو اﻟﺸﺮﻃﺔ ،اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﺴﺠﻨﺎء أو ﺑﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺮاآﺰ ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺈدارة اﻟﺴﺠﻮن وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺮاﺳﺔ أو ﺑﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ ،ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ،إذا ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻬﻢ إهﻤﺎل ﻣﻜﻦ أو ﺳﻬﻞ اﻟﻬﺮوب.
ﻣﺎدة 312
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺮوب وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻦ أﺷﻴﺮ
إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﻜﻦ أو ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ هﺮوب أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ أو ﺣﺎول ذﻟﻚ ،وﻟﻮ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﺠﻴﻦ،
ﺑﻞ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ اﻟﻬﺮوب ﻓﻌﻼ أو ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﺠﻴﻦ ،وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﺮوب ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻤﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻣﺘﻌﻤﺪ.
وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺑﺴﻼح.
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﺠﺐ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ.
ﻣﺎدة 313
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ ،آﻞ
ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ أﺷﻴﺮ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  311ﻣﻜﻦ أو ﺳﻬﻞ هﺮوﺑﺎ أو ﺣﺎول ذﻟﻚ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻬﺮوب.
وإذا ﺣﺼﻠﺖ رﺷﻮة اﻟﺤﺮاس أو ﺗﻮاﻃﺆ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﺈن اﻟﺤﺒﺲ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ.
وإذا ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺮوب ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺑﺎﻟﺴﻼح ،ﻓﺈن اﻟﺤﺒﺲ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ
واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ درهﻢ.
ﻣﺎدة 314
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻬﺮوب أو ﺳﻬﻠﻮﻩ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﺑﺪﻓﻊ
اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻟﺬوي ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن
اﻟﻬﺎرب ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ.
ﻣﺎدة 315
ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻬﺮوب أو ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻜﻢ
ﻋﻠﻴﻪ ،زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،40وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ
اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 316
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺎت أﺷﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺮوب ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ
إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ آﻞ ﻣﻦ أﻋﻄﻰ ﻟﻤﺴﺠﻮن ،أو أوﺻﻞ إﻟﻴﻪ أو ﺣﺎول إﻋﻄﺎءﻩ وإﻳﺼﺎﻟﻪ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن وﺟﺪ ﻓﻴﻪ،
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ أو رﺳﺎﺋﻞ أو أﺷﻴﺎء ﻣﻦ أي ﻧﻮع ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺘﻬﺎ إدارة اﻟﺴﺠﻮن أو اﻟﺘﻲ أﻗﺮت
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﺧﺮاج أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺧﺮاج ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ أو رﺳﺎﺋﻞ أو أﺷﻴﺎء ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻣﻦ ﻃﺮف
ﻣﺴﺠﻮن ،إذا وﻗﻊ ذﻟﻚ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ.
إذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،311أو ﻣﻤﻦ ﺗﺒﻴﺢ ﻟﻬﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﻻﺗﺼﺎل
ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ ﺑﺄي ﺻﻔﺔ آﺎﻧﺖ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
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اﻟﻔﺮع 4
ﻓﻲ ﺧﺮق اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ وﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﺎدة 317
ﻣﻦ آﺎن ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ آﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أﺻﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ  ،25ﺛﻢ ﻏﺎدر اﻟﻤﻜﺎن أو
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻹﻗﺎﻣﺘﻪ دون إذن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 318
إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ آﺘﺪﺑﻴﺮ وﻗﺎﺋﻲ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﻔﺼﻞ  ، 61ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
ﻣﺎدة 319
ﻣﻦ آﺎن ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ،وأﺧﻄﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺛﻢ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﻤﺤﻈﻮرة
ﻋﻠﻴﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
ﻣﺎدة 320
ﻣﻦ ﺻﺪر ﺿﺪﻩ ﺣﻜﻢ أو أﻣﺮ ﺑﺎﻹﻳﺪاع اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻌﻼج اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻠﻴﻦ 78
و  79أو ﻣﺎدة  136ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺑﺜﺒﻮت ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ،ﺛﻢ ﺗﻬﺮب ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
ﻣﺎدة 321
ﻣﻦ آﺎن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺎدة  ،80ﺛﻢ ﺗﻬﺮب ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
هﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
درهﻢ.
وﻳﺒﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻘﺐ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻟﻮﺿﻊ وﺗﻀﺎف إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ .81
ﻣﺎدة 322
ﻣﻦ آﺎن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺎدة  ،83ﺛﻢ ﺗﻬﺮب
ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
وﺗﻨﻔﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻮرا ،وﻻ ﺗﺨﺼﻢ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺘﻬﺮب.
ﻣﺎدة 323
ﻣﻦ آﺎن ﻗﺪ ﺣﺮم ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وﻟﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺎدة ، 86
ﺛﻢ ﺗﻬﺮب ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .262
وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻬﺮب ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ أو ﻋﻤﻞ أو ﻓﻦ ﻣﺘﻰ آﺎن
هﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﺑﻪ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺎدة .87
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ﻣﺎدة 324
آﻞ ﺷﺨﺺ ،ﻣﻤﻦ أﺷﻴﺮ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة  ،90ﺧﺮق أﺣﻜﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻘﺮة ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮار
اﻟﺼﺎدر ﺑﺈﻏﻼق ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ درهﻢ.
ﻣﺎدة 325
ﻣﻦ ﺗﻌﻤﺪ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ إزاﻟﺔ أو إﺧﻔﺎء أو ﺗﻤﺰﻳﻖ إﻋﻼن وﺿﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺻﺎدر ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ،48
ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﻳﺎم إﻟﻰ ﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ
ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ.
وﻳﻌﺎد ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻟﺼﺎق ،ﺗﻨﻔﻴﺬا آﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻔﺮع 5
ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮل واﻟﺘﺸﺮد
ﻣﺎدة 326
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ آﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻴﺶ أو آﺎن ﺑﻮﺳﻌﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ﺗﻌﻮد ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮل ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن آﺎن.
ﻣﺎدة 327
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ آﻞ ﻣﺘﺴﻮل ،ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن ذا ﻋﺎهﺔ أو ﻣﻌﺪﻣﺎ ،اﺳﺘﺠﺪى ﺑﺈﺣﺪى
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ:
 -1اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ.
 -2اﻟﺘﻈﺎهﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮض أو ادﻋﺎء ﻋﺎهﺔ.
 -3ﺗﻌﻮد اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻃﻔﻞ ﺻﻐﻴﺮ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﺮوﻋﻪ.
 -4اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﺴﻜﻦ أو أﺣﺪ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ،دون إذن ﻣﺎﻟﻜﻪ أو ﺷﺎﻏﻠﻪ.
 -5اﻟﺘﺴﻮل ﺟﻤﺎﻋﺔ ،إﻻ إذا آﺎن اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺰوج وزوﺟﺘﻪ أو اﻷب واﻷم وأوﻻدهﻤﺎ اﻟﺼﻐﺎر ،أو
اﻷﻋﻤﻰ أو اﻟﻌﺎﺟﺰ وﻣﻦ ﻳﻘﻮدهﻤﺎ.
ﻣﺎدة 328
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮل ،ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺗﺤﺖ ﺳﺘﺎر ﻣﻬﻨﺔ أو
ﺣﺮﻓﺔ ﻣﺎ ،أﻃﻔﺎﻻ ﻳﻘﻞ ﺳﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ.
ﻣﺎدة 329
ﻳﻌﺪ ﻣﺘﺸﺮدا وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮوف وﻻ وﺳﺎﺋﻞ
ﻟﻠﺘﻌﻴﺶ وﻻ ﻳﺰاول ﻋﺎدة أﻳﺔ ﺣﺮﻓﺔ أو ﻣﻬﻨﺔ ،رﻏﻢ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ،إذا ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﻋﻤﻼ وﻟﻢ ﻳﺠﺪﻩ
أو إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻋﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺄﺟﺮ ﻓﺮﻓﻀﻪ.
ﻣﺎدة 330
)ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ اﻷب أو اﻷم أو اﻟﻮﺻﻲ أو اﻟﻤﻘﺪم أو اﻟﻜﺎﻓﻞ أو اﻟﻤﺸﻐﻞ ،وﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻮم آﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻞ أو ﻣﻦ آﺎن ﻳﻘﻮم ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ ،إذا ﺳﻠﻢ ،وﻟﻮ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻟﻄﻔﻞ أو اﻟﻴﺘﻴﻢ
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اﻟﻤﻜﻔﻮل أو اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻬﻤﻞ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ أو اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ ﺛﻤﺎن ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﺸﺮد أو
ﻣﺘﺸﺮدﻳﻦ أو ﻣﺘﺴﻮل أو ﻣﺘﺴﻮﻟﻴﻦ.
ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ أو اﻟﻴﺘﻴﻢ اﻟﻤﻜﻔﻮل أو اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻜﻔﺎﻟﺔ أو اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﺗﻘﻞ
ﺳﻨﻪ ﻋﻦ ﺛﻤﺎن ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ أو ﺣﻤﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ إﻟﻰ ﻣﺘﺴﻮل أو ﻣﺘﺴﻮﻟﻴﻦ أو ﻣﺘﺸﺮد أو ﻣﺘﺸﺮدﻳﻦ أو
ﺣﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة ﻣﺴﻜﻦ أهﻠﻪ أو اﻟﻮﺻﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﻤﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ أو آﺎﻓﻠﻪ أو ﻣﺸﻐﻠﻪ أو اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم
ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ ،ﻟﻴﺘﺒﻊ ﻣﺘﺴﻮﻻ أو ﻣﺘﺴﻮﻟﻴﻦ أو ﻣﺘﺸﺮدا أو ﻣﺘﺸﺮدﻳﻦ.
ﻣﺎدة 331
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﺘﺴﻮل ،وﻟﻮ آﺎن ﻣﻦ ذوي اﻟﻌﺎهﺎت ،وآﻞ ﻣﺘﺸﺮد ،ﻳﻮﺟﺪ
ﺣﺎﻣﻼ أﺳﻠﺤﺔ أو ﻣﺰودا ﺑﺄﺷﻴﺎء ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺎت أو ﺟﻨﺢ.
ﻣﺎدة 332
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﺘﺸﺮد ﻳﺮﺗﻜﺐ أو ﻳﺤﺎول ارﺗﻜﺎب أي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﻨﻒ
ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص أﻳﺎ آﺎن ﻧﻮﻋﻪ ،إﻻ إذا آﺎن ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻨﺺ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﺧﺮ.
ﻣﺎدة 333
ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 331
و .332
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
ﻓﻲ اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺘﺰﻳﻴﻒ واﻻﻧﺘﺤﺎل
اﻟﻔﺮع 1
ﻓﻲ ﺗﺰﻳﻴﻒ أو ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻨﻘﻮد أو ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎم
ﻣﺎدة 334
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ آﻞ ﻣﻦ زﻳﻒ أو زور أو ﻏﻴﺮ أﺣﺪ اﻷﺷﻴﺎء اﻵﺗﻴﺔ:
ﻧﻘﻮدا ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ أو أوراﻗﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﺨﺎرج؛
أوراﻗﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،اذوﻧﺎت أو ﺳﻨﺪات ،ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺤﻤﻞ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ أو ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ ،أو ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻻذوﻧﺎت أو اﻟﺴﻨﺪات.
ﻣﺎدة 335
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ آﻞ ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ،ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ،ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﻨﻘﻮد
أو اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻻذوﻧﺎت أو اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ،أو ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﻓﻲ
إدﺧﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﻣﺎدة 336
ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  143إﻟﻰ  ،145أي واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﻟﻔﻴﻦ إذا أﺷﻌﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وآﺸﻒ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ
ﺗﻤﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت وﻗﺒﻞ إﺟﺮاء أﻳﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎل اﻟﺠﻨﺎة اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻟﻮ ﻟﻢ
ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﻌﺪ اﺑﺘﺪاء اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ.
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وﻳﺠﻮز ﻣﻊ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻋﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺎدة.
ﻣﺎدة 337
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻟﻮن ﻧﻘﻮدا ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب أو ﺑﺎﻟﺨﺎرج ،وذﻟﻚ
ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪن ،أو ﻣﻦ أﺻﺪر أو أدﺧﻞ ﻧﻘﻮدا ﻣﻠﻮﻧﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ آﻞ ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ إﺻﺪار أو إدﺧﺎل اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﻠﻮﻧﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ.
ﻣﺎدة 338
ﻻ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻧﻘﻮدا ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ أو أوراﻗﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺰﻳﻔﺔ أو ﻣﺰورة أو ﻣﻐﻴﺮة أو ﻣﻠﻮﻧﺔ ،إذا ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﺛﻢ أﻋﺎدهﺎ ﻟﻠﺘﺪاول وهﻮ ﻻزال ﻳﺠﻬﻞ ﻋﻴﻮﺑﻬﺎ.
أﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻮد إﻟﻰ اﻟﺘﺪاول ﺑﻌﺪ أن اآﺘﺸﻒ ﻋﻴﺒﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ
أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺴﺎوي أرﺑﻌﺔ أﻣﺜﺎل اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي أﻋﺎدﻩ إﻟﻰ اﻟﺘﺪاول.
ﻣﺎدة 339
ﺻﻨﻊ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وآﺬﻟﻚ إﺻﺪارهﺎ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ أو إدﺧﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ درهﻢ.
ﻣﺎدة 340
ﻣﻦ ﺻﻨﻊ أو اﻗﺘﻨﻰ أو ﺣﺎز أو أﻋﻄﻰ ﻣﻮاد أو أدوات ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺼﻨﻊ أو ﺗﺰﻳﻴﻒ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻘﻮد أو ﺳﻨﺪات
اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ
ﺁﻻف درهﻢ إﻻ إذا آﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻳﻜﻮن ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ.
ﻣﺎدة 341
ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  334و  338إﻟﻰ  ،340ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدرة
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  43و  44و .89
اﻟﻔﺮع 2
ﻓﻲ ﺗﺰﻳﻴﻒ أﺧﺘﺎم اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺪﻣﻐﺎت واﻟﻄﻮاﺑﻊ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
ﻣﺎدة 342
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻣﻦ زﻳﻒ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو ا ﺳﺘﻌﻤﻞ هﺬا اﻟﺨﺎﺗﻢ اﻟﻤﺰﻳﻒ.
وﻳﺴﺮي اﻟﻌﺬر اﻟﻤﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  336ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻣﺎدة 343
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻣﻦ زﻳﻒ أو زور واﺣﺪا أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أو واﺣﺪة أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ أو واﺣﺪة أو أآﺜﺮ ﻣﻦ دﻣﻐﺎت اﻟﺬهﺐ
أو اﻟﻔﻀﺔ ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮاﺑﻊ أو اﻷوراق أو اﻟﻌﻼﻣﺎت أو اﻟﺪﻣﻐﺎت اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ أو اﻟﻤﺰورة.
ﻣﺎدة 344
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ،ﺑﺪون ﺣﻖ ،ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻄﻮاﺑﻊ أو اﻟﻌﻼﻣﺎت
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أو اﻟﺪﻣﻐﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺛﻢ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ أو اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻳﻀﺮ
ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ.
ﻣﺎدة 345
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ،وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺑﻴﺔ:
 -1ﺻﻨﻊ ﺧﺎﺗﻢ أو ﻃﺎﺑﻊ أو ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻹﺣﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ دون أﻣﺮ آﺘﺎﺑﻲ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ
رﺳﻤﻲ؛
 -2ﺻﻨﻊ أو إﺣﺮاز أو ﺗﻮزﻳﻊ أو ﺷﺮاء أو ﺑﻴﻊ اﻟﻄﻮاﺑﻊ أو اﻷﺧﺘﺎم أو اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺘﻠﻂ ﻣﻊ
أﺧﺘﺎم اﻟﺪوﻟﺔ أو إﺣﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻟﻮ ﻟﺒﻠﺪ أﺟﻨﺒﻲ.
ﻣﺎدة 346
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف درهﻢ:
 -1ﻣﻦ ﻳﺰﻳﻒ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،أو إﺣﺪى اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
أﻧﻮاع اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ؛
 -2ﻣﻦ ﻳﺰﻳﻒ ﺧﺎﺗﻤﺎ أو ﻃﺎﺑﻌﺎ أو ﻋﻼﻣﺔ ﻹﺣﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻷﺧﺘﺎم أو اﻟﻄﻮاﺑﻊ
أو اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ.
 -3ﻣﻦ ﻳﺰﻳﻒ أوراﻗﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﻌﻨﻮان أو اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ذات اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪهﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ أو ﻳﺮوج أو ﻳﻮزع
أو ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻷوراق أو اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻮرة؛
 -4ﻣﻦ ﻳﺰﻳﻒ أو ﻳﺰور ﻃﻮاﺑﻊ اﻟﺒﺮﻳﺪ أو ﺷﺎرات اﻷداء أو ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻟﺮد اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ إدارة اﻟﺒﺮﻳﺪ
أو اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ أو اﻷوراق أو اﻟﻨﻤﺎذج ذات اﻟﻄﻮاﺑﻊ وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ أو ﻳﺮوج أو ﻳﻮزع
أو ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ،ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ،هﺬﻩ اﻟﻄﻮاﺑﻊ أو اﻟﺸﺎرات أو اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ أو اﻷوراق أو اﻟﻨﻤﺎذج ذات اﻟﻄﻮاﺑﻊ ،اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ
أو اﻟﻤﺰورة؛
وﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة  40وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ.
ﻣﺎدة 347
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درهﻢ ﻣﻦ
آﺎن ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ،ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ،ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺗﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ أو ﻋﻼﻣﺔ أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﻣﻤﺎ أﺷﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺛﻢ
اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ أو ﺣﺎول اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ أو اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻐﺶ.
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ.
ﻣﺎدة 348
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ:
 -1ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻃﺎﺑﻊ ﺑﺮﻳﺪ أو ﻃﻮاﺑﻊ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ أو أوراﻗﺎ أو ﻧﻤﺎذج ذات ﻃﺎﺑﻊ ،ﺳﺒﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ،
وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺎﺑﻊ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ،ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻔﺎدي إﺑﻄﺎﻟﻬﺎ واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
 -2ﻣﻦ زاد ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻃﻮاﺑﻊ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ أو أﻳﺔ أوراق ذات ﻗﻴﻢ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﺻﺎﻟﺤﺔ أو
أﺑﻄﻠﺖ ،وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻄﺒﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺗﺨﺮﻳﻤﻬﺎ ،أو أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ أو ﻳﺮوج أو ﻳﻌﺮض
أو ﻳﻮزع أو ﻳﺼﺪر ﻃﻮاﺑﻊ ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ ،زﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.
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 -3ﻣﻦ زﻳﻒ أو أﺻﺪر أو ﻏﻴﺮ ﻋﻼﻣﺎت اﻷداء أو اﻟﻄﻮاﺑﻊ أو ﺷﺎرات اﻷداء أو ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻟﺮد اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪهﺎ
إدارة اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أﺟﻨﺒﻲ ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ أو ﻳﺮوج أو ﻳﻮزع ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت أو اﻟﻄﻮاﺑﻊ أو اﻟﺸﺎرات
أو اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ وﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ.
ﻣﺎدة 349
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ:
 -1ﻣﻦ ﺻﻨﻊ أو ﺑﺎع أو روج أو وزع أﺷﻴﺎء أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت أو ﻧﻤﺎذج ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ،إذا
آﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ أو اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،ﻓﻲ
اﻟﻤﻐﺮب أو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،أو ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﺳﻨﺪات اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺮﺗﺐ أو ﻋﻼﻣﺎت أو ﻃﻮاﺑﻊ إدارة اﻟﺒﺮﻳﺪ واﻟﺒﺮق
واﻟﺘﻠﻴﻔﻮن ،أو ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو أوراق أو ﻧﻤﺎذج ذات ﻃﻮاﺑﻊ أو أﺳﻬﻢ أو ﺳﻨﺪات
أو ﺣﺼﺺ اﻟﻔﻮاﺋﺪ أو ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻷرﺑﺎح أو ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ،إذا وﺟﺪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ
أوراق ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻣﺘﻰ آﺎن هﺬا
اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﻬﻞ ﻗﺒﻮل هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء أو اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت أو اﻟﻨﻤﺎذج ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻘﻠﺪة.
 -2ﻣﻦ ﺻﻨﻊ أو ﺑﺎع أو روج أو وزع أو اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،إذا آﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻤﻬﺎ أو ﻟﻮﻧﻬﺎ
أو ﻋﺒﺎراﺗﻬﺎ أو ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ أو أي ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻷوراق اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ
اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ أو اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺌﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ
أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﺪث ﻟﺒﺴﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺠﻤﻬﻮر.
ﻣﺎدة 350
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺮع ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺣﺘﻤﺎ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  43و  44و .89
اﻟﻔﺮع 3
ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺮ اﻷوراق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺎدة 351
ﺗﺰوﻳﺮ اﻷوراق هﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ ،ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﺒﺐ ﺿﺮرا ﻣﺘﻰ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﺮر
ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة 352
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ آﻞ ﻗﺎض أو ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ وآﻞ ﻣﻮﺛﻖ أو ﻋﺪل ارﺗﻜﺐ ،أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ،
ﺗﺰوﻳﺮا ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ:
 وﺿﻊ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎت ﻣﺰورة؛ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺤﺮر أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ؛ وﺿﻊ أﺷﺨﺎص ﻣﻮهﻮﻣﻴﻦ أو اﺳﺘﺒﺪال أﺷﺨﺎص ﺑﺂﺧﺮﻳﻦ؛ آﺘﺎﺑﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ أو ﻣﻘﺤﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت أو اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺤﺮﻳﺮهﺎ أو اﺧﺘﺘﺎﻣﻬﺎ.ﻣﺎدة 353
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء أو اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ أو اﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ أو اﻟﻌﺪول ارﺗﻜﺐ،
ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ ،أﺛﻨﺎء ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ورﻗﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻓﻲ ﺟﻮهﺮهﺎ أو ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺗﺤﺮﻳﺮهﺎ ،وذﻟﻚ إﻣﺎ
ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ رﺳﻤﻪ أو أﻣﻼﻩ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن ،وإﻣﺎ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ وﻗﺎﺋﻊ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ
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ﺻﺤﻴﺤﺔ ،وإﻣﺎ ﺑﺈﺛﺒﺎت وﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻟﺪﻳﻪ ،أو ﺣﺪﺛﺖ أﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ذﻟﻚ،
وإﻣﺎ ﺑﺤﺬف أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﺪي ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎهﺎ.
ﻣﺎدة 354
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ آﻞ ﺷﺨﺺ ،ﻋﺪا ﻣﻦ أﺷﻴﺮ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻳﺮﺗﻜﺐ
ﺗﺰوﻳﺮا ﻓﻲ ﻣﺤﺮر رﺳﻤﻲ أو ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ:
 ﺑﺎﻟﺘﺰﻳﻴﻒ أو اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ؛ ﺑﺎﺻﻄﻨﺎع اﺗﻔﺎﻗﺎت أو ﺗﻀﻤﻴﻨﺎت أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت أو إﺑﺮاء أو ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺮرات ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮهﺎ؛ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ أو ﺣﺬف أو ﺗﺤﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮوط أو اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت أو اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺮرات ﻹﺛﺒﺎﺗﻬﺎأو اﻹدﻻء ﺑﻬﺎ.
 ﺑﺨﻠﻖ أﺷﺨﺎص وهﻤﻴﻴﻦ أو اﺳﺘﺒﺪال أﺷﺨﺎص ﺑﺂﺧﺮﻳﻦ.ﻣﺎدة 355
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ آﻞ ﺷﺨﺺ
ﻟﻴﺲ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮر ،أدﻟﻰ أﻣﺎم اﻟﻌﺪل ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺬر ﻣﻌﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  143إﻟﻰ  ، 145ﻣﻦ آﺎن ﻗﺪ
أدﻟﻰ ،ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺷﺎهﺪ ،أﻣﺎم اﻟﻌﺪل ،ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺛﻢ ﻋﺪل ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻤﺤﺮر أي ﺿﺮر ﻟﻠﻐﻴﺮ وﻗﺒﻞ أﻳﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺿﺪﻩ.
ﻣﺎدة 356
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺰورة ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا
اﻟﻔﺮع ،ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺘﺰوﻳﺮهﺎ.
اﻟﻔﺮع 4
ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺮ اﻷوراق اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ أو اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺒﻨﻮك
ﻣﺎدة 357
ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،354ﺗﺰوﻳﺮا ﻓﻲ ﻣﺤﺮر ﺗﺠﺎري أو ﺑﻨﻜﻲ ،أو ﺣﺎول
ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ درهﻢ.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
وﻳﺠﻮز أن ﺗﺼﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ،إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﺮف أو ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮآﺔ ،أو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ،ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﻠﺠﺄون إﻟﻰ اﻻآﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﺑﻮاﺳﻄﺔ
إﺻﺪار اﻷﺳﻬﻢ أو اﻟﺴﻨﺪات أو اﻻذوﻧﺎت أو اﻟﺤﺼﺺ أو اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻳﺎ آﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ ،ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮآﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﻣﺎدة 358
ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  354ﺗﺰوﻳﺮا ﻓﻲ ﻣﺤﺮر ﻋﺮﻓﻲ ،أو ﺣﺎول ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 40وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
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ﻣﺎدة 359
ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ورﻗﺔ ﻣﺰورة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺮع ،ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺘﺰوﻳﺮهﺎ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺘﺰوﻳﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻔﺮع 5
ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺮ أﻧﻮاع ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺸﻬﺎدات
ﻣﺎدة 360
ﻣﻦ زﻳﻒ أو زور أو ﻏﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺧﺺ أو اﻟﺸﻬﺎدات أو اﻟﻜﺘﻴﺒﺎت أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت أو اﻟﻨﺸﺮات أو اﻟﺘﻮاﺻﻴﻞ أو
ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ أو أواﻣﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو أوراق اﻟﻄﺮﻳﻖ أو ﺟﻮازات اﻟﻤﺮور ،أو أﻳﺔ وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﺼﺪرهﺎ
اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺛﺒﺎﺗﺎ ﻟﺤﻖ أو هﻮﻳﺔ أو ﺻﻔﺔ أو ﻣﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 ، 40ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ.
وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ.
 -1اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ أو اﻟﻤﺰورة أو اﻟﻤﻐﻴﺮة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ.
 -2اﺳﺘﻌﻤﺎل إﺣﺪى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ،ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ
ﻧﺎﻗﺼﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
ﻣﺎدة 361
ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ،إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ إﺣﺪى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ،أو ﺣﺎول ذﻟﻚ ،إﻣﺎ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻹدﻻء ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،وإﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺤﺎل إﺳﻢ آﺎذب أو ﺻﻔﺔ آﺎذﺑﺔ ،وإﻣﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺷﻬﺎدات أو إﻗﺮارات ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
أﻣﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﻳﺴﻠﻢ أو ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ إﺣﺪى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  360ﻟﺸﺨﺺ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﺣﻖ
ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ أﻟﻔﻴﻦ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
درهﻢ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻠﻪ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷﺷﺪ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎدة  248وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ،آﻤﺎ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ وﺛﻴﻘﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ أو آﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻞ إﺳﻤﺎ ﻏﻴﺮ إﺳﻤﻪ.
ﻣﺎدة 362
أﺻﺤﺎب اﻟﻐﺮف أو اﻷﻧﺰال ،إذا ﻗﻴﺪوا ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺗﻬﻢ أﺣﺪ اﻟﻨﺰﻻء ﺗﺤﺖ إﺳﻢ زاﺋﻒ أو ﻣﺨﺘﻠﻒ ،وآﺬﻟﻚ إذا
اﻏﻔﻠﻮا ﺗﻘﻴﻴﺪهﻢ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﻌﻬﻢ ،ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ
ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ ،أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﻋﻦ آﻞ
ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ رد أو ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت أو ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ هﺆﻻء
اﻷﺷﺨﺎص أﺛﻨﺎء ﻧﺰوﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪهﻢ ،ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ.
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ﻣﺎدة 363
ﻣﻦ ﻳﺼﻄﻨﻊ ﺷﻬﺎدة ﺑﻤﺮض أو ﻋﺠﺰ ﺗﺤﺖ إﺳﻢ أﺣﺪ اﻷﻃﺒﺎء أو اﻟﺠﺮاﺣﻴﻦ أو أﻃﺒﺎء اﻷﺳﻨﺎن أو ﻣﻼﺣﻈﻲ
اﻟﺼﺤﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺑﻘﺼﺪ أن ﻳﻌﻔﻲ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻳﻌﻔﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻳﺎ آﺎﻧﺖ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 364
آﻞ ﻃﺒﻴﺐ أو ﺟﺮاح أو ﻃﺒﻴﺐ أﺳﻨﺎن أو ﻣﻼﺣﻆ ﺻﺤﻲ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ،إذا ﺻﺪر ﻣﻨﻪ ،أﺛﻨﺎء ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺘﻪ وﺑﻘﺼﺪ
ﻣﺤﺎﺑﺎة ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ،إﻗﺮار آﺎذب أو ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﺮض أو ﻋﺠﺰ أو ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻤﻞ ،أو ﻗﺪم ﺑﻴﺎﻧﺎت
آﺎذﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﻤﺮض أو اﻟﻌﺠﺰ أو ﺳﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎة ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻠﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ ،ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  248وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 40ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
ﻣﺎدة 365
ﻣﻦ اﺻﻄﻨﻊ ،ﺗﺤﺖ إﺳﻢ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺷﻬﺎدة ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺴﻴﺮة أو اﻟﻌﺪم أو ﺷﻬﺎدة
ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻳﺔ ﻇﺮوف ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺠﻠﺐ ﻋﻄﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻋﻄﻒ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺬآﻮر
ﻓﻴﻬﺎ ،أو أن ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ أو ﻗﺮض أو إﻋﺎﻧﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ:
 -1ﻣﻦ زور ﺷﻬﺎدة ﺻﺤﻴﺤﺔ اﻷﺻﻞ ،ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺳﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ
ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺻﺪرت ﻟﻪ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ.
 -2ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﺷﻬﺎدة ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ أو ﻣﺰورة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬآﺮ.
وإذا اﺻﻄﻨﻌﺖ اﻟﺸﻬﺎدة ﺗﺤﺖ إﺳﻢ ﻓﺮد ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﺈن ﺻﻨﻌﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ
إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
ﻣﺎدة 366
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ ،ﻣﻦ:
 -1ﺻﻨﻊ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ إﻗﺮارا أو ﺷﻬﺎدة ﺗﺘﻀﻤﻦ وﻗﺎﺋﻊ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ؛
 -2زور أو ﻋﺪل ،ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ،إﻗﺮارا أو ﺷﻬﺎدة ﺻﺤﻴﺤﺔ اﻷﺻﻞ.
 -3اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ إﻗﺮارا أو ﺷﻬﺎدة ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﻣﺰورة.
ﻣﺎدة 367
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺮع ،إذا ارﺗﻜﺒﺖ أﺿﺮارا ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺗﺰوﻳﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،وإﻣﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ
ﺗﺰوﻳﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ.
اﻟﻔﺮع 6
ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور واﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻜﺎذﺑﺔ واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺎدة
ﻣﺎدة 368
ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور هﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻤﺪا ،ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم أو ﺿﺪﻩ ،إذا
أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺷﺎهﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻒ اﻟﻴﻤﻴﻦ ،ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺪﻧﻴﺔ أو إدارﻳﺔ ،ﻣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ أﻗﻮاﻟﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.
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ﻣﺎدة 369
ﻣﻦ ﺷﻬﺪ زورا ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ،ﺳﻮاء ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﺗﺴﻠﻢ ﻧﻘﻮدا أو ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﻦ أي ﻧﻮع آﺎﻧﺖ ،أو ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ وﻋﺪ ،آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ
إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
وإذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﺈن ﺷﺎهﺪ اﻟﺰور اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﺿﺪﻩ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
ﻣﺎدة 370
ﻣﻦ ﺷﻬﺪ زورا ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ.
ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ أن ﺷﺎهﺪ اﻟﺰور ﺗﺴﻠﻢ ﻧﻘﻮدا ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﻦ أي ﻧﻮع آﺎﻧﺖ ،أو ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ وﻋﺪ ﻓﺈن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ ،واﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ درهﻢ.
ﻣﺎدة 371
ﻣﻦ ﺷﻬﺪ زورا ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﺳﻮاء ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﻏﺮاﻣﺔ
ﻣﻦ ﺳﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ درهﻢ.
ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ أن ﺷﺎهﺪ اﻟﺰور ﺗﺴﻠﻢ ﻧﻘﻮدا أو ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﻦ أي ﻧﻮع آﺎﻧﺖ ،أو ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ وﻋﺪ ،ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ
ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
ﻣﺎدة 372
ﻣﻦ ﺷﻬﺪ زوراﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ أو إدارﻳﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ
وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ درهﻢ.
ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ أن ﺷﺎهﺪ اﻟﺰور ﺗﺴﻠﻢ ﻧﻘﻮدا أو ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﻦ أي ﻧﻮع آﺎﻧﺖ ،أو ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ وﻋﺪ ،ﻓﺈن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﺁﻻف درهﻢ.
وﻳﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺰﺟﺮي ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺪﻋﻮى ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻣﺎدة 373
ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻮﻋﻮد أو اﻟﻬﺒﺎت أو اﻟﻬﺪاﻳﺎ أو اﻟﻀﻐﻂ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﻤﻨﺎورة أو اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻟﺤﻤﻞ
اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدة أو ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أو ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻗﺮارات آﺎذﺑﺔ ،ﻓﻲ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى ،أو
ﺑﻘﺼﺪ إﻋﺪاد ﻃﻠﺒﺎت أو دﻓﻮع ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺎدة آﺎﻧﺖ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،ﺳﻮاء أدى ﺗﺪﺧﻠﻪ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ أم
ﻻ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ ،ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل  369و  370و .372
ﻣﺎدة 374
اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ اﻟﺬي ﻳﻐﻴﺮ ﻋﻤﺪا ﻓﻲ ﺟﻮهﺮ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ أو اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ،ﺳﻮاء آﺎن
ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور ،ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  369إﻟﻰ  .372وإذا وﻗﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻹﺣﺪى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻌﺪة ﻹﺛﺒﺎت ﺣﻖ
أو واﻗﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺮرات ،ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  352إﻟﻰ  ، 359ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﻐﻴﺮة.
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ﻣﺎدة 375
اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﻨﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،إذا ﻗﺪم ﺷﻔﻮﻳﺎ أو آﺘﺎﺑﻴﺎ ،ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪﻋﻮى ،رأﻳﺎ
آﺎذﺑﺎ أو ﻗﺮر وﻗﺎﺋﻊ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور ،ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  369إﻟﻰ .372
ﻣﺎدة 376
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﻴﺮ أو اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﻮد ،ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺎدة
.373
ﻣﺎدة 377
آﻞ ﺷﺨﺺ وﺟﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ أو ردت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،إذا أدى ﻳﻤﻴﻨﺎ آﺎذﺑﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ درهﻢ.
ﻣﺎدة 378
ﻣﻦ آﺎن ﻳﻌﻠﻢ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءة ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﺒﻮس اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ،أو ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ،وﺳﻜﺖ
ﻋﻤﺪا ﻋﻦ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻮرا إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﺎي:
 اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ ،إذا آﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺑﺠﻨﺎﻳﺔ.
 اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦاﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،إذا آﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺠﻨﺤﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ أو ﺿﺒﻄﻴﺔ.
وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ إذا أدى ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮا ،ﻣﺘﻰ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ.
وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ أو اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ
ﻓﻴﻬﺎ ،وﻻ ﻋﻠﻰ أﻗﺎرﺑﻬﻢ ،أو أﺻﻬﺎرهﻢ إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
ﻣﺎدة 379
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻔﺼﻮل هﺬا اﻟﻔﺮع ،ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺮم ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
اﻟﻔﺮع 7
ﻓﻲ اﻧﺘﺤﺎل اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﻷﻟﻘﺎب أو اﻷﺳﻤﺎء أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺪون ﺣﻖ
ﻣﺎدة 380
ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﺻﻔﺔ ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻣﺪﻧﻴﺔ آﺎﻧﺖ أو ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ،أو ﻗﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ،
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻠﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ.
ﻣﺎدة 381
ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ أو ادﻋﻰ ﻟﻘﺒﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻤﻬﻨﺔ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺷﻬﺎدة رﺳﻤﻴﺔ أو ﺻﻔﺔ ﺣﺪدت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺷﺮوط اآﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ،دون أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻠﻘﺐ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻬﺎدة أو ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درهﻢ ،أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﺧﺎص ﻳﻘﺮر ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ.
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ﻣﺎدة 382
ﻣﻦ ﺗﺰﻳﺎ ﻋﻠﻨﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﺑﺰي ﻧﻈﺎﻣﻲ أو ﺑﺬﻟﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻹﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﻟﺼﻔﺎت أو ﺑﺸﺎرة رﺳﻤﻴﺔ أو وﺳﺎم
وﻃﻨﻲ أو أﺟﻨﺒﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ ،أو
ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮن ﻣﺎدة ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ.
ﻣﺎدة 383
ﻣﻦ ادﻋﻰ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ،ﻓﻲ ورﻗﺔ رﺳﻤﻴﺔ أو ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﺘﺎدة ،ﻟﻘﺒﺎ أو ﻣﻴﺰة ﺷﺮﻓﻴﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ.
ﻣﺎدة 384
ﻣﻦ ارﺗﺪى ﻋﻠﻨﺎ ﺑﺬﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺰي اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﺘﺒﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺰي اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو اﻟﺪرك أو اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو إدارة اﻟﺠﻤﺎرك أو أي ﻣﻮﻇﻒ ﻳﺘﻮﻟﻰ
وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ
وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ ،أو ﺑﺄﺟﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
ﻣﺎدة 385
ﻣﻦ اﻧﺘﺤﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ إﺳﻤﺎ ﻏﻴﺮ إﺳﻤﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ورﻗﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو رﺳﻤﻴﺔ أو ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ إدارﻳﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ
إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ.
ﻣﺎدة 386
ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻟﻠﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺳﻢ آﺎذب أو ﺻﻔﺔ ﻏﻴﺮ
ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
ﻣﺎدة 387
ﻣﻦ اﻧﺘﺤﻞ إﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ،ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ،أو آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻟﻠﺴﻮاﺑﻖ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﺨﺺ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،ﻣﻊ ﻋﺪم
اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ إذا وﺟﺪ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ أدﻟﻰ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت آﺎذﺑﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻤﺘﻬﻢ وﺗﺴﺒﺐ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ،ﻓﻲ
ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻟﻠﺴﻮاﺑﻖ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ هﺬا اﻟﻤﺘﻬﻢ.
ﻣﺎدة 388
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺮع ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺤﻜﻢ أن ﻳﺄﻣﺮ إﻣﺎ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ آﻠﻪ أو
ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ،واﻣﺎ ﺑﺈﻟﺼﺎﻗﻪ ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.
وﻳﺠﻮز ﻟﻪ ،إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ،أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ هﺎﻣﺶ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،أو ورﻗﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﻘﺐ
أو ﺣﺮف ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺳﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ.
ﻣﺎدة 389
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درهﻢ ﻣﻦ ﻳﺰاول ﻣﻬﻨﺔ وآﻴﻞ ﺗﺠﺎري أو ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
أو ﺟﺒﺎﺋﻲ إذا وﺿﻊ أو ﺗﺮك ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻀﻊ ﺻﻔﺘﻪ آﺄﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ أو رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻓﻴﻴﻦ
أو ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺎﺑﻖ أو ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺮﻓﻲ أو رﺗﺒﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮرات أو إﻋﻼﻧﺎت أو آﺮاﺳﺎت أو ﻻﻓﺘﺎت
أو ﺻﻔﺎﺋﺢ أو أوراق ﻣﻌﻨﻮﻧﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ،ﻓﻲ أي وﺛﻴﻘﺔ أو آﺘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ.
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ﻣﺎدة 390
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف درهﻢ ،أو ﺑﺈﺣﺪى
هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن أو اﻟﻤﺪﻳﺮون أو اﻟﻤﺴﻴﺮون ﻟﺸﺮآﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو
ﻣﺎﻟﻴﺔ ،إذا وﺿﻌﻮا ،أو ﺗﺮآﻮا ﻏﻴﺮهﻢ ﻳﻀﻊ إﺳﻢ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ،ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ
ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺗﻠﻚ ،ﻓﻲ أﻳﺔ دﻋﺎﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮوﻧﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺰﻣﻮن إﻧﺸﺎءهﺎ.
ﻣﺎدة 391
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن واﻟﻤﺪﻳﺮون واﻟﻤﺴﻴﺮون ﻟﺸﺮآﺔ أو
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ إذا وﺿﻌﻮا أو ﺗﺮآﻮا ﻏﻴﺮهﻢ ﻳﻀﻊ إﺳﻢ ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو إﺳﻢ أﺣﺪ
رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ أو اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ أو ﻣﻮﻇﻔﺄو ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺎﺑﻖ أو ﺻﺎﺣﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎم ،إذا آﺎن اﻹﺳﻢ
ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ ،ﻓﻲ أﻳﺔ دﻋﺎﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮوﻧﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺰﻣﻮن إﻧﺸﺎءهﺎ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻔﺮع 1
ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ،واﻟﺘﺴﻤﻴﻢ واﻟﻌﻨﻒ
ﻣﺎدة 392
آﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻤﺪا ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻌﺪ ﻗﺎﺗﻼ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ .ﻟﻜﻦ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻓﻲ
اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻵﺗﻴﺘﻴﻦ:
 إذا ﺳﺒﻘﺘﻪ أو ﺻﺤﺒﺘﻪ أو أﻋﻘﺒﺘﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ أﺧﺮى؛ إذا آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ إﻋﺪاد ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ أو ﺗﺴﻬﻴﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ أو إﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ أو ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮار اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦأو ﺷﺮآﺎﺋﻬﻢ أو ﺗﺨﻠﻴﺼﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
ﻣﺎدة 393
اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار أو اﻟﺘﺮﺻﺪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام.
ﻣﺎدة 394
ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار هﻮ اﻟﻌﺰم اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻗﺒﻞ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ أو ﻋﻠﻰ أي
ﺷﺨﺺ ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ أو ﻳﺼﺎدف ،ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن هﺬا اﻟﻌﺰم ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺮف أو ﺷﺮط.
ﻣﺎدة 395
اﻟﺘﺮﺻﺪ هﻮ اﻟﺘﺮﺑﺺ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ أو ﻗﺼﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ أو أﻣﻜﻨﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﺨﺺ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻠﻪ أو ارﺗﻜﺎب
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪﻩ.
ﻣﺎدة 396
ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪا أﺣﺪ أﺻﻮﻟﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام.
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ﻣﺎدة 397
ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪا ﻃﻔﻼ وﻟﻴﺪا ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  392و  ،393ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال
اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ.
إﻻ أن اﻷم ،ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻓﺎﻋﻠﺔ أﺻﻠﻴﺔ أو ﻣﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ وﻟﻴﺪهﺎ ،ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ
ﻋﺸﺮ .وﻻ ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎر آﻴﻬﺎ وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ.
ﻣﺎدة 398
ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة ﺷﺨﺺ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻮاد ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻤﻮت ﻋﺎﺟﻼ أو أﺟﻼ أﻳﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أو أﻋﻄﻴﺖ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد وأﻳﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺴﻤﻴﻢ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام.
ﻣﺎدة 399
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام آﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو ﻳﺮﺗﻜﺐ أﻋﻤﺎﻻ وﺣﺸﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻌﻞ ﻳﻌﺪ ﺟﻨﺎﻳﺔ.
ﻣﺎدة 400
ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪا ﺿﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﺟﺮﺣﺎ أو ﺿﺮﺑﺎ أو أي ﻧﻮع ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻹﻳﺬاء ﺳﻮاء ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ
ﻣﺮض أو ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﺮض أو ﻋﺠﺰ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪﺗﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ ،أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار أو اﻟﺘﺮﺻﺪ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺷﻬﻮر إﻟﻰ
ﺳﻨﺘﻴﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ.
ﻣﺎدة 401
إذا آﺎن اﻟﺠﺮح أو اﻟﻀﺮب أو ﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﻨﻒ أو اﻹﻳﺬاء ﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺠﺰ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪﺗﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ
ﻳﻮﻣﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار أو اﻟﺘﺮﺻﺪ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح ،ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ
ﺧﻤﺲ ،واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ درهﻢ.
وﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
ﻣﺎدة 402
إذا آﺎن اﻟﺠﺮح أو اﻟﻀﺮب أو ﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻹﻳﺬاء ﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﻀﻮ أو ﺑﺘﺮﻩ
أو اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ أو ﻋﻤﻰ أو ﻋﻮر أو أي ﻋﺎهﺔ داﺋﻤﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار أو اﻟﺘﺮﺻﺪ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح ،ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ
ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
ﻣﺎدة 403
إذا آﺎن اﻟﺠﺮح أو اﻟﻀﺮب أو ﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻳﺬاء أو اﻟﻌﻨﻒ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪا ،وﻟﻜﻦ دون ﻧﻴﺔ اﻟﻘﺘﻞ،
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﻮت ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار أو اﻟﺘﺮﺻﺪ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
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ﻣﺎدة 404
)ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﻳﻌﺎﻗﺐ آﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪا ﺿﺮﺑﺎ أو ﺟﺮﺣﺎ أو أي ﻧﻮع ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻹﻳﺬاء ﺿﺪ أﺣﺪ أﺻﻮﻟﻪ أو ﺿﺪ
آﺎﻓﻠﻪ أو ﺿﺪ زوﺟﻪ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  400و  ،401ﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ،ﺣﺴﺐ
اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ.
 -2ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺎدة  ، 402اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ.
 -3ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺎدة  ، 403اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ
ﺳﻨﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ
اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ
)ﻣﺎدة  – 392ﻓﻘﺮة (
اﻹﻋﺪام.
اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﺑﺪون ﻇﺮف ﻣﺸﺪد
ﺳﺒﻘﺘﻪ أو ﺻﺤﺒﺘﻪ أو أﻋﻘﺒﺘﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ أﺧﺮى.
ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻷﻋﺪاد أو ﺗﺴﻬﻴﻞ أو إﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻨﺎﻳﺔ أﺧﺮى أو ﺟﻨﺤﺔ.
ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﻣﺸﺎر آﻴﻬﻢ أو ﻟﺘﺨﻠﻴﺼﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ،ﻣﺎدة  392ﻓﻘﺮة .2
ﻣﻊ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار أو اﻟﺘﺮﺻﺪ ،ﻣﺎدة 393
ﻗﺘﻞ أﺣﺪ اﻷﺻﻮل ،ﻣﺎدة .396
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ وﺣﺸﻲ )ﻋﻨﺪ اﻗﺘﺮاف ﺟﻨﺎﻳﺔ( ،ﻣﺎدة 399
اﻟﺘﺴﻤﻴﻢ ،ﻣﺎدة 398
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻌﻤﺪي – اﻟﻀﺮب واﻟﺠﺮح ﻋﻤﺪا
اﻟﻮﺻﻒ
ﻇﺮوف اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻧﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة
ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ
)أﺣﺪ اﻷﺻﻮل ﻣﺎدة (404
ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار
أو اﻟﺘﺮﺻﺪ اﻟﻔﺼﻮل
395 - 394
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻼح
ﻣﺎدة 400
ﻓﻘﺮة 2
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺨﻔﻴﻒ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
)اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻳﻮم واﺣﺪ إﻟﻰ  15ﻳﻮﻣﺎ وﻏﺮاﻣﺔ  12إﻟﻰ  120درهﻤﺎ أو إﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ )ﻣﺎدة
 806ﻓﻘﺮة  1اﻟﻌﻨﻒ )اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻷﺷﻐﺎل ﻣﺪﺗﻪ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ أو اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ
ﻋﺠﺰ( ﺟﻨﺤﺔ ﺿﺒﻄﻴﺔ
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)اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  120إﻟﻰ  500درهﻤﺎ أو إﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﺎدة
 400ﻓﻘﺮة  1ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ(
)ﻣﺎدة  404ﻓﻘﺮة (1
ﻣﻊ
أو ﻣﻊ
ﺟﻨﺤﺔ ﺿﺒﻄﻴﺔ
)اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  120إﻟﻰ  1000درهﻢ )ﻣﺎدة  400ﻓﻘﺮة (2
ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﺗﺼﺒﺢ ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ
)ﻣﺎدة  404ﻓﻘﺮة (1
اﻟﻌﻒ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻷﺷﻐﺎل ﻣﺪﺗﻪ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ
ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  120إﻟﻰ  1.000درهﻢ
ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
)ﻣﺎدة  404ﻓﻘﺮة (1
ﻣﻊ
أو ﻣﻊ
ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ
)ﻣﺎدة (401
ﻓﻘﺮة  2و 3
)اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  250إﻟﻰ  2.000درهﻢ واﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻣﺎدة  40ﻣﺎدة
 401اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن  2و 3
ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ(
)ﻣﺎدة  404ﻓﻘﺮة (1
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﻀﻮ أو ﺑﺘﺮﻩ أو اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ أو أي ﻋﺎهﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﺟﻨﺎﻳﺔ
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات
)ﻣﺎدة  402ﻓﻘﺮة (1
ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
)ﻣﺎدة  404ﻓﻘﺮة (1
ﻣﻊ
أو ﻣﻊ
ﺟﻨﺎﻳﺔ
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
)ﻣﺎدة  402ﻓﻘﺮة (2
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ
)ﻣﺎدة  404ﻓﻘﺮة (2
اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﻮت دون ﻗﺼﺪ اﻟﻘﺘﻞ
ﺟﻨﺎﻳﺔ
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
)ﻣﺎدة  402ﻓﻘﺮة (1
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ
)ﻣﺎدة  404ﻓﻘﺮة (3
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ﻣﻊ
أو ﻣﻊ
ﺟﻨﺎﻳﺔ
اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ
)ﻣﺎدة  402ﻓﻘﺮة (2
اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ
)ﻣﺎدة  404ﻓﻘﺮة (3
ﻣﺎدة 405
ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺟﺮة أو ﻋﺼﻴﺎن أو ﺗﺠﻤﻊ ﺛﻮري ،ارﺗﻜﺐ أﺛﻨﺎءﻩ ﻋﻨﻒ أﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﻣﻮت ،ﻃﺒﻖ اﻟﺸﺮوط
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،403ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ
ﻟﻠﻌﻨﻒ.
أﻣﺎ اﻟﺮؤﺳﺎء واﻟﻤﻨﻈﻤﻮن واﻟﻤﺪﺑﺮون واﻟﻤﺤﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﺟﺮة أو اﻟﻌﺼﻴﺎن أو اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺜﻮري ﻓﻴﻌﺎﻗﺒﻮن
آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎﻧﻮا هﻢ اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒﻮا أﻓﻌﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ.
ﻣﺎدة 406
ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺟﺮة أو ﻋﺼﻴﺎن أو ﺗﺠﻤﻊ ﺛﻮري وﻗﻊ أﺛﻨﺎءﻩ ﺿﺮب أو ﺟﺮح ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻨﻒ.
أﻣﺎ اﻟﺮؤﺳﺎء واﻟﻤﻨﻈﻤﻮن واﻟﻤﺪﺑﺮون واﻟﻤﺤﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﺟﺮة أو اﻟﻌﺼﻴﺎن أو اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺜﻮري ﻓﺈﻧﻬﻢ
ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎﻧﻮا هﻢ اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒﻮا أﻓﻌﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ.
ﻣﺎدة 407
ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪ ،ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ،ﺷﺨﺼﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻀﺮة أو اﻟﻤﺴﻬﻠﺔ ﻻﻧﺘﺤﺎرﻩ أو زودﻩ ﺑﺎﻟﺴﻼح أو اﻟﺴﻢ أو
اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺤﺎر ،ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻳﻌﺎﻗﺐ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع اﻻﻧﺘﺤﺎر،
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ.
ﻣﺎدة 408
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﻦ ﺟﺮح أو ﺿﺮب ﻋﻤﺪا ﻃﻔﻼ دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ
ﻋﻤﺮﻩ أو ﺗﻌﻤﺪ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ أو اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ،ﺣﺮﻣﺎﻧﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺼﺤﺘﻪ ،أو ارﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪا ﺿﺪ هﺬا اﻟﻄﻔﻞ أي
ﻧﻮع ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻹﻳﺬاء ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻹﻳﺬاء اﻟﺨﻔﻴﻒ.
ﻣﺎدة 409
إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻀﺮب أو اﻟﺠﺮح أو اﻟﻌﻨﻒ أو اﻹﻳﺬاء أو اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺮض أو
ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻔﺮاش أو ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪﺗﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ أو إذا ﺗﻮﻓﺮ ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار أو اﻟﺘﺮﺻﺪ أو
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح ،ﻓﻌﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ.
و ﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
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ﻣﺎدة 410
إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻀﺮب أو اﻟﺠﺮح أو اﻟﻌﻨﻒ أو اﻹﻳﺬاء أو اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  408ﻓﻘﺪ ﻋﻀﻮ أو
ﺑﺘﺮﻩ أو اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ أو ﻋﻤﻰ أو ﻋﻮر أو أﻳﺔ ﻋﺎهﺔ داﺋﻤﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ
ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
أﻣﺎ إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﻮت ،دون أن ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺠﺎﻧﻲ إﺣﺪاﺛﻪ ﻓﺈن ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث اﻟﻤﻮت ،دون أن ﻳﻘﺼﺪﻩ اﻟﺠﺎﻧﻲ ،وﻟﻜﻨﻪ آﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﻣﻌﺘﺎدة ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن
اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
وإذا آﺎن اﻟﺠﺮح أو اﻟﻀﺮب أو اﻟﻌﻨﻒ أو اﻹﻳﺬاء أو اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﺑﻘﺼﺪ إﺣﺪاث اﻟﻤﻮت ،ﻓﺈن اﻟﺠﺎﻧﻲ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام.
ﻣﺎدة 411
إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أﺣﺪ أﺻﻮل اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺷﺨﺼﺎ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ،
ﻓﻌﻘﻮﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻵﺗﻲ:
 -1ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ، 408اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ.
 -2ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ، 409ﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎدة.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻔﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﻟﻔﺘﻴﻦ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
 -3ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺎدة  410اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ.
 -4ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة  ، 410اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
 -5ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة  ، 410ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام.
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل
وﺻﻒ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﻣﻊ ﻇﺮف ﻣﺸﺪد ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار -اﻟﺘﺮﺻﺪ – اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻼح )ﻣﺎدة (409
) ﻣﻊ وﺟﻮد إﺣﺪى ﺻﻔﺎت اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ ﻣﺎدة (411
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺒﺴﻴﻂ
)ﻣﺎدة (408
اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻣﺎدة 40
اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﻮات واﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻣﺎدة 40
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺠﺰ ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ
)ﻣﺎدة (409
اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻣﺎدة 40
ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺎهﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة
)ﻣﺎدة  410ﻓﻘﺮة ﻣﺴﺘﻤﺮة(
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي ﻳﺴﺒﺐ اﻟﻤﻮت دون ﻗﺼﺪ اﻟﻘﺘﻞ
)ﻣﺎدة  410ﻓﻘﺮة (2
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ
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اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﻮت دون ﻗﺼﺪ اﻟﻘﺘﻞ وﻟﻜﻦ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل ﻣﻌﺘﺎدة
)ﻣﺎدة  410ﻓﻘﺮة (3
اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ
اﻹﻋﺪام
اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺤﺮﻣﺎن
)ﻣﺎدة  410ﻓﻘﺮة (4
اﻹﻋﺪام
اﻹﻋﺪام
ﻣﺎدة 412
ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﺨﺼﺎء ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ .ﻓﺈذا ﻧﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻮت ،ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻹﻋﺪام.
ﻣﺎدة 413
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ ،ﻣﻦ ﺳﺒﺐ
ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﺮﺿﺎ أو ﻋﺠﺰا ﻋﻦ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ ﻋﻤﺪا ،وﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ،ﺑﺪون ﻗﺼﺪ اﻟﻘﺘﻞ ،ﻣﻮاد
ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ.
ﻓﺈذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﺮض أو ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪﺗﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻌﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ
ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
و ﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ أﻋﻄﻴﺖ ﻣﺮض ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﺑﺮؤﻩ ،أو ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻀﻮ أو ﻋﺎهﺔ داﺋﻤﺔ،
ﻓﻌﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
أﻣﺎ إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﻮت ،دون أن ﻳﻘﺼﺪﻩ اﻟﺠﺎﻧﻲ ،ﻓﻌﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
ﻣﺎدة 414
إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺣﺪ أﺻﻮل اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ أو زوﺟﻪ أو
اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻴﺮاﺛﻪ أو ﻣﻦ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ ،ﻓﻌﻘﻮﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻵﺗﻲ:
 -1ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺎدة  ،413اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ.
 -2ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة  413ﺿﻌﻒ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻔﻘﺮة.
 -3ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة  ،413اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
 -4ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة  ،413اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
ﻣﺎدة 415
إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎدة  413ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺗﺠﺎري ،وﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻈﻬﻴﺮ رﻗﻢ 1.59.380
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  26رﺑﻴﻊ ) 29أآﺘﻮﺑﺮ  (1959ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺿﺪ ﺻﺤﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ 1379
ﻣﺎدة 416
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﺬر ﻣﺨﻔﺾ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ،إذا آﺎن اﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﺠﺮح أو اﻟﻀﺮب ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻔﺰاز ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ
اﻋﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻀﺮب أو اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ.
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ﻣﺎدة 417
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﺬر ﻣﺨﻔﺾ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﺠﺮح أو اﻟﻀﺮب،إذا ارﺗﻜﺐ ﻧﻬﺎرا ،ﻟﺪﻓﻊ ﺗﺴﻠﻖ أو آﺴﺮ
ﺳﻮر أو ﺣﺎﺋﻂ أو ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻨﺰل أو ﺑﻴﺖ ﻣﺴﻜﻮن أو أﺣﺪ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﻤﺎ.
أﻣﺎ إذا ﺣﺪث ذﻟﻚ ﻟﻴﻼ ،ﻓﺘﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻣﺎدة  125اﻟﻔﻘﺮة .1
ﻣﺎدة 418
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﺬر ﻣﺨﻔﺾ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﺠﺮح أو اﻟﻀﺮب ،إذا ارﺗﻜﺒﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺿﺪ اﻟﺰوج
اﻵﺧﺮ وﺷﺮﻳﻜﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻔﺎﺟﺄﺗﻬﻤﺎ ﻣﺘﻠﺒﺴﻴﻦ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ.
ﻣﺎدة 419
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﺬر ﻣﺨﻔﺾ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﺨﺼﺎء ،إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻮرا ﻧﺘﻴﺠﺔ هﺘﻚ ﻋﺮض إﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮة.
ﻣﺎدة 420
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﺬر ﻣﺨﻔﺾ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺠﺮح أو اﻟﻀﺮب دون ﻧﻴﺔ اﻟﻘﺘﻞ ،ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻮت ،إذا
ارﺗﻜﺒﻬﺎ رب أﺳﺮة ﻋﻠﻰ أﺷﺨﺎص ﻓﺎﺟﺄهﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ وهﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺼﺎل ﺟﻨﺴﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع.
ﻣﺎدة 421
)ﻏﻴﺮ وﺗﻤﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 (2003ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﺬر ﻣﺨﻔﺾ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻀﺮب واﻟﺠﺮح إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻨﺪ ﻣﻔﺎﺟﺄﺗﻪ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ
ﺑﻬﺘﻚ أو ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ هﺘﻚ ﻋﺮض ﺑﻌﻨﻒ أو ﺑﺪون ﻋﻨﻒ ،ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻞ دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة.
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺬر ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻀﺮب واﻟﺠﺮح ،إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻨﺪ ﻣﻔﺎﺟﺄﺗﻪ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ ﺑﺎﻏﺘﺼﺎب
أو ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﺼﺎب.
ﻣﺎدة 422
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺬر ﻣﺨﻔﺾ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻗﺘﻞ اﻷﺻﻮل.
ﻣﺎدة 423
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﺬر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺨﻔﺾ إﻟﻰ:
 -1اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
 -2اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻷﺧﺮى.
 -3اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ.
ﻣﺎدة 424
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻤﻴﻦ )  (1و) (2ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
اﻟﻔﺮع 2
ﻓﻲ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ وﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
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ﻣﺎدة 425
ﻣﻦ هﺪد ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﻣﻮال ،وذﻟﻚ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻴﻊ ،أو ﺻﻮرة أو
رﻣﺰ أو ﻋﻼﻣﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ،ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
درهﻢ.
ﻣﺎدة 426
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ،إذا آﺎن ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺈﻳﺪاع ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻦ ،أو
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﺷﺮط ﺁﺧﺮ ،ﻓﻌﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ.
ﻣﺎدة 427
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  425إذا وﻗﻊ ﺷﻔﺎ هﻴﺎ وآﺎن ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺄﻣﺮ أو ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ،ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ
اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ.
ﻣﺎدة 428
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
ﻣﺎدة 429
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﻣﻮال ﻋﺪا ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل 425
إﻟﻰ  ،427إذا ارﺗﻜﺐ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺼﻮل ،وآﺎن ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺄﻣﺮ أو ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮط ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ
درهﻤﺎ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
ﻣﺎدة 430
ﻣﻦ آﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ،دون أن ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ أو ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻠﺨﻄﺮ ،أن ﻳﺤﻮل ﺑﺘﺪﺧﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ دون وﻗﻮع ﻓﻌﻞ
ﻳﻌﺪ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو دون وﻗﻮع ﺟﻨﺤﺔ ﺗﻤﺲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ،ﻟﻜﻨﻪ أﻣﺴﻚ ﻋﻤﺪا ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
ﻣﺎدة 431
ﻣﻦ اﻣﺴﻚ ﻋﻤﺪا ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ،رﻏﻢ أﻧﻪ آﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة إﻣﺎ
ﺑﺘﺪﺧﻠﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ وإﻣﺎ ﺑﻄﻠﺐ اﻹﻏﺎﺛﺔ ،دون ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻏﻴﺮﻩ ﻷي ﺧﻄﺮ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
اﻟﻔﺮع  2ﻣﻜﺮر
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
)أﺿﻴﻒ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 (2003ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ(
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ﻣﺎدة 1-431
ﺗﻜﻮن ﺗﻤﻴﻴﺰا آﻞ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺻﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻷﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﻠﻮن أو
اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ أو اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ أو ﺑﺴﺒﺐ
اﻻﻧﺘﻤﺎء أو ﻋﺪم اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أو اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻟﻌﺮق أو ﻷﻣﺔ أو ﻟﺴﻼﻟﺔ أو ﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﻴﻦ.
ﺗﻜﻮن أﻳﻀﺎ ﺗﻤﻴﻴﺰا آﻞ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ أﺻﻞ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ أو ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ أو ﺟﻨﺴﻬﻢ
أو وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ أو ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ أو إﻋﺎﻗﺘﻬﻢ أو ﺁراﺋﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ أو ﺑﺴﺒﺐ
اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ أو ﻋﺪم اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أو اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻟﻌﺮق أو ﻷﻣﺔ أو ﻟﺴﻼﻟﺔ أو ﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﻴﻦ.
ﻣﺎدة 2-431
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  1-431أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺘﻴﻦ إﻟﻰ  -ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ درهﻢ إذا ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﻔﻌﺔ أو ﻋﻦ أداء ﺧﺪﻣﺔ؛ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻷي ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي؛ رﻓﺾ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷﺨﺺ أو ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ أو ﻓﺼﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ.رﺑﻂ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﻔﻌﺔ أو أداء ﺧﺪﻣﺔ أو ﻋﺮض ﻋﻤﻞ ﺑﺸﺮط ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 1- 431
أﻋﻼﻩ.
ﻣﺎدة 3-431
دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮﻳﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ آﻤﺎ ﺗﻢ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  1-431أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ درهﻢ.
ﻣﺎدة 4-431
ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1إذا ﺑﻨﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت هﺪﻓﻬﺎ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻮﻓﺎة أو ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺲ
ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ أو ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺗﻐﻄﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ؛
 - 2إذا ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ رﻓﺾ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أو ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﻨﻲ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻃﺒﻴﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺸﻐﻞ أو اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛
 - 3إذا ﺑﻨﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻋﻠﻰ أن اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺠﻨﺲ أو ﻵﺧﺮ ﻳﻜﻮن ﺣﺴﺐ
ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺸﻐﻞ أو أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮط اﻟﺤﺎﺳﻢ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻞ أو ﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ.
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺎدة 432
ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ،ﺑﻌﺪم ﺗﺒﺼﺮﻩ أو ﻋﺪم اﺣﺘﻴﺎﻃﻪ أو ﻋﺪم اﻧﺘﺒﺎهﻪ أو إهﻤﺎﻟﻪ أو ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ اﻟﻨﻈﻢ أو اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ،
ﻗﺘﻼ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي،أو ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ
ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ.
ﻣﺎدة 433
ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻌﺪم ﺗﺒﺼﺮﻩ أو ﻋﺪم اﺣﺘﻴﺎﻃﻪ أو ﻋﺪم اﻧﺘﺒﺎهﻪ أو إهﻤﺎﻟﻪ أو ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ اﻟﻨﻈﻢ أو اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،ﻓﻲ
ﺟﺮح ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي أو إﺻﺎﺑﺔ أو ﻣﺮض ،ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﻳﺎم،
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ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ،وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ ،أو ﺑﺈﺣﺪى
هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.
ﻣﺎدة 434
ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،إذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﻨﺤﺔ وهﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ،
أو آﺎن ﻗﺪ ﺣﺎول اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﻔﺮارﻩ ﻋﻘﺐ وﻗﻮع
اﻟﺤﺎدث أو ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى.
ﻣﺎدة 435
ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪ ،ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  607وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة )  (5ﻣﻦ ﻣﺎدة  ،608ﻓﻲ
ﺣﺮﻳﻖ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻮت ﺷﺨﺺ أو أآﺜﺮ ،أو إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺠﺮوح ،ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﻠﻘﺘﻞ أو اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺧﻄﺄ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ.
اﻟﻔﺮع 4
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎدﻳﻮن
ﻣﺎدة 436
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  1.74.232اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ) 21ﻣﺎﻳﻮ  – 1974اﻟﻤﺎدة
اﻷوﻟﻰ( وﺗﻤﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 (2003ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﻄﻒ ﺷﺨﺼﺎ أو ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻳﺤﺒﺴﻪ أو ﻳﺤﺠﺰﻩ
دون أﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻳﻮﺟﺐ ﺿﺒﻂ اﻷﺷﺨﺎص.
وإذا اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﺤﺠﺰ  30ﻳﻮﻣﺎ أو أآﺜﺮ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ  10ﺳﻨﻮات إﻟﻰ  20ﺳﻨﺔ.
وإذا ارﺗﻜﺐ اﻟﻘﺒﺾ أو اﻻﺧﺘﻄﺎف إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﺪاء ﺑﺬﻟﺔ أو ﺣﻤﻞ ﺷﺎرة ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ أو ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻤﺎ هﻮ
ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،384وإﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺤﺎل إﺳﻢ آﺎذب أو ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻣﺮ ﻣﺰور ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ذات اﻟﻤﺤﺮك أو ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص أو
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ  20إﻟﻰ  30ﺳﻨﺔ.
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﻋﻼﻩ إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮن
ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  225ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺘﻰ ارﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ
ﻟﻐﺮض ذاﺗﻲ أو ﺑﻘﺼﺪ إرﺿﺎء أهﻮاء ﺷﺨﺼﻴﺔ.
ﻣﺎدة 437
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  1.74.232اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ) 21ﻣﺎﻳﻮ  – (1974اﻟﻤﺎدة
اﻷوﻟﻰ(
إذا آﺎن اﻻﺧﺘﻄﺎف أو اﻟﻘﺒﺾ أو اﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﺤﺠﺰ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻪ ﻣﻦ أﺧﺬ رهﺎﺋﻦ إﻣﺎ ﻹﻋﺪاد أو
أو ﺟﻨﺤﺔ وإﻣﺎ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ هﺮوب ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ أو إﻓﻼﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب
ﺗﺴﻬﻴﻞ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ
آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
وآﺬا اﻟﺸﺄن إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻣﺮ أو ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﺮط وﻻﺳﻴﻤﺎ أداء ﻓﺪﻳﺔ.
ﻣﺎدة 438
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  1.74.232اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ) 21ﻣﺎﻳﻮ  – (1974اﻟﻤﺎدة
اﻷوﻟﻰ(
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إذا وﻗﻊ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺑﺪﻧﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺨﻄﻮف أو اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﻤﺤﺒﻮس أو اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻤﺠﺮﻣﻮن
ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻣﺎدة 439
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  1.74.232اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ) 21ﻣﺎﻳﻮ  – (1974اﻟﻤﺎدة
اﻷوﻟﻰ(
إن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  436و  437و  438ﺗﻄﺒﻖ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻼ ﻟﺤﺒﺲ أو ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻬﻢ أو وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻨﻘﻠﻬﻢ.
ﻣﺎدة 440
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  1.74.232اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ) 21ﻣﺎﻳﻮ  – (1974اﻟﻤﺎدة
اﻷوﻟﻰ(
آﻞ ﻣﺠﺮم وﺿﻊ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺪا ﻟﻠﺤﺒﺲ أو اﻟﺤﺠﺰ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺤﺴﺐ
ﻣﺪﻟﻮل ﻣﺎدة  143ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺒﻖ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ:
 -1ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  437و  ،439إذا أﻃﻠﻖ ﺳﺮاح اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻪ أو
اﻟﻤﺨﺘﻄﻒ أو اﻟﻤﺤﺒﻮس أو اﻟﻤﺤﺠﻮز آﺮهﻴﻨﺔ وهﻮ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﻳﻮم
اﻟﻘﺒﺾ أو اﻻﺧﺘﻄﺎف أو اﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﺤﺠﺰ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺨﻔﺾ إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
وﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻌﺬر إذا آﺎﻧﺖ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻣﺮ أو ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﺮط وآﺎن إﻃﻼق ﺳﺮاح
اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ ﺗﻢ دون ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ أو ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺸﺮط؛
 -2ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  436و :439
إذا أﻃﻠﻖ ﺳﺮاح اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺤﺒﻮس أو اﻟﻤﺤﺠﻮز وهﻮ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ أﻳﺎم
ﻋﻠﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﺒﺾ أو اﻻﺧﺘﻄﺎف أو اﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﺤﺠﺰ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
إذا أﻃﻠﻖ ﺳﺮاح اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ واﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻟﻴﻴﻦ ﻟﻴﻮم اﻟﻘﺒﺾ أو اﻻﺧﺘﻄﺎف أو
اﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﺤﺠﺰ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
إذا أﻃﻠﻖ اﻟﻤﻌﺘﺪي ﺳﺮاح اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ وآﺎن هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺳﻴﺌﺔ
ﺣﺴﺐ ﻣﺪﻟﻮل ﻣﺎدة  438آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ  10ﺳﻨﻮات إﻟﻰ  20ﺳﻨﺔ.
ﻣﺎدة 441
ﻣﻦ دﺧﻞ أو ﺣﺎول اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﺴﻜﻦ اﻟﻐﻴﺮ ،ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص أو
اﻷﺷﻴﺎء ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ.
وإذا اﻧﺘﻬﻜﺖ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻴﻼ ،أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺴﻠﻖ أو اﻟﻜﺴﺮ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ،أو إذا آﺎن
اﻟﻔﺎﻋﻞ أو أﺣﺪ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎ ﻇﺎهﺮا أو ﻣﺨﺒﺄ ،ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
اﻟﻔﺮع 5
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف أو اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻲ وإﻓﺸﺎء اﻷﺳﺮار
ﻣﺎدة 442
ﻳﻌﺪ ﻗﺬﻓﺎ ادﻋﺎء واﻗﻌﺔ أو ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ أو هﻴﺌﺔ ،إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﻤﺲ ﺷﺮف أو اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺨﺺ
أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ إﻟﻴﻬﺎ.
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ﻣﺎدة 443
ﻳﻌﺪ ﺳﺒﺎ آﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺎﺋﻦ أو ﻋﺒﺎرة ﺗﺤﻘﻴﺮ أو ﻗﺪح ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺴﺒﺔ أﻳﺔ واﻗﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﻣﺎدة 444
اﻟﻘﺬف واﻟﺴﺐ اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻈﻬﻴﺮ رﻗﻢ  1.58.378اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  3ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ 1378
ﻣﻮاﻓﻖ  15ﻧﻮﻧﺒﺮ  1958اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.
ﻣﺎدة 445
ﻣﻦ أﺑﻠﻎ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ،وﺷﺎﻳﺔ آﺎذﺑﺔ ﺿﺪ ﺷﺨﺺ أو أآﺜﺮ إﻟﻰ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ أو إﻟﻰ ﺿﺎﺑﻂ
اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ أو إﻟﻰ هﻴﺌﺎت ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﺑﻠﻎ اﻟﻮﺷﺎﻳﺔ إﻟﻰ رؤﺳﺎء اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺿﺪﻩ أو أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻬﻢ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ ،وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن
ﺗﺄﻣﺮ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﻨﺸﺮ ﺣﻜﻤﻬﺎ آﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ أو أآﺜﺮ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.
وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻬﺎ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ زﺟﺮا ﺟﺰاﺋﻴﺎ أو إدارﻳﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺷﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ
ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺺ ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ ،إﻣﺎ ﻋﻘﺐ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺒﺮاءة اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺿﺪﻩ أو إﻋﻔﺎﺋﻪ أو ﻋﻘﺐ ﺻﺪور أﻣﺮ
أو ﻗﺮار ﺑﻌﺪم ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ أو ﻋﻘﺐ ﺣﻔﻆ اﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء أو اﻟﻤﻮﻇﻒ أو رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺿﺪﻩ
أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎﻳﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ ﻧﻈﺮ دﻋﻮى اﻟﺒﻼغ اﻟﻜﺎذب ،إذا
آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻬﺎ ﻻزاﻟﺖ ﺟﺎرﻳﺔ.
ﻣﺎدة 446
)ﻏﻴﺮ وﺗﻤﻢ – اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.99.18اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  18ﺷﻮال 5) 1419
ﻓﺒﺮاﻳﺮ  (1999ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 11.99ﻣﺎدة ﻓﺮﻳﺪة -وﺗﻤﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ
 1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن 1424
) 11ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  (2003ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺠﺮاﺣﻮن وﻣﻼﺣﻈﻮ اﻟﺼﺤﺔ ،وآﺬﻟﻚ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ واﻟﻤﻮﻟﺪات وآﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﻷﺳﺮار ،ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻬﻨﺘﻪ أو وﻇﻴﻔﺘﻪ ،اﻟﺪاﺋﻤﺔ أو اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ،إذا أﻓﺸﻰ ﺳﺮا أودع ﻟﺪﻳﻪ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻮال
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻨﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ
وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ درهﻢ.
ﻏﻴﺮ أن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ أﻋﻼﻩ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
 -1إذا ﺑﻠﻐﻮا ﻋﻦ إﺟﻬﺎض ،ﻋﻠﻤﻮا ﺑﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ أو وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ ،وإن آﺎﻧﻮا ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﻬﺬا
اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ؛
 -2إذا ﺑﻠﻐﻮا اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب أﻓﻌﺎل إﺟﺮاﻣﻴﺔ أو ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو
اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﻖ أﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة أو ﻣﻦ ﻃﺮف أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺰوج اﻵﺧﺮ أو ﻓﻲ
ﺣﻖ اﻣﺮأة ،ﻋﻠﻤﻮا ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ أو وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ.
إذا اﺳﺘﺪﻋﻲ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ ﻟﻠﺸﻬﺎدة أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
أﻋﻼﻩ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ أﺣﺮار ﻓﻲ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدﺗﻬﻢ أو ﻋﺪم اﻹدﻻء ﺑﻬﺎ.
ﻣﺎدة 447
آﻞ ﻣﺪﻳﺮ أو ﻣﺴﺎﻋﺪ أو ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ،إذا أﻓﺸﻰ أو ﺣﺎول إﻓﺸﺎء أﺳﺮار اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،ﺳﻮاء
آﺎن ذﻟﻚ اﻹﻓﺸﺎء إﻟﻰ أﺟﻨﺒﻲ أو إﻟﻰ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أﺟﻨﺒﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف درهﻢ.
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وإذا أﻓﺸﻰ هﺬﻩ اﻷﺳﺮار إﻟﻰ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﻓﻌﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ
ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ.
وﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﻟﻔﺘﻴﻦ ﺣﺘﻤﺎ ،إذا آﺎﻧﺖ اﻷﺳﺮار ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺼﻨﻊ ﻟﻠﺴﻼح أو
اﻟﺬﺧﻴﺮة اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ،ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺮق
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
ﻣﺎدة 448
ﻣﻦ ﻓﺘﺢ أو أﺧﻔﻰ أو أﺗﻠﻒ ،ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ ،ﻣﻜﺎﺗﻴﺐ أو ﻣﺮاﺳﻼت ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،232ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
درهﻢ ،أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺮة واﻷﺧﻼق اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻔﺮع 1
ﻓﻲ اﻹﺟﻬﺎض
ﻣﺎدة 449
ﻣﻦ أﺟﻬﺾ أو ﺣﺎول إﺟﻬﺎض اﻣﺮأة ﺣﺒﻠﻰ أو ﻳﻈﻦ أﻧﻬﺎ آﺬﻟﻚ ،ﺑﺮﺿﺎهﺎ أو ﺑﺪوﻧﻪ ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻃﻌﺎم أو ﺷﺮاب أو ﻋﻘﺎﻗﻴﺮأو ﺗﺤﺎﻳﻞ أو ﻋﻨﻒ أو أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮي ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
وإذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻮﺗﻬﺎ ،ﻓﻌﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
ﻣﺎدة 450
إذا ﺛﺒﺖ أن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻤﺎرس اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﺘﺎدة ،ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺤﺒﺲ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ،وﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ
ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺣﺴﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة أو ﻣﺎدة  ، 449ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ
اﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
ﻣﺎدة 451
اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺠﺮاﺣﻮن وﻣﻼﺣﻈﻮ اﻟﺼﺤﺔ وأﻃﺒﺎء اﻷﺳﻨﺎن واﻟﻘﺎﺑﻼت واﻟﻤﻮﻟﺪات واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ وآﺬﻟﻚ ﻃﻠﺒﺔ
اﻟﻄﺐ أو ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن أو اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ وﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت واﻟﻌﺸﺎﺑﻮن واﻟﻤﻀﻤﺪون وﺑﺎﺋﻌﻮ اﻷدوات اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ
واﻟﻤﻤﺮﺿﻮن واﻟﻤﺪﻟﻜﻮن واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﻮن ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﺐ واﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺷﺪون إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﺪث
اﻹﺟﻬﺎض أو ﻳﻨﺼﺤﻮن ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو ﻳﺒﺎﺷﺮوﻧﻬﺎ ،ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  449و
 450ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال.
وﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ،اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ، 87إﻣﺎ
ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ،أو ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪودة.
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ﻣﺎدة 452
ﻣﻦ ﺧﺮق اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ،اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درهﻢ ،أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
ﻣﺎدة 453
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ  181.66ﺑﺘﺎرﻳﺦ  22رﺑﻴﻊ اﻷول ) 1387ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮ  – (1967اﻟﻤﺎدة
اﻷوﻟﻰ(
ﻻ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻹﺟﻬﺎض إذا اﺳﺘﻮﺟﺒﺘﻪ ﺿﺮورة اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻷم ﻣﺘﻰ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻃﺒﻴﺐ أو
ﺟﺮاح ﺑﺈذن ﻣﻦ اﻟﺰوج.
وﻻ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺬا اﻹذن إذا ارﺗﺄى اﻟﻄﺒﻴﺐ أن ﺣﻴﺎة اﻷم ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻄﺒﻴﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻢ.
وﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺰوج أو إذا اﻣﺘﻨﻊ اﻟﺰوج ﻣﻦ إﻋﻄﺎء ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ أو ﻋﺎﻗﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﺎﺋﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻮغ
ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ أو اﻟﺠﺮاح أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ أو ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻼﺟﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ اﻹﺟﻬﺎض إﻻ ﺑﻌﺪ
ﺷﻬﺎدة ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻳﺼﺮح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄن ﺻﺤﺔ اﻷم ﻻ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
إﻻ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻌﻼج.
ﻣﺎدة 454
ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  120إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ ،آﻞ اﻣﺮأة أﺟﻬﻀﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻋﻤﺪا أو ﺣﺎوﻟﺖ ذﻟﻚ أو ﻗﺒﻠﺖ أن ﻳﺠﻬﻀﻬﺎ ﻏﻴﺮهﺎ أو رﺿﻴﺖ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎ رﺷﺪت إﻟﻴﻪ أو ﻣﺎ أﻋﻄﻲ ﻟﻬﺎ
ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.
ﻣﺎدة 455
)ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ  181.66ﺑﺘﺎرﻳﺦ  22رﺑﻴﻊ اﻷول ) 1387ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮ  -(1967ﻣﺎدة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺁﻟﻔﻲ درهﻢ ،أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ آﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ اﻹﺟﻬﺎض وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺆد هﺬا اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ .وﺗﺠﺮي ﻧﻔﺲ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﺑﺎع أدوﻳﺔ أو ﻣﻮاد أو أﺟﻬﺰة أو أﺷﻴﺎء ،آﻴﻔﻤﺎ آﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ أو ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻋﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻌﻬﺎ أو وزﻋﻬﺎ أو ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ آﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺪة ﻟﻺﺟﻬﺎض ﺣﺘﻰ وﻟﻮ
آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻷدوﻳﺔ أو اﻟﻤﻮاد أو اﻷﺟﻬﺰة أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ آﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻺﺟﻬﺎض ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻤﻠﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻹﺟﻬﺎض ﻋﻠﻰ اﺛﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  449ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺬآﻮرة.
ﻣﺎدة 456
آﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆاﺧﺬة ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ،ﻣﻤﺎ أﺷﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺮع ،ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ،ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ
ﻣﺰاوﻟﺔ أي وﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ،ﺑﺄي ﺻﻔﺔ آﺎﻧﺖ ،ﻓﻲ ﻣﺼﺤﺔ أو دار ﻟﻠﻮﻻدة أو ﻓﻲ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
أو ﺧﺎﺻﺔ ،ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﺎدة ﺳﻮاء ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﺴﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻤﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ أو ﻇﺎهﺮ أو ﻣﻔﺘﺮض أﻳﺎ
آﺎن ﻋﺪدهﻦ.
وﻳﻨﺘﺞ اﻟﺤﺮﻣﺎن أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆاﺧﺬة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ أو اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ.
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ﻣﺎدة 457
إذا ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﻀﺎء أﺟﻨﺒﻲ ﺑﻤﺆاﺧﺬة ﺷﺨﺺ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺪﺧﻞ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﺗﺤﺖ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻓﺼﻮل هﺬا اﻟﻔﺮع ،وأﺻﺒﺢ اﻟﺤﻜﻢ ﺣﺎﺋﺰا ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻪ ،ﻓﺈن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﺼﺎﺣﺐ
اﻟﺸﺄن ،ﺗﺼﺮح ،ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ﺑﺎﻧﻄﺒﺎق اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻣﺎدة 458
ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ
ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ ،أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
اﻟﻔﺮع 2
ﻓﻲ ﺗﺮك اﻷﻃﻔﺎل أو اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ وﺗﻌﺮﻳﻀﻬﻢ اﻟﺨﻄﺮ
)ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ(
ﻣﺎدة 459
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(
ﻣﻦ ﻋﺮض أو ﺗﺮك ﻃﻔﻼ دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة أو ﻋﺎﺟﺰا ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺤﻤﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺘﻪ
اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أو ﺣﻤﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻟﻤﺠﺮد هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ،ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
ﻓﺈذا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻟﻠﺨﻄﺮ أو ﻋﻦ اﻟﺘﺮك ﻣﺮض أو ﻋﺠﺰ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ
اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ.
أﻣﺎ إذا أﺻﻴﺐ اﻟﻄﻔﻞ أو اﻟﻌﺎﺟﺰ ﺑﺒﺘﺮ أو ﻋﻄﺐ ،أو إذا ﺑﻘﻲ ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﻌﺎهﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻟﺴﺠﻦ
ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
وإذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻟﻠﺨﻄﺮ أو ﻋﻦ اﻟﺘﺮك ﻣﻮﺗﻪ ،آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
ﻣﺎدة 460
إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أﺣﺪ أﺻﻮل اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺎﺟﺰ أو أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻵﺗﻲ:
اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ. ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ. ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺎدة ،ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦﺳﻨﺔ.
 ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺎدة ،ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦﺳﻨﺔ.
ﻣﺎدة 461
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(
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ﻣﻦ ﻋﺮض أو ﺗﺮك ﻃﻔﻼ دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة أو ﻋﺎﺟﺰا ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺤﻤﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺘﻪ
اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻏﻴﺮ ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أو ﺣﻤﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻟﻤﺠﺮد هﺬا اﻟﻔﻌﻞ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
ﻓﺈذا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻟﻠﺨﻄﺮ أو ﻋﻦ اﻟﺘﺮك ﻣﺮض أو ﻋﺠﺰ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ،ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ
اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
أﻣﺎ إذا أﺻﻴﺐ اﻟﻄﻔﻞ أو اﻟﻌﺎﺟﺰ ﺑﺒﺘﺮ أو ﻋﻄﺐ ،أو إذا ﺑﻘﻲ ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﻌﺎهﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ
ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ .وإذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻟﻠﺨﻄﺮ أو ﻋﻦ اﻟﺘﺮك ﻣﻮﺗﻪ ،ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 462
إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ا وﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن رﻋﺎﻳﺘﻪ ،آﺎﻧﺖ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻵﺗﻲ:
 اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ. اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺎدة. ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺎدة ،ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ. اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺎدة.ﻣﺎدة 463
إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻟﻠﺨﻄﺮ أو اﻟﺘﺮك ﻣﻮت اﻟﻄﻔﻞ أو اﻟﻌﺎﺟﺰ ،وآﺎﻧﺖ ﻟﺪى اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻧﻴﺔ إﺣﺪاﺛﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  392إﻟﻰ  ، 397ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال.
ﻣﺎدة 464
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻮل  459إﻟﻰ  462ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺮم ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﻌﺎﻗﺐ ،زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40ﻣﻦ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
ﻣﺎدة 465
ﻣﻦ ﺣﻤﻞ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻃﻔﻼ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮﻩ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات آﺎﻣﻠﺔ ،آﺎن ﻗﺪ ﻋﻬﺪ ﺑﻪ إﻟﻴﻪ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ أو ﻷي
ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ درهﻢ أو
ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ هﺬا اﻟﺘﺮك ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم وﻻ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺄن ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺆوﻧﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻣﺠﺎﻧﺎ ،وﻟﻢ ﻳﻘﻢ أي ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ذﻟﻚ.
ﻣﺎدة 466
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درهﻢ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ،
ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة ،أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ:
 ﺣﺮض اﻷﺑﻮﻳﻦ أو أﺣﺪهﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻃﻔﻠﻬﻤﺎ اﻟﻮﻟﻴﺪ أو اﻟﺬي ﺳﻴﻮﻟﺪ. ﻗﺪم أو ﺣﺎول أن ﻳﻘﺪم وﺳﺎﻃﺘﻪ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﻄﻔﻞ وﻟﻴﺪ أو ﺳﻴﻮﻟﺪ أو ﻟﺘﺒﻨﻴﻪ.ﻣﺎدة 467
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درهﻢ:
 -1ﻣﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو أﺣﺪهﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻃﻔﻞ ﺳﻴﻮﻟﺪ ﻟﻬﻤﺎ ،أو ﺣﺎول ذﻟﻚ.
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 -2ﻣﻦ أﺣﺮز ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ أو اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ أو ﺣﺎول اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ.
ﻣﺎدة 1-467
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ درهﻢ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮم
ﺑﺒﻴﻊ أو ﺷﺮاء ﻃﻔﻞ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ ﺛﻤﺎن ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺒﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل آﻞ ﻓﻌﻞ أو ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻧﻘﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺷﺨﺎص إﻟﻰ ﺷﺨﺺ
ﺁﺧﺮ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺷﺨﺎص ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ آﻴﻔﻤﺎ آﺎن ﻧﻮﻋﻪ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة :
 آﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض اﻷﺑﻮﻳﻦ أو أﺣﺪهﻤﺎ أو اﻟﻜﺎﻓﻞ أو اﻟﻮﺻﻲ أو اﻟﻤﻘﺪم أو ﻣﻦ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻞ أو ﻳﺘﻮﻟﻰرﻋﺎﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻃﻔﻞ دون ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة أو ﺳﻬﻞ ذﻟﻚ أو أﻋﺎن ﻋﻠﻴﻪ؛
 آﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء ﻃﻔﻞ دون ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة أو ﺳﻬﻞ ذﻟﻚ أو أﻋﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻳﺔوﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ارﺗﻜﺎب هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ.
ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪان ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ
ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 2-467
)اﺳﺘﺪرك ،ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪد  5188ﺑﺘﺎرﻳﺦ  19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ، 2004ﺧﻄﺄ وﻗﻊ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻋﺪد  5175اﻟﻤﻨﺸﻮر ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.03اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﺘﻤﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ(-
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ درهﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
اﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ ،آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻞ ﻃﻔﻼ دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻞ ﻗﺴﺮي أو ﺗﻮﺳﻂ أو
ﺣﺮض ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺴﺮي ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﺟﺒﺎر اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻀﺮ ﺑﺼﺤﺘﻪ أو ﺳﻼﻣﺘﻪ أو أﺧﻼﻗﻪ أو ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ.
ﻣﺎدة 3-467
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ آﻞ ﻣﻦ ﺣﺎول ارﺗﻜﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل
 1-467و.2-467
ﻣﺎدة 4-467
ﺗﺴﺮي ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺎدة  464ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  1-467إﻟﻰ
.3 -467
اﻟﻔﺮع 3
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ هﻮﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﻣﺎدة 468
اﻷب ،وﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮدﻩ ،اﻟﻄﺒﻴﺐ أو اﻟﺠﺮاح أو ﻣﻼﺣﻆ اﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ أو اﻟﻤﻮﻟﺪة أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ أو أي
ﺷﺨﺺ ﺣﻀﺮ اﻟﻮﻻدة أو وﻗﻌﺖ ﺑﻤﺤﻠﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ
إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ درهﻢ ،إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻزدﻳﺎد ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ واﺟﺒﺎ.
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ﻣﺎدة 469
ﻣﻦ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ وﻟﻴﺪ ،وﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﻪ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻻ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ
إﻟﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
ﻣﺎدة 470
)ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﻣﻦ ﺗﻌﻤﺪ ،ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﻮق اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻧﻘﻞ ﻃﻔﻞ أو إﺧﻔﺎءﻩ ا وﺗﻐﻴﻴﺒﻪ أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ
ﺑﻄﻔﻞ ﺁﺧﺮ أو ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﺎدﻳﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻟﺪ ﻻﻣﺮأة ﻟﻢ ﺗﻠﺪﻩ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ.
ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ وﻟﺪ ﺣﻴﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
أﻣﺎ إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ ،وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺘﻴﻦ
إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،إذا آﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻄﻔﻞ أو
ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ أو ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻔﺮع 4
ﻓﻲ ﺧﻄﻒ اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ وﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ
ﻣﺎدة 471
ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻻﺧﺘﻄﺎف ﻗﺎﺻﺮ دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ أو ﻻﺳﺘﺪراﺟﻪ أو إﻏﺮاﺋﻪ
أو ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ وﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻦ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ أو إﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻪ ،ﺳﻮاء ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 472
إذا آﺎن اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ
ﻓﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈذا آﺎن اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻗﺪ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺆاﺧﺬة اﻟﺠﺎﻧﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﺠﻦ
ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 473
إذا أﺧﺬ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي آﺎن اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺘﻪ أو ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻪ ﻓﺪﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،أو آﺎن ﻏﺮﺿﻪ
أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻔﺪﻳﺔ ،آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ،ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﺳﻦ اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺣﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆاﺧﺬة ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ
إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
ﻣﺎدة 474
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  471إﻟﻰ  ، 473ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻄﺎف ،ﺑﺎﻹﻋﺪام ،إذا ﺗﺒﻌﻪ ﻣﻮت
اﻟﻘﺎﺻﺮ.
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ﻣﺎدة 475
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(
ﻣﻦ اﺧﺘﻄﻒ أو ﻏﺮر ﺑﻘﺎﺻﺮ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ ﺛﻤﺎن ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﺑﺪون اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻨﻒ وﻻ ﺗﻬﺪﻳﺪ وﻻ ﺗﺪﻟﻴﺲ أو
ﺣﺎول ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻄﻔﺖ أو ﻏﺮر ﺑﻬﺎ ،إذا آﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻐﺔ وﺗﺰوﺟﺖ ﻣﻦ اﺧﺘﻄﻔﻬﺎ أو ﻏﺮر ﺑﻬﺎ
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ إﺑﻄﺎل اﻟﺰواج ،وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ
ﺑﻤﺆاﺧﺬﺗﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻄﻼن ﻓﻌﻼ.
ﻣﺎدة 476
ﻣﻦ آﺎن ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻃﻔﻞ ،واﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
ﻣﺎدة 477
إذا ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﻧﺔ وآﺎن ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ أو ﻧﺎﻓﺬا ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ،ﻓﺈن اﻷب أو اﻷم أو أي ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺘﻨﻊ
ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺎﺻﺮ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،وآﺬﻟﻚ إذا اﺧﺘﻄﻔﻪ أو ﻏﺮر ﺑﻪ ،وﻟﻮ دون ﺗﺪﻟﻴﺲ أو
ﻋﻨﻒ أو ﺣﻤﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﻪ أو اﺧﺘﻄﺎﻓﻪ ﻣﻤﻦ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﺤﻀﺎﻧﺘﻪ أو ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﻓﻴﻪ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ.
ﻓﺈذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﺣﺮم ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮ ،ﻓﺈن اﻟﺤﺒﺲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 478
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻣﻦ ﺗﻌﻤﺪ إﺧﻔﺎء ﻗﺎﺻﺮ ﻣﺨﻄﻮف أو
ﻣﻬﺮب أو ﻣﻐﺮر ﺑﻪ أو هﺎرب ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﺪ ﺗﻬﺮﻳﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻨﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى
هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
اﻟﻔﺮع 5
ﻓﻲ إهﻤﺎل اﻷﺳﺮة
ﻣﺎدة 479
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  200إﻟﻰ  2000درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ:
 -1اﻷب أو اﻷم إذا ﻣﺎ ﺗﺮك أﺣﺪهﻤﺎ ﺑﻴﺖ اﻷﺳﺮة دون ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎهﺮ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ وﺗﻤﻠﺺ ﻣﻦ آﻞ
أو ﺑﻌﺾ واﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ أو اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ أو اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ.
وﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ أﺟﻞ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ إﻻ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻷﺳﺮة رﺟﻮﻋﺎ ﻳﻨﻢ ﻋﻦ إرادة اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
ﺑﺼﻮرة ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.
 - 2اﻟﺰوج اﻟﺬي ﻳﺘﺮك ﻋﻤﺪا ،ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ودون ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎهﺮ ،زوﺟﺘﻪ وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ.
ﻣﺎدة 480
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺻﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ أو ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻮﻗﺖ ﺑﺪﻓﻊ ﻧﻔﻘﺔ إﻟﻰ زوﺟﻪ أو أﺣﺪ أﺻﻮﻟﻪ
أو ﻓﺮوﻋﻪ وأﻣﺴﻚ ﻋﻤﺪا ﻋﻦ دﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪهﺎ اﻟﻤﺤﺪد،
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻤﻴﺎ ،واﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻜﻮن واﺟﺒﺔ اﻷداء ﻓﻲ
ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
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ﻣﺎدة 481
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻤﻬﻤﻞ أو اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﺗﺨﺘﺺ هﻲ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ.
وﻻ ﻳﺠﻮز رﻓﻊ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﺎوي إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﻣﻦ ﺷﺨﺺ اﻟﻤﻬﻤﻞ أو اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ أو ﻧﺎﺋﺒﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ
ﻣﻊ اﻹدﻻء ﺑﺎﻟﺴﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻟﻤﺬآﻮر هﻮ اﻟﻤﻘﺘﺮف ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ.
وﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺒﻖ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻋﺬار اﻟﻤﺨﻞ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ أو اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺄن ﻳﻘﻮم ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻇﺮف ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ
ﻳﻮﻣﺎ،وﻳﺘﻢ هﺬا اﻻﻋﺬار ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺠﻮاب ﻳﻘﻮم ﺑﻪ أﺣﺪ ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وإذا آﺎن اﻟﻤﺪﻳﻦ هﺎرﺑﺎ أو ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮوف ﻓﺈن ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻳﺴﺠﻞ ذﻟﻚ وﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺠﻮاب.
ﻣﺎدة 482
إذا ﺗﺴﺒﺐ أﺣﺪ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻓﻲ إﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻪ أو ﺑﻮاﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ ،وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو
إﻋﻄﺎء اﻟﻘﺪوة اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﺮ أو ﺳﻮء اﻟﺴﻠﻮك أو ﻋﺪم اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ أو اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺷﺮاف اﻟﻀﺮوري ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ أو اﻷﻣﻦ أو اﻷﺧﻼق ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ
إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ ،ﺳﻮاء ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺑﻮﻳﺔ أم ﻻ.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
اﻟﻔﺮع 6
ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎك اﻵداب
ﻣﺎدة 483
ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ إﺧﻼﻻ ﻋﻠﻨﻴﺎ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﺮى اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ أو ﺑﺎﻟﺒﺬاءة ﻓﻲ اﻹﺷﺎرات أو اﻷﻓﻌﺎل ،ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﺧﻼل ﻋﻠﻨﻴﺎ ﻣﺘﻰ آﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي آﻮﻧﻪ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺷﺨﺺ أو أآﺜﺮ ﺷﺎهﺪوا ذﻟﻚ ﻋﻔﻮا أو
ﺑﻤﺤﻀﺮ ﻗﺎﺻﺮ دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ،أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻪ أﻧﻈﺎر اﻟﻌﻤﻮم.
ﻣﺎدة 484
)ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ هﺘﻚ دون ﻋﻨﻒ أو ﺣﺎول هﺘﻚ ﻋﺮض ﻗﺎﺻﺮ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ
ﻋﻦ ﺛﻤﺎن ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ أو ﻋﺎﺟﺰ أو ﻣﻌﺎق أو ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺮوف ﺑﻀﻌﻒ ﻗﻮاﻩ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﺳﻮاء آﺎن ذآﺮا أو أﻧﺜﻰ.
ﻣﺎدة 485
)ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ هﺘﻚ أو ﺣﺎول هﺘﻚ ﻋﺮض أي ﺷﺨﺺ ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜﻰ،
ﻣﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ.
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ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا آﺎن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻔﻼ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ ﺛﻤﺎن ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ أو آﺎن ﻋﺎﺟﺰا أو ﻣﻌﺎﻗﺎ أو ﻣﻌﺮوﻓﺎ
ﺑﻀﻌﻒ ﻗﻮاﻩ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
ﻣﺎدة 486
)ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
اﻻﻏﺘﺼﺎب هﻮ ﻣﻮاﻗﻌﺔ رﺟﻞ ﻻﻣﺮأة ﺑﺪون رﺿﺎهﺎ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا آﺎﻧﺖ ﺳﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻤﺎن ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ أو آﺎﻧﺖ ﻋﺎﺟﺰة أو ﻣﻌﺎﻗﺔ أو ﻣﻌﺮوﻓﺔ
ﺑﻀﻌﻒ ﻗﻮاهﺎ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو ﺣﺎﻣﻼ ،ﻓﺈن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ 487
إذا آﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻀﺤﻴﺔ أو ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو وﺻﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺧﺎدﻣﺎ ﺑﺎﻷﺟﺮة ﻋﻨﺪهﺎ أو
ﻋﻨﺪ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺴﺎﻟﻒ ذآﺮهﻢ ،أو آﺎن ﻣﻮﻇﻔﺎ دﻳﻨﻴﺎ أو رﺋﻴﺴﺎ دﻳﻨﻴﺎ ،وآﺬﻟﻚ أي ﺷﺨﺺ اﺳﺘﻌﺎ ن
ﻓﻲ اﻋﺘﺪاﺋﻪ ﺑﺸﺨﺺ أو ﺑﻌﺪة
أﺷﺨﺎص ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ:
 اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 484 اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺎدة 485 اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة 485 اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺎدة 486 اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة 486ﻣﺎدة 488
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  484إﻟﻰ  ،487إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻓﺘﻀﺎض اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﺈن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻵﺗﻲ:
 اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 484 اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺎدة 485 اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة 485 اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮ ة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺎدة 486 اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة 486ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ، 487ﻓﺈن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ
ﻓﻲ آﻞ ﻓﻘﺮة ﻣﻦ ﻓﻘﺮاﺗﻪ ﻳﻜﻮن هﻮ اﻟﻌﻘﺎب.
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﺮض
وﺻﻒ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة
اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة
ﺳﻦ اﻟﻤﺤﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ أﻗﻞ ﻣﻦ  15ﺳﻨﺔ
اﻓﺘﻀﺎض أوﺻﻔﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ
)ﻣﺎدة (488
أو ﺗﻌﺪد اﻟﺠﻨﺎة
)ﻣﺎدة (487
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻈﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺸﺪدﻳﻦ اﻻﻓﺘﻀﺎض وﺻﻔﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ
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)ﻣﺎدة (488
اﻹﺧﻼل اﻟﻌﻠﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء
)ﻣﺎدة (483
اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  120إﻟﻰ  500درهﻢ
هﺘﻚ ﻋﺮض ﻗﺎﺻﺮ دون  15ﺳﻨﺔ ﺑﺪون ﻋﻨﻒ
)ﻣﺎدة (488
اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات
اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﻘﺮرة
هﺘﻚ اﻟﻌﺮض ﺑﻌﻨﻒ
)ﻣﺎدة (485
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات )ﻓﻘﺮة (1
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
)ﻓﻘﺮة (2
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ
ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻻﻏﺘﺼﺎب
)ﻣﺎدة (486
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات )ﻓﻘﺮة (2
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ
ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﻣﺎدة 489
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ
ﻓﻌﻼ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﺸﺬوذ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻠﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ.
ﻣﺎدة 490
آﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ رﺟﻞ واﻣﺮأة ﻻ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
ﻣﺎدة 491
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ،وﻻ ﺗﺠﻮز اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ أو اﻟﺰوج اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
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ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺧﺎرج ﺗﺮاب اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺰوج اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻇﺎهﺮة.
ﻣﺎدة 492
ﺗﻨﺎزل أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻋﻦ ﺷﻜﺎ ﻳﺘﻪ ﻳﻀﻊ ﺣﺪا ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ
اﻟﺰوﺟﻴﺔ.
ﻓﺈذا وﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎزل ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻊ ﺣﺪا ﻻﺛﺎر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆاﺧﺬة اﻟﺼﺎدر ﺿﺪ
اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎرك اﻟﺰوﺟﺔ وﻻ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﺰوج ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻨﺎزل.
ﻣﺎدة 493
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  490و  491ﻻ ﺗﺜﺒﺖ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ رﺳﻤﻲ ﻳﺤﺮرﻩ أﺣﺪ ﺿﺒﺎط
اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاف ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻜﺎﺗﻴﺐ أو أوراق ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو
اﻋﺘﺮاف ﻗﻀﺎﺋﻲ.
ﻣﺎدة 494
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ
أو اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻻﺧﺘﻄﺎف اﻣﺮأة ﻣﺘﺰوﺟﺔ أو اﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﻬﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ
وﻻﻳﺔ أو إﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻣﻦ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ.
ﻣﺎدة 495
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﺪ إﺧﻔﺎء
اﻣﺮأة ﻣﺘﺰوﺟﺔ ،ﻣﺨﻄﻮﻓﺔ أو ﻣﻐﺮر ﺑﻬﺎ ،أو ﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻣﺎدة 496
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﺪ إﺧﻔﺎء اﻣﺮأة ﻣﺘﺰوﺟﺔ ،هﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ هﺮﺑﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ.
اﻟﻔﺮع 7
ﻓﻲ إﻓﺴﺎد اﻟﺸﺒﺎب وﻓﻲ اﻟﺒﻐﺎء
ﻣﺎدة 497
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ درهﻢ آﻞ ﻣﻦ
ﺣﺮض اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎرة أو اﻟﺒﻐﺎء أو ﺷﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺳﻬﻠﻬﺎ ﻟﻬﻢ.
ﻣﺎدة 498
)ﻏﻴﺮ وﺗﻤﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 (2003ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(
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ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ
ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ آﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪا أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ :
 -1أﻋﺎن أو ﺳﺎﻋﺪ أو ﺣﻤﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺒﻐﺎء أو ﺟﻠﺐ اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻠﺒﻐﺎء وذﻟﻚ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ؛
 -2أﺧﺬ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ آﺎن ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻐﺎء أو اﻟﺪﻋﺎرة أو أﺧﺬ ﻣﻌﻮﻧﺎت ﻣﻦ
ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﺒﻐﺎء أو اﻟﺪﻋﺎرة وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ؛
 -3ﻋﺎش ﻣﻊ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﺒﻐﺎء وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ؛
 -4اﺳﺘﺨﺪم أو اﺳﺘﺪرج أو ﺳﻠﻢ أو ﺣﻤﻰ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺒﻐﺎء أو اﻟﺪﻋﺎرة ﺑﺮﺿﺎﻩ أو ﻣﺎرس ﻋﻠﻴﻪ
ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺒﻐﺎء أو اﻟﺪﻋﺎرة أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ذﻟﻚ؛
 -5ﻣﺎرس اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ آﺎﻧﺖ ،ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ اﻟﺒﻐﺎء أو اﻟﺪﻋﺎرة وﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺑﻐﺎء اﻟﻐﻴﺮ أو
دﻋﺎرﺗﻪ أو ﻳﺆدي ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ؛
 -6ﺳﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺑﻐﺎء أو دﻋﺎرة اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء ﺗﺒﺮﻳﺮ وهﻤﻲ ﻟﻤﻮاردﻩ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛
 -7ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻣﺼﺎدر ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺎد
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﺒﻐﺎء أو اﻟﺪﻋﺎرة أو ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺸﺒﻮهﺔ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ أو ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن اﻟﺒﻐﺎء أو
اﻟﺪﻋﺎرة؛
 -8ﻋﺮﻗﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ أو اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أو اﻟﻬﻴﺌﺎت أو
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺆهﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺠﺎﻩ أﺷﺨﺎص ﻳﻤﺎرﺳﻮن اﻟﺒﻐﺎء أو اﻟﺪﻋﺎرة أو ﻣﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ.
ﻣﺎدة 499
)ﻏﻴﺮ وﺗﻤﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 (2003ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(
ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
ﻋﺸﺮة ﺁﻻف إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ درهﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
 -1إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻗﺎﺻﺮ دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة؛
 -2إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ وﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻨﻪ أو ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض أو اﻹﻋﺎﻗﺔ أو
ﻧﻘﺺ ﺑﺪﻧﻲ أو ﻧﻔﺴﻲ أو ﺿﺪ اﻣﺮأة ﺣﺎﻣﻞ ﺳﻮاء آﺎن ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺑﻴﻨﺎ أو آﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻟﺪى اﻟﻔﺎﻋﻞ؛
 -3إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ ﻋﺪة أﺷﺨﺎص؛
 -4إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ هﻮ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ أو أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  487ﻣﻦ هﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن؛
 -5إذا اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إآﺮاﻩ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ أو ﺗﺪﻟﻴﺲ أو اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ أو
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ؛
 -6إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻐﺎء أو اﻟﺪﻋﺎرة ﻓﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﺸﺒﻴﺒﺔ أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم؛
 -7إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺣﺎﻣﻼ ﻟﺴﻼح ﻇﺎهﺮ أو ﻣﺨﺒﺄ؛
 -8إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻋﺪة أﺷﺨﺎص آﻔﺎﻋﻠﻴﻦ أﺻﻠﻴﻴﻦ أو ﻣﺴﺎهﻤﻴﻦ أو ﻣﺸﺎرآﻴﻦ دون أن
ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﺼﺎﺑﺔ؛
 -9إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻼﻏﺎت ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل إﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد أو إﻟﻰ
أﺷﺨﺎص ﻣﺤﺪدﻳﻦ.
ﻣﺎدة 1-499
)ﻳﺘﻤﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن
 11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  (2003ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ(
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ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  499أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات
وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ درهﻢ إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺼﺎﺑﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ.
ﻣﺎدة 2-499
)ﻳﺘﻤﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن
 11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  (2003ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ  -واﺳﺘﺪرك ،ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺠﺮﻳﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪد  5188ﺑﺘﺎرﻳﺦ  19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ،2004ﺧﻄﺄ وﻗﻊ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪد  5175اﻟﻤﻨﺸﻮر
ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  24.03اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﺘﻤﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  499وﻣﺎدة  1-499إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو أﻋﻤﺎل وﺣﺸﻴﺔ.
ﻣﺎدة 500
ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  497إﻟﻰ  ،499وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﻣﺎدة 501
)ﻏﻴﺮ وﺗﻤﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 (2003ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ درهﻢ آﻞ ﻣﻦ
ارﺗﻜﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻐﻴﺮ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ :
 -1ﺣﻴﺎزة أو ﺗﺴﻴﻴﺮ أو اﺳﺘﻐﻼل أو إدارة أو ﺗﻤﻮﻳﻞ أو اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺤﻞ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
ﺑﺼﻔﺔ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎرة أو اﻟﺒﻐﺎء؛
 -2ﻗﻴﺎم ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺣﻴﺎزة أو ﺗﺴﻴﻴﺮ أو اﺳﺘﻐﻼل أو إدارة أو ﺗﻤﻮﻳﻞ أو اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮم أو ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﺎﻻﻋﺘﻴﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺷﺨﺺ أو ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﻟﻠﺪﻋﺎرة أو
اﻟﺒﻐﺎء داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ أو ﻗﺒﻮل ﺑﺤﺜﻬﻢ داﺧﻠﻬﺎ ﻋﻦ زﺑﻨﺎء ﻷﺟﻞ اﻟﺪﻋﺎرة أو اﻟﺒﻐﺎء أو ﺗﻐﺎﺿﻴﻪ ﻋﻦ
ذﻟﻚ أو ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ؛
 -3وﺿﻊ ﻣﺤﻼت أو أﻣﺎآﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮم رهﻦ إﺷﺎرة ﺷﺨﺺ أو ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ
ﺳﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﻟﻠﺪﻋﺎرة أو اﻟﺒﻐﺎء.
ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪي اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة.
ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ،أن ﻳﺆﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺬي آﺎن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺤﻜﻮم
ﻋﻠﻴﻪ آﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ أو ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ.
ﻣﺎدة 1-501
)ﻳﺘﻤﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن
 11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2003ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ(
إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  497إﻟﻰ  503ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ،ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ
ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ درهﻢ وﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  127ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮﻳﻪ.
ﻣﺎدة 502
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ (2003
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.0اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(
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ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ درهﻢ ،ﻣﻦ ﻗﺎم ﻋﻠﻨﺎ
ﺑﺠﻠﺐ أﺷﺨﺎص ،ذآﻮرا أو إﻧﺎﺛﺎ ،ﻟﺘﺤﺮﻳﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎرة ،وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﺷﺎرات أو أﻗﻮال أو آﺘﺎﺑﺎت أو
أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى.
ﻣﺎدة 503
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 (2003ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ درهﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮن
ﻓﻌﻠﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ ﻣﻦ ﺗﻐﺎﺿﻰ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻋﺎرة ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﺘﺮة وﻣﻌﺘﺎدة ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن اﻟﺒﻐﺎء ﻓﻲ
ﻣﺤﻼت أو أﻣﻜﻨﺔ ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر.
ﻣﺎدة 1-503
)ﻳﺘﻤﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن
 11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  (2003ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ درهﻢ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ
اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺿﺪ اﻟﻐﻴﺮ أواﻣﺮ أو ﺗﻬﺪﻳﺪات أو وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻺآﺮاﻩ أو أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى
ﻣﺴﺘﻐﻼ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﻟﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﻬﺎﻣﻪ ،ﻷﻏﺮاض ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ.
ﻣﺎدة 2-503
)ﻳﺘﻤﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.207ﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﻦ رﻣﻀﺎن
 11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  (2003ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 24.03اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ آﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض أو
ﺷﺠﻊ أو ﺳﻬﻞ اﺳﺘﻐﻼل أﻃﻔﺎل ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺛﻤﺎن ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاد إﺑﺎﺣﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺈﻇﻬﺎر أﻧﺸﻄﺔ
ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ﺳﻮاء أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﻤﺤﺎآﺎة أو اﻟﻤﺸﺎهﺪة أو أي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻟﻸﻋﻀﺎء
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻳﺘﻢ ﻷﻏﺮاض ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ .ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺈﻧﺘﺎج
أو ﺗﻮزﻳﻊ أو ﻧﺸﺮ أو اﺳﺘﻴﺮاد أو ﺗﺼﺪﻳﺮ أو ﻋﺮض أو ﺑﻴﻊ أو ﺣﻴﺎزة ﻣﻮاد إﺑﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻮع.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ارﺗﻜﺒﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة إذا آﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻄﻔﻞ أو
ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ أو ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺬآﻮرة.
ﻳﺄﻣﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺑﻤﺼﺎدرة وإﺗﻼف اﻟﻤﻮاد اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ.
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ أو ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹداﻧﺔ.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺄﻣﺮ ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺬي آﺎن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ
اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ آﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻤﺤﻼت ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ".
ﻣﺎدة 504
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺮع ،زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذآﺮ،
ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
وﻣﺤﺎوﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﺠﻨﺢ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال
اﻟﻔﺮع 1
ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺎت واﻧﺘﺰاع اﻷﻣﻮال
ﻣﺎدة 505
ﻣﻦ اﺧﺘﻠﺲ ﻋﻤﺪا ﻣﺎﻻ ﻣﻤﻠﻮآﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻳﻌﺪ ﺳﺎرﻗﺎ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
ﻣﺎدة 506
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻣﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻓﺈن ﺳﺮﻗﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺰهﻴﺪة اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ
وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ.
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا اﻗﺘﺮﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﻈﺮوف ﻣﺸﺪدة ،ﻣﻤﺎ أﺷﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  507إﻟﻰ  510ﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺼﻮل.
ﻣﺎدة 507
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا آﺎن اﻟﺴﺎرﻗﻮن أو أﺣﺪهﻢ ﺣﺎﻣﻼ ﻟﺴﻼح ،ﺣﺴﺐ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎدة ، 303
ﺳﻮاء آﺎن ﻇﺎهﺮا أو ﺧﻔﻴﺎ ،ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ارﺗﻜﺐ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ وﺑﺪون ﺗﻮﻓﺮ أي ﻇﺮف ﺁﺧﺮ ﻣﻦ
اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة.
وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،إذا اﺣﺘﻔﻆ اﻟﺴﺎرﻗﻮن أو اﺣﺘﻔﻆ أﺣﺪهﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺴﻼح ﻓﻲ اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ذات اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻨﻘﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻬﺮوﺑﻬﻢ.
ﻣﺎدة 508
اﻟﺴﺮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻓﻲ ﻧﺎﻗﻼت ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ،
أو ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ أو اﻟﻤﺤﻄﺎت أو اﻟﻤﻮاﻧﺊ أو اﻟﻤﻄﺎرات أو أرﺻﻔﺔ اﻟﺸﺤﻦ أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ،إذا
اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﻈﺮف واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ.
ﻣﺎدة 509
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮن ﺑﻈﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف
اﻵﺗﻴﺔ:
 اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ أو ﺗﺰي ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﺑﺰي ﻧﻈﺎﻣﻲ أو اﻧﺘﺤﺎل وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ. ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻟﻴﻼ. ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺨﺼﻴﻦ أو أآﺜﺮ. اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺴﻠﻖ أو اﻟﻜﺴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج أو اﻟﺪاﺧﻞ أو ﻧﻔﻖ ﺗﺤﺖ اﻷرض أو ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺰورة أو آﺴﺮ اﻷﺧﺘﺎمﻟﻠﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ دار أو ﺷﻘﺔ
أو ﻏﺮﻓﺔ أو ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮن أو ﻣﻌﺪ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ أو أﺣﺪ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ
 إذا اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎرﻗﻮن ﻧﺎﻗﻠﺔ ذات ﻣﺤﺮك ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺴﺮﻗﺔ أو اﻟﻬﺮوب. إذا آﺎن اﻟﺴﺎرق ﺧﺎدﻣﺎ أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﺑﺄﺟﺮ ،وﻟﻮ وﻗﻌﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺪوﻣﻪ ﻣﻤﻦ وﺟﺪوا ﻓﻲ ﻣﻨﺰلاﻟﻤﺨﺪوم أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ذهﺐ إﻟﻴﻪ ﺻﺤﺒﺔ ﻣﺨﺪوﻣﻪ.
 إذا آﺎن اﻟﺴﺎرق ﻋﺎﻣﻼ أو ﻣﺘﻌﻠﻤﺎ ﻟﻤﻬﻨﺔ وارﺗﻜﺐ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻪ أو ﻣﻌﻠﻤﻪ أو ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻠﻪ أوﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎرﺗﻪ ،وآﺬﻟﻚ إذا آﺎن اﻟﺴﺎرق ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﺘﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل اﻟﺬي ارﺗﻜﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﺮﻗﺔ.
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ﻣﺎدة 510
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻵﺗﻴﺔ:
 اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ أو ﺗﺰي ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﺑﺰي ﻧﻈﺎﻣﻲ أو اﻧﺘﺤﺎل وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ. وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻟﻴﻼ. ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ أو أآﺜﺮ. اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺴﻠﻖ أو اﻟﻜﺴﺮ أو اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﻖ ﺗﺤﺖ اﻷرض أو ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺰورة أو آﺴﺮ اﻷﺧﺘﺎم ،ﺣﺘﻰ وﻟﻮآﺎن اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺪ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ،أو آﺎن اﻟﻜﺴﺮ داﺧﻠﻴﺎ.
 ارﺗﻜﺎب اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻻﻧﻔﺠﺎر أو اﻻﻧﻬﺪام أو اﻟﻔﻴﻀﺎن ،أو اﻟﻐﺮق أو اﻟﺜﻮرة أو ﺗﻤﺮد أوأﻳﺔ آﺎرﺛﺔ أﺧﺮى.
 إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻼﻣﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺎص أو اﻟﻌﺎم.ﻣﺎدة 511
ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺰﻻ ﻣﺴﻜﻮﻧﺎ آﻞ ﻣﺒﻨﻰ أو ﺑﻴﺖ أو ﻣﺴﻜﻦ أو ﺧﻴﻤﺔ أو ﻣﺄوى ،ﺛﺎﺑﺖ أو ﻣﺘﻨﻘﻞ ،ﺳﻮاء آﺎن ﻣﺴﻜﻮﻧﺎ ﻓﻌﻼ
أو ﻣﻌﺪا ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ،وآﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ،آﺎﻟﺴﺎﺣﺎت وﺣﻈﺎﺋﺮ اﻟﺪواﺟﻦ واﻟﺨﺰﻳﻦ واﻹﺻﻄﺒﻞ أو أي ﺑﻨﺎﻳﺔ
داﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﻪ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن ﻟﻬﺎ ﺳﻴﺎج ﺧﺎص ﺑﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎج أو اﻟﺤﺎﺋﻂ اﻟﻌﺎم.
ﻣﺎدة 512
ﻳﻌﺪ آﺴﺮا اﻟﺘﻐﻠﺐ أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ أي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻏﻼق ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺘﺤﻄﻴﻢ أو اﻹﺗﻼف أو ﺑﺄﻳﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻣﻐﻠﻖ ،أوﻣﻦ اﺧﺬ ﺷﻲء ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻘﻔﻞ أو
اﺛﺎت أو وﻋﺎء ﻣﻐﻠﻖ.
ﻣﺎدة 513
ﻳﻌﺪ ﺗﺴﻠﻘﺎ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﺰل أو ﻣﺒﻨﻰ أو ﺳﺎﺣﺔ أو ﺣﻈﻴﺮة أو أﻳﺔ ﺑﻨﺎﻳﺔ أو ﺣﺪﻳﻘﺔ أو ﺑﺴﺘﺎن أو ﻣﻜﺎن ﻣﺴﻮر،
وذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺗﺴﻮر اﻟﺤﻮاﺋﻂ أو اﻷﺑﻮاب أو اﻟﺴﻘﻮف ا واﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻷﺧﺮى.
ﻣﺎدة 514
ﺗﻌﺪ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺰورة اﻟﻤﺨﺎﻃﻴﻒ أو اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻤﻘﻠﺪة أو اﻟﺰاﺋﻔﺔ أو اﻟﻤﻐﻴﺮة أو اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪهﺎ اﻟﻤﺎﻟﻚ أو اﻟﺤﺎﺋﺰ
ﻟﻔﺘﺢ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﻬﺎ اﻟﺴﺎرق.
وﻳﻌﺪ آﺬﻟﻚ ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ ﻣﺰورا اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻪ اﻟﺴﺎرق ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ.
ﻣﺎدة 515
ﻣﻦ زﻳﻒ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ،وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ
ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
ﻓﺈذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻗﻔﺎل ،ﻓﺈن اﻟﺤﺒﺲ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ،واﻟﻐﺮاﻣﺔ
ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ.
ﻣﺎدة 516
ﺗﻌﺪ ﻃﺮﻗﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﻤﺴﺎﻟﻚ واﻟﻤﻤﺮات أو أي ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﻤﻬﻮر ،اﻟﻤﻮﺟﻮد
ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﻌﻤﺮان واﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ آﻞ ﻓﺮد أن ﻳﺘﺠﻮل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﻼ أو ﻧﻬﺎرا دون ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ أي
آﺎن.
ﺟﺪول
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ﻣﺎدة 517
ﻣﻦ ﺳﺮق ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮل ﺧﻴﻮﻻ أو دواب ﻟﻠﺤﻤﻞ أو ﻋﺮﺑﺎت أو دواب ﻟﻠﺮآﻮب أو ﻣﻮاﺷﻲ ،آﺒﻴﺮة أو ﺻﻐﻴﺮة،
أو أدوات ﻓﻼﺣﻴﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
درهﻢ.
وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻗﺔ اﻷﺧﺸﺎب ﻣﻦ أﻣﺎآﻦ ﻗﻄﻌﻬﺎ واﻻﺣﺠﺎر ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺟﺮهﺎ وﻋﻠﻰ ﺳﺮﻗﺔ اﻷﺳﻤﺎك
ﻣﻦ ﺑﺮآﺔ أو ﺣﻮض أو ﺗﺮﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻣﺎدة 518
ﻣﻦ ﺳﺮق ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮل ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ أو ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻷرض وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺰم أو أآﻮام،
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ.
ﻓﺈذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻟﻴﻼ أو ﻣﻦ ﻋﺪة أﺷﺨﺎص أو ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻨﺎﻗﻼت أو دواب اﻟﺤﻤﻞ ،ﻓﺈن اﻟﺤﺒﺲ ﻳﻜﻮن
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
ﻣﺎدة 519
ﻣﻦ ﺳﺮق ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ أو ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻢ ﺗﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻷرض ﺑﻌﺪ ،وآﺎن ذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻼت ،أو ﺣﻘﺎﺋﺐ أو
ﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ ﻣﻦ أدوات ،أو ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻨﺎﻗﻼت أو ﺑﺪواب اﻟﺤﻤﻞ ،أو آﺎن ذﻟﻚ ﻟﻴﻼ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺨﺼﻴﻦ أو
أآﺜﺮ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ،وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ
درهﻤﺎ.
ﻓﺈذا اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻇﺮوف اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪودة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﻌﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ
ﺧﻤﺲ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
ﻣﺎدة 520
ﻣﻦ ﻧﺰع ﺣﺪودا ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺎرﻳﻦ ،وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب ﺳﺮﻗﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ.
ﻣﺎدة 521
ﻣﻦ اﺧﺘﻠﺲ ﻋﻤﺪا ﻗﻮى آﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،أو أي ﻗﻮى ذات ﻗﻴﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ
وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
ﻣﺎدة 522
ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻧﺎﻗﻠﺔ ذات ﻣﺤﺮك ،ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ أو رﻏﻢ اﻋﺘﺮاﺿﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ
إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻠﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ.
وﻻ ﺗﺠﻮز اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﻣﻦ أﺿﺮت ﺑﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،وﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ إذا ﺳﺤﺒﺖ اﻟﺸﻜﻮى.
ﻣﺎدة 523
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ درهﻢ ،أﺣﺪ اﻟﻮرﺛﺔ أو ﻣﺪﻋﻲ
اﻟﻮراﺛﺔ ،اﻟﺬي ﻳﺘﺼﺮف ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻗﺘﺴﺎﻣﻬﺎ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺎع أو اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻳﺘﺼﺮف ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك أو رأس
اﻟﻤﺎل.
ﻣﺎدة 524
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ ،اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي
ﻳﺘﻠﻒ أو ﻳﺒﺪد ﻋﻤﺪا اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺤﺠﻮزة اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻪ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺖ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻟﺤﺮاﺳﺘﻬﺎ.
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أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺿﻊ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺤﺠﻮزة ﺗﺤﺖ ﺣﺮاﺳﺔ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ،ﻓﻌﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ
ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
ﻣﺎدة 525
اﻟﺮاهﻦ اﻟﺬي ﻳﺒﺪد أو ﻳﺘﻠﻒ ﻋﻤﺪا ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﻠﻮآﺎ ﻟﻪ ،رهﻨﻪ ﻓﻲ دﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
ﻣﺎدة 526
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ ،ﻣﻦ أﺧﻔﻰ ﻋﻤﺪا اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺒﺪدة ،وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ زوج أو
أﺻﻞ أو ﻓﺮع اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﺪﻳﻦ واﻟﻤﻘﺘﺮض أو اﻟﺮاهﻦ إذا ﺳﺎﻋﺪوا ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﺪهﺎ أو إﺗﻼﻓﻬﺎ أو ﻓﻲ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ذﻟﻚ.
ﻣﺎدة 527
ﻣﻦ ﻋﺜﺮ ﻣﺼﺎدﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮل ،وﺗﻤﻠﻜﻪ ﺑﺪون أن ﻳﺨﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻪ وﻻ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺗﻤﻠﻚ ،ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮﻻ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﺻﺪﻓﺔ أو ﺧﻄﺎ.
ﻣﺎدة 528
ﻣﻦ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ آﻨﺰ ،وﻟﻮ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﻟﻪ ،وﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ ﻇﺮف ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم
اآﺘﺸﺎﻓﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ.
أﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ آﻨﺰ وﺗﻤﻠﻜﻪ ،آﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ،دون أن ﻳﺼﺪر ﻟﻪ إذن ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،
ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن ﻗﺪ أﺧﻄﺮ ﺑﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ
وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ.
ﻣﺎدة 529
ﻣﻦ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺿﺪ اﻷﻣﻮال ،ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام ،ﺛﻢ وﺟﺪ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻧﻘﻮد أو أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أو أﺷﻴﺎء ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺘﻪ وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر
ﻣﺸﺮوع ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
ﻣﺎدة 530
ﻣﻦ وﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ أدوات ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻷﻗﻔﺎل أو آﺴﺮهﺎ وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻴﺎزة
ﻏﺮﺿﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ.
ﻣﺎدة 531
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻨﻘﻮد أو اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻷﺷﻴﺎء أو اﻷدوات ،ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺎدة .89
ﻣﺎدة 532
ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻃﻌﺎﻣﺎ أو ﺷﺮاﺑﺎ وﺗﻨﺎوﻟﻪ آﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ،ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ ،ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن ﻣﻦ ﻧﺰﻻﺋﻪ،
وآﺎن ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ دﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ.
98

وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺣﺘﺠﺰ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻏﺮﻓﺔ أو أآﺜﺮ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق أو ﻧﺰل وﺷﻐﻠﻬﺎ ﻓﻌﻼ وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ
ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ دﻓﻊ آﺮاﺋﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ أن ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻠﻌﻘﺎب أن ﺗﻜﻮن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق
أو اﻟﻤﻨﺰل ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ،ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻣﺎدة 533
ﻣﻦ رآﺐ ﺳﻴﺎرة أﺟﺮة ،وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ أن ﻳﺪﻓﻊ أﺟﺮة ﻣﻘﻌﺪﻩ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ
إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
ﻣﺎدة 534
ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ،ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،اﻟﺴﺎرق ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ:
 -1إذا آﺎن اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺮوق ﻣﻤﻠﻮآﺎ ﻟﺰوﺟﻪ.
 -2إذا آﺎن اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺮوق ﻣﻤﻠﻮآﺎ ﻷﺣﺪ ﻓﺮوﻋﻪ.
ﻣﺎدة 535
إذا آﺎن اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺮوق ﻣﻤﻠﻮآﺎ ﻷﺣﺪ أﺻﻮل اﻟﺴﺎرق أو أﺣﺪ أﻗﺎرﺑﻪ أو أﺻﻬﺎرﻩ إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﻓﻼ
ﻳﺠﻮز ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،وﺳﺤﺐ اﻟﺸﻜﻮى ﻳﻀﻊ ﺣﺪا ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﻣﺎدة 536
اﻟﻤﺸﺎرآﻮن أو اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن ﻣﻊ اﻟﺴﺎرﻗﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،وآﺬﻟﻚ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ
ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺧﻔﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺮوﻗﺎت ،ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﻜﺎم هﺬﻳﻦ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ،ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺼﻔﺎت
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ.
ﻣﺎدة 537
ﻣﻦ اﻧﺘﺰع ﺗﻮﻗﻴﻌﺎ أو ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮر أو ﻋﻘﺪ أو ﺳﻨﺪ أو أﻳﺔ ورﻗﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻀﻤﻦ أو ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺘﺰاﻣﺎ أو
ﺗﺼﺮﻓﺎ أو إﺑﺮاء ،وآﺎن ذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻮة أو اﻟﻌﻨﻒ أو اﻹآﺮاﻩ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ
ﻋﺸﺮ.
ﻣﺎدة 538
ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ،أو اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ أو ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ورﻗﺔ ﻣﻤﺎ أﺷﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وآﺎن ذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺈﻓﺸﺎء أو ﻧﺴﺒﺔ أﻣﻮر ﺷﺎﺋﻨﺔ ،ﺳﻮاء آﺎن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺷﻔﻮﻳﺎ أو آﺘﺎﺑﻴﺎ،
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ درهﻢ.
ﻣﺎدة 539
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر أﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺼﻮل هﺬا اﻟﻔﺮع ،ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ
واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻨﺢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ.
اﻟﻔﺮع 2
ﻓﻲ اﻟﻨﺼﺐ وإﺻﺪار ﺷﻴﻚ دون رﺻﻴﺪ
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ﻣﺎدة 540
ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻨﺼﺐ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ
ﺁﻻف درهﻢ ،ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻟﻴﻮﻗﻊ ﺷﺨﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﻠﻂ ﺑﺘﺄآﻴﺪات ﺧﺎدﻋﺔ أو إﺧﻔﺎء وﻗﺎﺋﻊ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو
اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺎآﺮ ﻟﺨﻄﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮﻩ وﻳﺪﻓﻌﻪ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ أﻋﻤﺎل ﺗﻤﺲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ أو ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ أو ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ وﺗﺮﻓﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ
إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ ،إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻌﺎﻧﻮا ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ إﺻﺪار أﺳﻬﻢ
أو ﺳﻨﺪات أو اذوﻧﺎت أو ﺣﺼﺺ أو أي أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮآﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﻣﺎدة 541
اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،وﻗﻴﻮد اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﺗﻬﺎ اﻟﻔﺼﻮل  534إﻟﻰ  536ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ
اﻟﻨﺼﺐ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻣﺎدة 542
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻨﺼﺐ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺎدة  540ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ:
 -1أن ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺖ.
 -2أن ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺎل ﺑﺮهﻨﻪ ﻋﻘﺎرﻳﺎ أو ﺣﻴﺎ زﻳﺎ أو ﻋﻄﺎء ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع أو آﺮاء أو أي ﺗﺼﺮف ﺁﺧﺮ،
إﺿﺮارا ﺑﻤﻦ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﺑﺸﺄﻧﻪ.
 -3أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻳﻦ اﻧﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء أو اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ.
ﻣﺎدة 543
ﻳﻌﺪ ﻣﺼﺪرا ﻟﺸﻴﻚ ﺑﺪون رﺻﻴﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ:
 -1إﺻﺪار ﺷﻴﻚ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ رﺻﻴﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺼﺮف أو ﻟﻪ رﺻﻴﺪ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ،وآﺬﻟﻚ ﺳﺤﺐ اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻠﻪ
أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ إﺻﺪار اﻟﺸﻴﻚ ،أو إﺻﺪار أﻣﺮ ﻟﻠﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﻓﻊ.
 -2ﻗﺒﻮل ﺗﺴﻠﻢ ﺷﻴﻚ ﺻﺪر ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺎدة  ،540ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻦ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﻚ أو ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻨﺎﻗﺺ.
ﻣﺎدة 544
ﻣﻦ أﺻﺪر أو ﻗﺒﻞ ﺷﻴﻜﺎ ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺼﺮف ﻓﻮرا أو ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ آﻀﻤﺎﻧﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  540ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﻚ.
ﻣﺎدة 545
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  357و  ،358ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ
أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ:
 -1ﺗﺰﻳﻴﻒ ﺷﻴﻚ أو ﺗﺰوﻳﺮﻩ.
 -2ﻗﺒﻮل ﺗﺴﻠﻢ ﺷﻴﻚ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﺰﻳﻒ أو ﻣﺰور.
ﻣﺎدة 546
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  540و  ،541ﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺮم ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ
واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ.
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اﻟﻔﺮع 3
ﻓﻲ ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،واﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﺪون ﺣﻖ
ﻣﺎدة 547
ﻣﻦ اﺧﺘﻠﺲ أو ﺑﺪد ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ ،اﺿﺮارا ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻚ أو واﺿﻊ اﻟﻴﺪ أو اﻟﺤﺎﺋﺰ ،أﻣﺘﻌﺔ أو ﻧﻘﻮدا أو ﺑﻀﺎﺋﻊ أو
ﺳﻨﺪات أو وﺻﻮﻻت أو أوراﻗﺎ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﺗﺘﻀﻤﻦ أو ﺗﻨﺸﺊ اﻟﺘﺰاﻣﺎ أو اﺑﺮاء آﺎﻧﺖ ﺳﻠﻤﺖ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أن
ﻳﺮدهﺎ ،أو ﺳﻠﻤﺖ إﻟﻴﻪ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻐﺮض ﻣﻌﻴﻦ ،ﻳﻌﺪ ﺧﺎﺋﻨﺎ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ
أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ درهﻢ.
وإذا آﺎن اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺪدة اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  549و .550
ﻣﺎدة 548
اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،وﻗﻴﻮد اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  534إﻟﻰ  ، 536ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎدة .547
ﻣﺎدة 549
ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ
ﺁﻻف درهﻢ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ:
 إذا ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﻋﺪل أو ﺣﺎرس ﻗﻀﺎﺋﻲ أو ﻗﻴﻢ أو ﻣﺸﺮف ﻗﻀﺎﺋﻲ ،وذﻟﻚ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ. إذا ارﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﻨﺎﻇﺮ أو اﻟﺤﺎرس أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ وﻗﻒ ،أﺿﺮارا ﺑﻬﺬا اﻷﺧﻴﺮ. إذا ارﺗﻜﺒﻬﺎ أﺟﻴﺮ أو ﻣﻮآﻞ ،أﺿﺮارا ﺑﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻪ أو ﻣﻮآﻠﻪ.ﻣﺎدة 550
إذا ارﺗﻜﺐ ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ أو ﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮدﻳﻌﺔ
أو اﻟﻮآﺎﻟﺔ أو اﻟﺮهﻦ ،ﺳﻮاء ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ أو ﻣﺴﻴﺮﻳﻦ أو ﻋﻤﻼء ﻟﺸﺮآﺎت أو
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  547ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ ،آﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ
اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ.
ﻣﺎدة 551
ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ ،ﺛﻢ رﻓﺾ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ أو رد ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ،دون ﻋﺬر
ﻣﺸﺮوع ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ.
ﻣﺎدة 552
ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﻗﺎﺻﺮ دون اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻷهﻠﻴﺔ أو ﻣﺤﺠﻮرا ،أو اﺳﺘﻐﻞ أهﻮاءﻩ أو ﻋﺪم
ﺧﺒﺮﺗﻪ ،ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام أو اﺑﺮاء أو أي ﺳﻨﺪ ﻳﻤﺲ ذﻣﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﺿﺮارا ﺑﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ
ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻔﻲ درهﻢ.
وإذا آﺎن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ أو ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻪ أو ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺘﻪ ،رﻓﻌﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻف درهﻢ.
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ﻣﺎدة 553
ﻣﻦ اؤﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض ﺛﻢ ﺧﺎن أﻣﺎﻧﺘﻬﺎ ،ﺑﺄن آﺘﺐ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ ﻓﻮق اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎ أو اﺑﺮاء
أو أي ﺗﺼﺮف ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺲ ﺷﺨﺺ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ذﻣﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ
وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درهﻢ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻮرﻗﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ آﻤﺰور ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  357أو  358ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻴﻬﻤﺎ.
ﻣﺎدة 554
ﻣﻦ ﻗﺪم ورﻗﺔ أو ﻣﺴﺘﻨﺪا أو ﻣﺬآﺮة ﻓﻲ ﻧﺰاع إداري أو ﻗﻀﺎﺋﻲ ،ﺛﻢ اﺧﺘﻠﺴﻬﺎ أو ﺑﺪدهﺎ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
ﻣﺎدة 555
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  547و  549و  550و  552و  ،553ﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
اﻟﻔﺮع 4
ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻟﺲ
ﻣﺎدة 556
ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻔﺎﻟﺲ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺮع ﻟﻠﺘﻔﺎﻟﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ أو ﻟﻠﺘﻔﺎﻟﺲ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ،
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ،اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺐ ،إهﻤﺎﻻ أو ﻋﻤﺪا ،أﺣﺪ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺿﺮار ﺑﺤﻘﻮق داﺋﻨﻴﻪ.
ﻣﺎدة 557
ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻟﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ:
 -1إذا أﻧﻔﻖ ﻧﻔﻘﺎت ﺑﺎهﻀﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ أو ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺎر أو اﻟﻤﺮاهﻨﺎت.
 -2إذا أﻧﻔﻖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ أو ﺑﺸﺄن ﺑﻀﺎﺋﻊ.
 -3إذا ﻗﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺠﺎري أو اﺳﺘﺨﺪم وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺠﺤﻔﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ رؤوس أﻣﻮال ،وذﻟﻚ آﻠﻪ ﻟﻐﺮض ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺛﺒﻮت ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ.
 -4إذا أدى دﻳﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ اﺿﺮارا ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ.
 -5إذا آﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ إﺷﻬﺎر إﻓﻼﺳﻪ ﻣﺮﺗﻴﻦ وﺗﻢ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪم آﻔﺎﻳﺔ أﺻﻮﻟﻪ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻪ.
 -6إذا ﻟﻢ ﻳﻤﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎ.
 -7إذا آﺎن ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻣﻬﻨﺘﻪ رﻏﻢ اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﻣﺎدة 558
ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻟﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ إذا
ارﺗﻜﺐ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ:
 -1إذا ﻋﻘﺪ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺘﺰاﻣﺎت دون ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ،وآﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻐﺎﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﻘﺪهﺎ.
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 -2إذا أﻋﻠﻦ إﻓﻼﺳﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻮﻓﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺻﻠﺢ واق ﻣﻦ
اﻹﻓﻼس.
 -3إذا اﻣﺘﻨﻊ ،ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ وإﻳﺪاع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮف
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻴﻮم اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ.
 -4إذا اﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﺷﺨﺼﻴﺎ إﻣﺎ وآﻴﻞ اﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ "اﻟﺴﺎﻧﺪﻳﻚ" ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت واﻟﻤﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪدة.
 -5إذا ﻗﺪم ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻧﺎﻗﺼﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.
ﻣﺎدة 559
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺷﺮآﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ،ﻓﺈن اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻔﺎﻟﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ هﻢ اﻟﻤﺪﻳﺮون أو اﻟﻤﺴﻴﺮون أو
اﻟﻤﺼﻔﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ اﻹﺳﻢ واﻟﻤﺴﻴﺮون واﻟﻤﺼﻔﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻮم ،أي واﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﺸﺮآﺔ ،إذا ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ هﺬﻩ ،ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺗﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﻮء ﻧﻴﺔ:
 -1إﻧﻔﺎق ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻀﺎرﺑﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻮرﻳﺔ.
 -2اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺠﺎري ،أو اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺠﺤﻔﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ رؤوس اﻷﻣﻮال ،وذﻟﻚ آﻠﻪ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺛﺒﻮت ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ.
 -3اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ،أو ﺣﻤﻞ ﻏﻴﺮهﻢ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ،إﺿﺮار
ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ.
 -4ﺣﻤﻞ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺎهﻈﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وذﻟﻚ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ ودون
ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ.
 -5ﻣﺴﻚ أو ﺣﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.
ﻣﺎدة 560
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻔﺎﻟﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻣﺪﻳﺮو اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ اﻹﺳﻢ وﻣﺴﻴﺮوهﺎ واﻟﻤﺼﻔﻮن ﻟﻬﺎ وﻣﺴﻴﺮو
اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﻔﻮن ﻟﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ،آﻞ ﻣﻤﺜﻠﻲ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺪدون أو
ﻳﺨﻔﻮن أﻣﻮاﻟﻬﻢ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ أو ﻳﻌﺘﺮﻓﻮن ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻮن ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ ﻗﺼﺪ
ﺗﺨﻠﻴﺺ أﻣﻮاﻟﻬﻢ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ أو ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﺮآﺎء أو داﺋﻨﻲ
اﻟﺸﺮآﺔ.
ﻣﺎدة 561
ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻟﺲ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ
اﻟﺬي ﻳﺨﻔﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ أو ﻳﺒﺪد أﺻﻮﻟﻪ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ أو ﻳﺘﻠﻔﻬﺎ ،وآﺬﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﻘﺮ ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻪ ﺑﺪﻳﻮن ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﻟﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻲ أوراق أو ﻋﻘﻮد رﺳﻤﻴﺔ أو ﻋﺮﻓﻴﺔ ،وإﻣﺎ ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.
وﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة  40ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
ﻣﺎدة 562
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺷﺮآﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ،ﻓﺈن اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻔﺎﻟﺲ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ هﻢ:
ﻣﺪﻳﺮو اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ اﻹﺳﻢ أو ﻣﺴﻴﺮوهﺎ أو اﻟﻤﺼﻔﻮن ﻟﻬﺎ ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﻴﺮون ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﺼﻔﻮن ﻟﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ،آﻞ ﻣﻤﺜﻠﻲ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت ،إذا أﺧﻔﻮا دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮآﺔ أو ﺑﺪدوا أو
أﺧﻔﻮا آﻞ أﺻﻮﻟﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ،وآﺬﻟﻚ إذا أﻗﺮوا ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺪﻳﻮن ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻲ أوراق أو
ﻋﻘﻮد رﺳﻤﻴﺔ أو ﻋﺮﻓﻴﺔ وإﻣﺎ ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،وآﺎن ذﻟﻚ آﻠﻪ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ.
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ﻣﺎدة 563
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻔﺎﻟﺲ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ:
 -1ﻣﻦ ﺛﺒﺖ أﻧﻪ اﺧﺘﻠﺲ أو أﺧﻔﻰ أو هﺮب ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺪﻳﻦ أﻣﻮاﻟﻪ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ .129
 -2ﻣﻦ ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﺗﻘﺪم ،ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ ،ﺑﺪﻳﻮن ﺻﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ،ﺳﻮاء ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﻤﻪ أو ﺑﺈﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ.
 -3ﻣﻦ آﺎن ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﺳﻢ ﻏﻴﺮﻩ أو ﺗﺤﺖ إﺳﻢ ﺻﻮري ،وﺛﺒﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .561
 -4ﻣﻦ آﺎن ﻳﻤﺎرس ﻣﻬﻨﺔ وآﻴﻞ اﻟﺼﺮف أو ﺳﻤﺴﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ إﻻ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻟﺲ
ﺑﺴﻴﻂ.
ﻣﺎدة 564
زوج اﻟﻤﺪﻳﻦ أو أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ أو أﻗﺎرﺑﻪ أو أﺻﻬﺎرﻩ إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺪدون أو ﻳﻬﺮﺑﻮن أو
ﻳﺨﻔﻮن أﻣﻮاﻻ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷن ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ،وذﻟﻚ دون أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺘﻮاﻃﺌﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻳﻦ،
ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻف درهﻢ.
ﻣﺎدة 565
إذا اﺷﺘﺮط أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﻳﺘﻪ
ﻓﻲ ﻣﺪاوﻻت ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻣﺎدة 566
"ﺳﻨﺪﻳﻚ " اﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ،اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺧﻴﺎﻧﺔ أو ﻳﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﻤﺘﻪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
.549
ﻣﺎدة 567
ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺸﺎرآﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻟﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ أو ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻲ ،ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا
ﺗﺠﺎرا.
ﻣﺎدة 568
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺮع ،ﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ
ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .87
ﻣﺎدة 569
آﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆاﺧﺬة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﺮع ،ﻳﺠﺐ إﻟﺼﺎﻗﻪ وﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼﻧﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻔﺮع 5
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻣﺎدة 570
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ ﻣﻦ اﻧﺘﺰع ﻋﻘﺎرا
ﻣﻦ ﺣﻴﺎزة ﻏﻴﺮﻩ ﺧﻠﺴﺔ أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ.
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ﻓﺈذا وﻗﻊ اﻧﺘﺰاع اﻟﺤﻴﺎزة ﻟﻴﻼ أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﺘﺴﻠﻖ أو اﻟﻜﺴﺮ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺷﺨﺎص
ﻣﺘﻌﺪدﻳﻦ أو آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ أو أﺣﺪ اﻟﺠﻨﺎة ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎ ﻇﺎهﺮا أو ﻣﺨﺒﺄ ﻓﺈن اﻟﺤﺒﺲ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ
ﺳﻨﺘﻴﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ.
اﻟﻔﺮع 6
ﻓﻲ إﺧﻔﺎء اﻷﺷﻴﺎء
ﻣﺎدة 571
ﻣﻦ أﺧﻔﻰ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ آﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ ،أو اﻟﻤﺒﺪدة ،أو اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ،
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺁﻟﻔﻲ درهﻢ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮن
اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ .129
إﻻ أﻧﻪ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺠﻨﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺷﻴﺎء أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻌﻮض اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻤﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ.
ﻣﺎدة 572
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺨﻔﺎة أو
اﻟﻤﺒﺪدة أو اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺨﻔﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ آﺎن ﻳﻌﻠﻢ
وﻗﺖ اﻹﺧﻔﺎء اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﺟﺒﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻏﻴﺮ أن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺗﻌﻮض ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﻔﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
ﻣﺎدة 573
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻔﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ،ﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
ﻣﺎدة 574
اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،وﻗﻴﻮد اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  534إﻟﻰ  536ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ
اﻹﺧﻔﺎء اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  571و .572
اﻟﻔﺮع 7
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﻋﺘﺪاءات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻣﺎدة 575
ﻣﻦ ﻃﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ آﻼ أو ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ أو اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ أو اﻟﺮﺳﻮم أو اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻨﻴﺔ أو أي
إﻧﺘﺎج ﺁﺧﺮ ﻣﻄﺒﻮع أو ﻣﻨﻘﻮش ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﺆﻟﻔﻴﻬﺎ ،ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف درهﻢ ،ﺳﻮاء ﻧﺸﺮت هﺬﻩ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
أو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﺮض هﺬﻩ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻤﻘﻠﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻳﻮزﻋﻬﺎ أو ﻳﺼﺪرهﺎ أو ﻳﺴﺘﻮردهﺎ.
ﻣﺎدة 576
ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﻧﺘﺞ أو ﻋﺮض أو أذاع ،ﺑﺄﻳﺔ
وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ،ﻣﺆﻟﻔﺎ أدﺑﻴﺎ ،ﻣﻨﺘﻬﻜﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ وﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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ﻣﺎدة 577
إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻗﺪ ﺗﻌﻮد ارﺗﻜﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ درهﻢ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎد ،ﻓﺈن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ
واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ آﻤﺎ ﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻐﻠﻪ اﻟﻤﻘﻠﺪ أو ﺷﺮآﺎؤﻩ
إﻏﻼﻗﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ أو ﻣﺆﻗﺘﺎ.
ﻣﺎدة 578
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  575إﻟﻰ  ، 577ﻳﺤﻜﻢ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﺼﺎدرة
ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎدل ﺣﺼﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺧﻮل اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﻌﺮض أو اﻹذاﻋﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ،وذﻟﻚ
ﻣﺼﺎدرة ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻬﺬا اﻹﻧﺘﺎج ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ،واﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻘﻠﺪة وﻧﺴﺨﻬﺎ.
وﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺎدة  ، 48ﺑﻨﺸﺮ
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆاﺧﺬة آﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻒ ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ ،وﺑﺈﻟﺼﺎﻗﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب
ﻣﺴﻜﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻪ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﺸﺮط أن
ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﻧﻔﻘﺎت هﺬا اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة.
ﻣﺎدة 579
ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  575إﻟﻰ  ، 578ﺗﺴﻠﻢ اﻷدوات واﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻘﻠﺪة واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺼﺎدرة
إﻟﻰ اﻟﻤﺆﻟﻒ أو ﺧﻠﻔﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي أﺻﺎﺑﻪ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ أو
اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺼﺎدرة ،ﻓﺈن ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮق
اﻟﻤﻌﺘﺎدة.
اﻟﻔﺮع 8
ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ واﻟﺘﻌﻴﻴﺐ واﻹﺗﻼف
ﻣﺎدة 580
ﻣﻦ أوﻗﺪ اﻟﻨﺎر ﻋﻤﺪا ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ أو ﺑﻴﺖ أو ﻣﺴﻜﻦ أو ﺧﻴﻤﺔ أو ﻣﺄوى ﺛﺎﺑﺖ أو ﻣﻨﺘﻘﻞ ،أو ﺑﺎﺧﺮة أو ﺳﻔﻴﻨﺔ أو
ﻣﺘﺠﺮ أو ورش ،إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻼت ﻣﺴﻜﻮﻧﺔ أو ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻲ أي ﻣﺤﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﺴﻜﻮن
أو ﻣﻌﺪ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﺳﻮاء آﺎن ﻣﻤﻠﻮآﺎ ﻟﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ أوﻗﺪ اﻟﻨﺎر ﻋﻤﺪا ﻓﻲ ﻧﺎﻗﻼت أو ﻃﺎﺋﺮات أو ﻋﺮﺑﺎت ﺑﻬﺎ أﺷﺨﺎص أو ﻓﻲ ﻋﺮﺑﺎت
ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺎ أﺣﺪ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺑﻬﺎ أﺷﺨﺎص.
ﻣﺎدة 581
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ أوﻗﺪ اﻟﻨﺎر ﻋﻤﺪا ﻓﻲ ﺷﻲء ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻵﺗﻴﺔ:
 ﻣﺒﻨﻰ أو ﺑﻴﺖ أو ﻣﺴﻜﻦ أو ﺧﻴﻤﺔ أو ﻣﺄوى ،ﺛﺎﺑﺖ أو ﻣﺘﻨﻘﻞ ،أو ﺑﺎﺧﺮة أو ﺳﻔﻴﻨﺔ أو ورش أو ﻣﺘﺠﺮ ،إذاآﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻜﻮن وﻻ ﻣﻌﺪ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ.
 ﻧﺎﻗﻠﺔ أو ﻃﺎﺋﺮة ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺎ أﺷﺨﺎص. ﻏﺎﺑﺎت أو أﺧﺸﺎب ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ أو أﺧﺸﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺰم أو أآﻮام. ﻣﺰروﻋﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ أو ﺗﺒﻦ أو ﻗﺶ أو ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺰم أو أآﻮام. -ﻋﺮﺑﺎت ﺧﺎوﻳﺔ أو ﻋﺎﻣﺮة ﺑﺒﻀﺎﺋﻊ أو ﻣﻨﻘﻮﻻت أﺧﺮى ،إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﺰاءا ﻣﻦ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺑﻬﺎ أﺷﺨﺎص.
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ﻣﺎدة 582
ﻣﻦ أوﻗﺪ اﻟﻨﺎر ﻋﻤﺪا أو أﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻌﺪودة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﺳﺒﺐ ﺑﺬﻟﻚ
ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺿﺮرا أﻳﺎ آﺎن ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أوﻗﺪ اﻟﻨﺎر ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻣﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ،ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ.
ﻣﺎدة 583
ﻣﻦ أوﻗﺪ اﻟﻨﺎر ﻋﻤﺪا ﻓﻲ ﺷﻲء ،أﻳﺎ آﺎن ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻪ أو ﻻ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﺮﻳﻖ ،ﻓﺤﺮق
ﺑﺴﺒﺐ هﺬا اﻻﺗﺼﺎل ﻣﺎﻻ ﻣﻤﻠﻮآﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻌﺪودة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،581ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
ﻣﺎدة 584
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  581إﻟﻰ  ،583إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﺪ ﻣﻮت ﺷﺨﺺ أو
أآﺜﺮ ،ﻓﺈن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام.
وإذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ ﺟﺮوح أو ﻋﺎهﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
ﻣﺎدة 585
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  580إﻟﻰ  ،584ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﺮب
ﻋﻤﺪا ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻔﺮﻗﻌﺎت أو أﻳﺔ ﻣﺎدة ﻣﺘﻔﺠﺮة ،آﻼ أو ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﺒﻨﻰ أو ﺑﻴﺖ أو ﻣﺴﻜﻦ أو ﺧﻴﻤﺔ أو ﻣﺄوى
أو ﺑﺎﺧﺮة أو ﺳﻔﻴﻨﺔ أو ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻮع أو ﻋﺮﺑﺔ أو ﻃﺎﺋﺮة أو ﻣﺘﺠﺮ أو ورش أو إﺣﺪى ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻮم أي ﺷﻲء ﻣﻨﻘﻮل أو ﻋﻘﺎري ﻣﻦ أي ﻧﻮع آﺎن ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ آﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ.
ﻣﺎدة 586
ﻣﻦ ﺧﺮب ﻋﻤﺪا ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻔﺮﻗﻌﺎت أو أﻳﺔ ﻣﺎدة ﻣﺘﻔﺠﺮة ،ﻣﺴﺎﻟﻚ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ أو ﺣﻮاﺟﺰ أو ﺳﺪودا أو
ﻃﺮﻗﺎ أو ﻗﻨﺎﻃﺮ أو ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻤﻮاﻧﺊ أو ﻣﻨﺸﺂت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ،
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ آﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ.
ﻣﺎدة 587
ﻣﻦ وﺿﻊ ﻋﻤﺪا ﺷﺤﻨﺔ ﻣﺘﻔﺠﺮة ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎم أو ﺧﺎص ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ.
ﻣﺎدة 588
إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  586أو  587ﻣﻮت ﺷﺨﺺ أو أآﺜﺮ ،ﻓﺈن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻹﻋﺪام .وإذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺟﺮوح أو ﻋﺎهﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ.
ﻣﺎدة 589
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺬر ﻣﻌﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ،ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  143و  ، 145أﺣﺪ اﻟﺠﻨﺎة ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  585إﻟﻰ  ،587إذا اﺧﻄﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وآﺸﻒ ﻋﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎة اﻵﺧﺮﻳﻦ وآﺎن ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻗﺒﻞ أﻳﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ،وآﺬﻟﻚ إذا ﻣﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎة وﻟﻮ آﺎن ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺑﺘﺪاء اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ
ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
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ﻣﺎدة 590
ﻣﻦ ﺧﺮب أو هﺪم ﻋﻤﺪا ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ،آﻼ أو ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎن أو ﻗﻨﺎﻃﺮ ،أو ﺣﻮاﺟﺰ أو ﺳﺪود أو ﻃﺮق
أو ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻤﻮاﻧﺊ أو ﻣﻨﺸﺂت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻐﻴﺮﻩ وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﻔﺠﺎر ﺁﻟﺔ ﺑﺨﺎرﻳﺔ أو
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﺮك ﺁﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
وإذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺘﻞ إﻧﺴﺎن أو ﺟﺮوح أو ﻋﺎهﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ،ﻓﺈن
اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺘﻞ وﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى.
ﻣﺎدة 591
ﻣﻦ وﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﻤﺮ أو ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎم ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻌﻮق ﻣﺮور اﻟﻨﺎﻗﻼت ،أو اﺳﺘﻌﻤﻞ أي وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺳﻴﺮهﺎ
وآﺎن ﻏﺮﺿﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻤﺮور أو ﻣﻀﺎﻳﻘﺘﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
وإذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺘﻞ إﻧﺴﺎن أو ﺟﺮوح أو ﻋﺎهﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻓﺈن
اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺘﻞ ،وﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى.
ﻣﺎدة 592
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  276ﻓﺈن ﻣﻦ ﻳﺤﺮق أو ﻳﺘﻠﻒ ﻋﻤﺪا ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ،ﺳﺠﻼت أو
أﺻﻮل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ا وﺻﻮرهﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو ﺳﻨﺪات أو ﺣﺠﺠﺎ ،أو ﺳﻔﺘﺠﺔ أو أوراﻗﺎ
ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ أو ﻣﻨﺸﺌﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت أو ﺗﺼﺮﻓﺎت أو إﺑﺮاء ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،إن آﺎﻧﺖ اﻷوراق اﻟﻤﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو أوراﻗﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﺑﻨﻜﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ
ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ ،إن آﺎﻧﺖ أوراﻗﺎ أﺧﺮى.
ﻣﺎدة 593
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﻪ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ،
ﻣﻦ أﺗﻠﻒ أو اﺧﺘﻠﺲ أو أﺧﻔﻰ أو ﺳﺘﺮ أو ﺣﺮف ،ﻋﻦ ﻋﻠﻢ وﺛﻴﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﻬﻞ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﺠﻨﺢ أو آﺸﻒ أدﻟﺘﻬﺎ أو ﻋﻘﺎب ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ.
ﻣﺎدة 594
ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ اﻟﻨﻬﺐ أو اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻟﻤﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أو ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﻣﻨﻘﻮﻻت أﺧﺮى ،ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺎت أو ﻋﺼﺎﺑﺎت
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة ،ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ ﻣﺜﻞ إﺣﺪى
اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﺸﺎر أﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  201و .203
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺠﻨﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن أﻧﻬﻢ ﻗﺪ دﻓﻌﻮا إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺮﺿﻴﻦ أو
ﻣﻬﻴﺠﻴﻦ ،ﺗﻜﻮن ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﻢ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
ﻣﺎدة 595
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ ﻣﻦ ﺧﺮب أو هﺪم أو
آﺴﺮ أو ﻋﻴﺐ ،ﻋﻤﺪا ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ﺑﻨﺎء أو ﺗﻤﺜﺎﻻ أو رﺳﻤﺎ أو أي ﺷﻲء ﺁﺧﺮ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ أو اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أﻧﺸﺄﺗﻪ أو وﺿﻌﺘﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو أذﻧﺖ ﺑﻪ.
ﺑﻨﺎء أو ﺗﻤﺜﺎﻻ أو رﺳﻤﺎ أو ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ أو ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻌﺒﺎدة ،أو ﻓﻲ أي
ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر.
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ﻣﺎدة 596
ﻣﻦ ﻋﻴﺐ ﻋﻤﺪا ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﻣﻮاد أو ﻣﺤﺮآﺎت ﺁﻟﻴﺔ أو أدوات أﻳﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﻮاد ﻣﺘﻠﻔﺔ أو أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻟﻒ
درهﻢ.
ﻓﺈذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﺈن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ
ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ.
ﻣﺎدة 597
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻐﺎﺑﺎت ،ﻓﺈن ﻣﻦ ﻳﺘﻠﻒ ﻣﺰروﻋﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﻮﻗﻬﺎ أو ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻧﻤﺖ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ أو ﺑﻐﺮس اﻹﻧﺴﺎن ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ.
ﻣﺎدة 598
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  518و  519ﻓﺈن ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺣﺒﻮﺑﺎ أو آﻼ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻐﻴﺮﻩ،
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ .ﻓﺈذا
آﺎﻧﺖ اﻟﺤﺒﻮب ﻟﻢ ﺗﻨﻀﺞ ﺑﻌﺪ .ﻓﺈن اﻟﺤﺒﺲ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
ﻣﺎدة 599
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻐﺎﺑﺎت ،ﻓﺈن ﻣﻦ اﻗﺘﻠﻊ ﺷﺠﺮة أو أآﺜﺮ وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ
أﻧﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻐﻴﺮﻩ ،أو ﻗﻄﻌﻬﺎ أو ﻋﻴﺒﻬﺎ أو أزال ﻗﺸﺮﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻤﻴﺘﻬﺎ أو أﺗﻠﻒ ﻃﻌﻤﺔ أو أآﺜﺮ ﻣﻐﺮوﺳﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻵﺗﻲ ،اﺳﺘﺜﻨﺎء :ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺪم ﺗﻌﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  120ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ ﻋﻦ آﻞ ﺷﺠﺮة ،ﺑﺸﺮط أﻻ
ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺤﺒﺲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ درهﻢ ﻋﻦ آﻞ ﻃﻌﻤﺔ ﺑﺸﺮط أﻻ
ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
ﻣﺎدة 600
ﻣﻦ أﺗﻠﻒ أو آﺴﺮ ﺁﻟﺔ ﻣﻦ اﻵﻻت اﻟﺰراﻋﻴﺔ أو ﺣﻈﻴﺮة ﻣﺎﺷﻴﺔ أو ﻣﺄوى ﺛﺎﺑﺘﺎ أو ﻣﺘﻨﻘﻼ ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﻠﺤﺎرس أو
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ
وﺧﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ.
ﻣﺎدة 601
ﻣﻦ ﺳﻤﻢ داﺑﺔ ﻣﻦ دواب اﻟﺮآﻮب أو اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﺠﺮ ،أو ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺮ أو اﻷﻏﻨﺎم أو اﻟﻤﺎﻋﺰ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع
اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ أو آﻠﺐ ﺣﺮاﺳﺔ أو أﺳﻤﺎآﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ أو ﺗﺮﻋﺔ أو ﺣﻮض ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻐﻴﺮ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
ﻣﺎدة 602
ﻣﻦ ﻗﺘﻞ أو ﺑﺘﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺿﺮورة أﺣﺪ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ أو أي ﺣﻴﻮان ﺁﺧﺮ ﻣﻦ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﺴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ أو ﻣﺒﺎﻧﻲ أو ﺣﺪاﺋﻖ أو ﻣﻠﺤﻘﺎت أو أراض ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ أو ﻳﺴﺘﺄﺟﺮهﺎ أو
ﻳﺰرﻋﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻤﻘﺘﻮل أو اﻟﻤﺒﺘﻮر ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ
وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ.
ﻓﺈذا ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻧﺘﻬﺎك ﺳﻴﺎج ،ﻓﺈن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ.
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ﻣﺎدة 603
ﻣﻦ ﻗﺘﻞ أو ﺑﺘﺮ ﺑﺪون ﺿﺮورة ،أﺣﺪ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  601ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻵﺗﻲ:
إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻳﻤﻠﻜﻪ أو ﻳﺰرﻋﻪ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻌﻘﺎﺑﻪ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﻳﺎم إﻟﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ وﻏﺮاﻣﺔ
ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ درهﻤﺎ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ﻓﻌﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﻏﺮاﻣﺔ
ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
ﻣﺎدة 604
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  597إﻟﻰ  ، 602إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﻴﻼ ،أو اﻧﺘﻘﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺴﺒﺐ وﻇﻴﻔﺘﻪ ،ﻓﺈن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺄﻗﺼﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
ﻣﺎدة 605
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  596و  597و  ، 601ﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ أن ﻳﺤﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
إﻟﻰ ﻋﺸﺮ.
ﻣﺎدة 606
ﻣﻦ ردم آﻼ أو ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺧﻨﺪق أو أﺗﻠﻒ آﻼ أو ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺳﻴﺎج ،ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ ،أو
ﻗﻄﻊ أو ﻗﻠﻊ ﺣﺴﻜﺎ اﺧﻀﺮ أو ﺟﺎﻓﺎ ،أو ﻧﻘﻞ أو أزال ﻧﺼﺒﺎ أو أي ﻋﻼﻣﺔ أﺧﺮى ﻣﻐﺮوﺳﺔ أو ﻣﺘﻌﺎرﻓﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻹﺛﺒﺎت اﻟﺤﺪود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ
وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ .وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ
ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درهﻢ ﻣﻦ ﺣﻮل ﻋﻤﺪا
وﺑﺪون ﺣﻖ ﻣﻴﺎهﺎ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ.
ﻣﺎدة 607
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهﻢ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  435واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة  ، 608ﻓﻲ إﺣﺪاث ﺣﺮﻳﻖ ﻓﻲ أﻣﻼك
ﻋﻘﺎرﻳﺔ أو ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ وآﺎن ذﻟﻚ ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﺒﺼﺮﻩ أو ﻋﺪم اﺣﺘﻴﺎﻃﻪ أو ﻋﺪم اﻧﺘﺒﺎهﻪ أو إهﻤﺎﻟﻪ أو
ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨﻈﻢ أو اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.
اﻟﻔﺮع 9
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮات وإﺗﻼﻓﻬﺎ وإﺗﻼف ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻣﺎدة  607ﻣﻜﺮر
)ﻏﻴﺮ وﺗﻤﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  1.74.232ﺑﺘﺎرﻳﺦ  28رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ 21) 1397
ﻣﺎﻳﻮ  - (1974اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ  10ﺳﻨﻮات إﻟﻰ  20ﺳﻨﺔ آﻞ ﻣﻦ آﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺎ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﻴﻘﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ
هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﺮة أو ﻓﺮض ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻨﻒ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.
آﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻋﻤﺪا ﺑﺘﻬﺪﻳﺪات أو أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﻼﺣﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮة ﻣﺎ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﻴﻘﻬﺎ
ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ أو اﻟﻤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺘﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷآﺜﺮ ﺷﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻠﻴﻦ  392و  403ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.
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ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮآﻮب
وﺗﻐﻠﻖ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺑﻮاب اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻔﺘﺢ ﻓﻴﻪ هﺬﻩ اﻷﺑﻮاب ﻷﺟﻞ ﻧﺰول اﻟﺮآﺎب.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰول اﺿﻄﺮاري ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮا إﻟﻰ أن ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة واﻷﺷﺨﺎص
واﻷﻣﺘﻌﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻮل  580و  581و
 585ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ آﻞ ﻣﻦ أﻟﺤﻖ ﻋﻤﺪا ﺑﻄﺎﺋﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻞ إﺿﺮار ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ أو ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺗﺤﻠﻴﻘﻬﺎ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺸﺮع ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺑﺎﻷرض أو اﻟﻄﺎﻗﻢ ﻓﻲ إﻋﺪاد هﺬﻩ
اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻣﻌﻴﻦ إﻟﻰ أن ﻳﻨﺼﺮم أﺟﻞ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻧﺰول ،وﺗﻤﺘﺪ ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻞ آﻴﻔﻤﺎ
آﺎن اﻟﺤﺎل إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻖ آﺴﺐ ﻣﺪﻟﻮل اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﻋﻼﻩ.
ﻣﺎدة  607اﻟﻤﻜﺮر ﻣﺮﺗﻴﻦ
)ﻏﻴﺮ وﺗﻤﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  1.74.232ﺑﺘﺎرﻳﺦ  28رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ 21) 1397
ﻣﺎﻳﻮ  – (1974اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﻦ أﺗﻠﻒ ﻣﻨﺸﺂت أو ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ أو اﻟﺤﻖ ﺑﻬﺎ
أﺿﺮارا أو أﺧﻞ ﺑﺴﻴﺮهﺎ إذا آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن أﺣﺪ هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮة وآﺬا آﻞ ﻣﻦ ﻗﺪم
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻌﺮف أﻧﻬﺎ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺲ ﺑﺴﻼﻣﺔ هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﺮة.
اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ
اﻟﻤﺲ ﺑﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت
)ﺗﺘﻢ هﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.03.197ﺻﺎدر ﻓﻲ 16
ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  11) 1424ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  (2003ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  – 07.03ﻣﺎدة ﻓﺮﻳﺪة(
ﻣﺎدة 3-607
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  2.000إﻟﻰ  10.000درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ آﻞ ﻣﻦ دﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮع أو ﺑﻌﺾ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺣﺘﻴﺎل.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت أو ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ،آﺎن ﻗﺪ دﺧﻠﻪ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻄﺄ وهﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻮل ﻟﻪ ﺣﻖ دﺧﻮﻟﻪ.
ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺣﺬف أو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت
أو اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ ﺳﻴﺮﻩ.
ﻣﺎدة 4-607
دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺷﺪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
 10.000إﻟﻰ  100.000درهﻢ آﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﺠﻤﻮع أو
ﺑﻌﺾ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت ﻳﻔﺘﺮض أﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺺ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو اﻟﺨﺎرﺟﻲ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو أﺳﺮارا ﺗﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.
دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺷﺪ ،ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  100.000إﻟﻰ  200.000درهﻢ إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت أو ﺣﺬﻓﻬﺎ أو اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ ﺳﻴﺮ
أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ،أو إذا
اﻟﻨﻈﺎم ،أو إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻮﻇﻒ أو ﻣﺴﺘﺨﺪم أﺛﻨﺎء ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ
ﺳﻬﻞ ﻟﻠﻐﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ.
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ﻣﺎدة 5-607
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  10.000إﻟﻰ  200.000درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻞ ﻋﻤﺪا ﺳﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت أو أﺣﺪث ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻼ.
ﻣﺎدة 6-607
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  10.000إﻟﻰ  200.000درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ آﻞ ﻣﻦ أدﺧﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت أو أﺗﻠﻔﻬﺎ أو ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻣﻨﻪ أو ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻴﻪ ،أو ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺣﺘﻴﺎل.
ﻣﺎدة 7-607
دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺷﺪ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
 10.000إﻟﻰ  1.000.000درهﻢ آﻞ ﻣﻦ زور أو زﻳﻒ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎت أﻳﺎ آﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ إذا آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن
اﻟﺘﺰوﻳﺮ أو اﻟﺘﺰﻳﻴﻒ إﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ.
دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺷﺪ ،ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎت
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﺰورة أو ﻣﺰﻳﻔﺔ.
ﻣﺎدة 8-607
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  3-607إﻟﻰ  7-607وﻣﺎدة 10-607
ﺑﻌﺪﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أﻋﻼﻩ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ.
ﻣﺎدة 9-607
ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺷﺪ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ اﺷﺘﺮك ﻓﻲ
ﻋﺼﺎﺑﺔ أو اﺗﻔﺎق ﺗﻢ ﻷﺟﻞ اﻹﻋﺪاد ﻟﻮاﺣﺪة أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب ،إذا ﺗﻤﺜﻞ
اﻹﻋﺪاد ﻓﻲ ﻓﻌﻞ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺎدﻳﺔ.
ﻣﺎدة 10-607
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  50.000إﻟﻰ  2.000.000درهﻢ آﻞ ﻣﻦ
ﺻﻨﻊ ﺗﺠﻬﻴﺰات أو أدوات أو أﻋﺪ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺎت أو أﻳﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت أﻋﺪت أو اﻋﺘﻤﺪت ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻷﺟﻞ
ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب أو ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ أو ﺣﺎزهﺎ أو ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ أو ﻋﺮﺿﻬﺎ أو
وﺿﻌﻬﺎ رهﻦ إﺷﺎرة اﻟﻐﻴﺮ.
ﻣﺎدة 11-607
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷدوات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب واﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  40ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺎم واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻋﺸﺮ
ﺳﻨﻮات وﺑﻨﺸﺮ أو ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹداﻧﺔ.
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اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﻔﺮع 1
ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﺎدة 608
)ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.81.283اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11رﺟﺐ  6) 1402ﻣﺎﻳﻮ  (1982اﻷﻣﺮ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  3.80 -اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻳﻮم إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
 -1ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ أو إﻳﺬاء ﺧﻔﻴﻒ.
 -2ﻣﻦ أﻟﻘﻲ ﻋﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻣﻮاد ﺻﻠﺒﺔ أو ﻗﺎذورات أو أﻳﺔ ﻣﺎدة أﺧﺮى ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻠﻮث
اﻟﻤﻼﺑﺲ.
 -3ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ ﺑﻌﺪم ﺗﺒﺼﺮﻩ أو ﻋﺪم اﺣﺘﻴﺎﻃﻪ أو ﻋﺪم اﻧﺘﺒﺎهﻪ أو ﺑﺈهﻤﺎﻟﻪ أو ﺑﻌﺪم ﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ
ﻟﻠﻨﻈﻢ ﺟﺮﺣﺎ أو إﺻﺎﺑﺔ أو ﻣﺮﺿﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺪة ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﻳﺎم.
 -4ﻣﻦ ﻋﺮض ،أو ﺣﻤﻞ ،ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم أو ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻋﺎم إﻋﻼﻧﺎت أو ﺻﻮرا
ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻶداب،وﻳﺆﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺮﻓﻊ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ وإذا ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ هﺬا اﻷﻣﺮ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ،ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺟﺒﺮا ودون أي إﻣﻬﺎل وﻟﻮ آﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ
ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ.
 -5ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﺣﺮاق ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل أو ﻋﻘﺎر ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ:
إﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺪم أو ﻋﺪم إﺻﻼح أو ﻋﺪم ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻷﻓﺮان أو اﻟﻤﺪاﺧﻦ أو ﻣﺤﻼت اﻟﺤﺪادة أو اﻟﻤﺴﺎآﻦ أو
اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺠﺎورة.
وإﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹهﻤﺎل أو ﻋﺪم اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻋﻨﺪ إﺷﻌﺎل ﺣﺮاﻗﻴﺎت أو إﻃﻼﻗﻬﺎ.
 -6ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺳﺮﻗﺔ ،دون أي ﻇﺮف ﻣﻦ ﻇﺮوف اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  518و  519ﻣﻦ
ﻣﺤﺼﻮل أو ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻻزاﻟﺖ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷرض وﻗﺖ اﺧﺘﻼﺳﻬﺎ.
 -7ﻣﻦ ﻋﻴﺐ ﺧﻨﺪﻗﺎ أو ﺳﻴﺎﺟﺎ أو ﻗﻄﻊ أﻏﺼﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﻚ أﺧﻀﺮ أو اﻧﺘﺰع أﻋﻮادا ﻳﺎﺑﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻚ.
 -8ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﻏﺮاق ﻃﺮﻳﻖ أو أﻣﻼك ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺴﺎﻗﻂ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻄﻮاﺣﻦ أو اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
أو اﻟﺒﺮك ﻓﻮق اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺬي ﺣﺪدﺗﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
 -9ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻤﺪا ﻓﻲ اﻷﺿﺮار ﺑﻤﺎل ﻣﻨﻘﻮل ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﻐﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ
أﺷﺪ ﻣﻤﺎ أﺷﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل  580إﻟﻰ .607
 -10ﻣﻦ ﺿﺎﻳﻖ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ﺑﺄن وﺿﻊ أو ﺗﺮك ﻓﻴﻪ ،دون ﺿﺮورة ،ﻣﻮاد أو أﺷﻴﺎء ﻣﻦ أي ﻧﻮع آﺎﻧﺖ،
ﺗﻌﻄﻞ أو ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮور أو ﺳﻼﻣﺘﻪ.
اﻟﻔﺮع 2
ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺎدة 609
)ﻏﻴﺮ  -اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷول -ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.81.283اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11رﺟﺐ 6) 1402
ﻣﺎﻳﻮ  (1982اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  - 3.80اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ درهﻤﺎ.
ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ إﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻵﺗﻴﺔ:
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اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺿﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 -1ﻣﻦ رﻓﺾ أو ﺗﻬﺎون ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﺷﻐﺎل أو ﺧﺪﻣﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة آﻠﻒ ﺑﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وآﺎن ﻓﻲ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎدﺛﺔ أو اﺿﻄﺮاب أو ﻏﺮق أو ﻓﻴﻀﺎن أو ﺣﺮﻳﻖ أو أﻳﺔ آﺎرﺛﺔ
أﺧﺮى ،أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺼﻮﺻﻴﺔ أو ﻧﻬﺐ أو ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺸﻬﻮدة أو ﺻﻴﺎح اﻟﺠﻤﻬﻮر أو ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﻀﺎﺋﻲ.
 -2ﻣﻦ رﻓﺾ إﻋﻄﺎء إﺳﻤﻪ وﻋﻨﻮاﻧﻪ أو أﻋﻄﻰ إﺳﻤﺎ أو ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻮﺟﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
 -3ﻣﻦ اﻣﺘﻨﻊ دون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ،ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺟﻬﺘﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -4ﻣﻦ ﺷﻮش ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ أو ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ،ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 341ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
 -5ﻣﻦ رﻓﺾ دﺧﻮل أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺴﻄﺮة
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ أو دﺧﻮل اﻟﻤﺴﺎآﻦ.
 -6أﺻﺤﺎب اﻟﻔﻨﺎدق واﻷﻧﺰال واﻟﺪور أو اﻟﻐﺮف اﻟﻤﺆﺛﺜﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻬﺎوﻧﻮن ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﺪ أﺳﻤﺎء وﺻﻔﺎت وﻋﻨﺎوﻳﻦ
وﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل ﺷﺨﺺ ﻧﺎم
أو ﻗﻀﻰ اﻟﻠﻴﻞ آﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻬﻢ ﺑﻤﺠﺮد دﺧﻮﻟﻪ وآﺬﻟﻚ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺮوﺟﻪ ﺑﻤﺠﺮد ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ،ﻓﻲ ﺳﺠﻞ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن دون ﺗﺮك أي ﺑﻴﺎض ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻣﻨﻬﻢ هﺬا اﻟﺴﺠﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻨﻈﻢ ،أو ﻋﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ.
 -7ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أو ﺣﺎز أو أﺣﺪث وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻸداء ﻟﻜﻲ ﺗﺤﻞ أو ﺗﻌﻮض اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .339
 -8ﻣﻦ رﻓﺾ ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﺪاوﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ زاﺋﻔﺔ أو ﻣﻐﻴﺮة.
 -9ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ أوزاﻧﺎ أو ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﻗﺮهﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.
 -10ﻣﻦ أﻗﺎم أو وﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع أو اﻟﻄﺮق أو اﻟﺴﺎﺣﺎت أو اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪون رﺧﺼﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ،
اﻟﻌﺎب ﻗﻤﺎر أو ﻳﺎﻧﺼﻴﺐ أو أﻳﺔ أﻟﻌﺎب ﻗﻤﺎر أﺧﺮى.
 -11ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ أو ﻗﺮارا ﺻﺪر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،إذا آﺎن هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم أو
اﻟﻘﺮار ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎﻣﻪ.
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم
 -12ﻣﻦ ﺳﻠﻢ ﺳﻼﺣﺎ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻻ ﺧﺒﺮة ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ،أو ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻮاﻩ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
 -13ﻣﻦ آﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻣﺠﻨﻮن وﺗﺮآﻪ ﻳﻬﻴﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ.
 -14ﺳﺎﺋﻘﻮ اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻨﺎﻗﻼت واﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ أي ﻧﻮع آﺎﻧﺖ أو دواب اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻮن اﻟﻨﻈﻢ
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ:
 اﻟﻤﻼزﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺨﻴﻮﻟﻬﻢ أو دواب اﻟﺠﺮ أو اﻟﺤﻤﻞ أو ﺳﻴﺎرﺗﻬﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺘﻤﻜﻨﻴﻦ داﺋﻤﺎ ﻣﻦﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ وﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ؛
 ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع أو اﻟﻤﻤﺮ أو اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم؛ ﺑﺎﻻﻧﺤﻴﺎز واﻟﺘﻨﺤﻲ أﻣﺎم اﻟﺴﻴﺎرات اﻷﺧﺮى وﺗﺮك ﻧﺼﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮورهﺎ ﻋﻨﺪاﻗﺘﺮاﺑﻬﺎ.
 -15ﻣﻦ أﺟﺮى ﺧﻴﻮﻻ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ دواب اﻟﺠﺮ أو اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﺮآﻮب أو ﺗﺮآﻬﺎ ﺗﺠﺮي داﺧﻞ ﻣﻜﺎن أهﻞ
ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﻮﻟﺔ أو اﻟﺴﺮﻋﺔ أو ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة.
 -16ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛ وزﻧﻬﺎ؛ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ؛ ﻋﺪد اﻟﺮآﺎب وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ؛ وﺿﻊ ﺑﻴﺎن ﺑﻌﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺴﻴﺎرة وﺛﻤﻦ آﻞ ﻣﻘﻌﺪ ﻓﻲ داﺧﻠﻬﺎ؛114

 ﺑﻴﺎن إﺳﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮهﺎ. -17ﻣﻦ ﻗﺪ ﺣﺼﺎﻧﺎ أو أﻳﺔ داﺑﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ دواب اﻟﺮآﻮب أو اﻟﺠﺮ أو اﻟﻨﺎﻗﻼت ﺑﺴﺮﻋﺔ زاﺋﺪة وﺧﻄﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻤﻬﻮر.
 -18ﻣﻦ ﺗﺮك ﺣﻴﻮاﻧﺎ ﻣﺆذﻳﺎ أو ﺧﻄﺮا أو ﺣﺮض ﺣﻴﻮاﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﻟﻐﻴﺮ أو ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺣﻴﻮاﻧﺎ ﺗﺤﺖ
ﺣﺮاﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺔ.
 -19ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻮادث أﺛﻨﺎء إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎء أو إﺻﻼﺣﻪ أو هﺪﻣﻪ.
 -20ﻣﻦ أﻟﻘﻰ ﻣﻮاد ﺿﺎرة أو ﺳﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺸﺮب اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮان دون أن ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻩ ﻗﺼﺪ
اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ.
 -21ﻣﻦ أهﻤﻞ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻷﻓﺮان أو اﻟﻤﺪاﺧﻦ أو اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎر ،أو أهﻤﻞ إﺻﻼﺣﻬﺎ أو
ﻧﻈﺎﻓﺘﻬﺎ.
 -22ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺣﻈﺮ إﻃﻼق اﻟﺤﺮاﻗﻴﺎت ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
 -23ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ اﻟﻀﺠﻴﺞ أو اﻟﻀﻮﺿﺎء أو اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻴﻦ أو اﻟﻠﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻠﻖ راﺣﺔ اﻟﺴﻜﺎن.
 -24ﻣﻦ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﺷﻴﺎء ﻟﻠﺸﺮاء أو اﻟﺮهﻦ وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺷﻚ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻣﺼﺪرهﺎ وﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ
ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻮرا اﻟﺸﺮﻃﺔ.
 -25ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ، 515ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﺻﺎﻧﻊ
اﻷﻗﻔﺎل أو أي ﻋﺎﻣﻞ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ:
 إذا ﺑﺎع أو أﻋﻄﻰ ﻣﺨﺎ ﻃﻴﻒ ﻣﻌﺪة ﻟﻠﻜﺴﺮ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ دون أن ﻳﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺻﻔﺘﻪ؛ إذا ﺻﻨﻊ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻦ أي ﻧﻮع آﺎن ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺛﺮ ﻣﻄﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻤﻊ أو ﻗﻮاﻟﺐ أو ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ أي ﻧﻮعﻟﺸﺨﺺ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺎﻟﻚ
ﻟﻠﻤﺎل أو اﻟﺸﻲء اﻟﺬي أﻋﺪت ﻟﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ وﻻ ﺑﻮآﻴﻞ ﻋﻨﻪ ،ﻣﻌﺮوف ﻟﺪى اﻟﺼﺎﻧﻊ أو اﻟﻌﺎﻣﻞ؛
 إذا ﻓﺘﺢ أﻗﻔﺎﻻ دون اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ. -26ﻣﻦ ﺗﺮك ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع أو اﻟﻤﻤﺮات أو اﻟﺴﺎﺣﺎت أو اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل ﺁﻻت أو أدوات
أو أﺳﻠﺤﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺼﻮص أو اﻷﺷﺮار.
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 -27ﻣﻦ ﻋﻴﺐ أو اﺗﻠﻒ ،ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻋﺎﻣﺎ أو اﻏﺘﺼﺐ ﺟﺰءا ﻣﻨﻪ.
 -28ﻣﻦ اﺧﺬ ﺑﺪون إذن ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ﺣﺸﺎﺋﺶ أو ﺗﺮاﺑﺎ أو أﺣﺠﺎرا أو أﺧﺬ ﺗﺮاﺑﺎ أو ﻣﻮاد ﻣﻦ ﻣﻜﺎن
ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك ﻋﻮاﺋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ.
 -29ﻣﻦ آﺎن ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺈﺿﺎءة ﺟﺰء ﻣﻦ ﺷﺎرع ﻋﺎم ،أهﻤﻞ إﺿﺎءﺗﻪ.
 -30ﻣﻦ أهﻤﻞ إﺿﺎءة ﻣﻮاد وﺿﻌﻬﺎ أو ﺣﻔﺮ أﺣﺪﺛﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺎرع أو ﺳﺎﺣﺔ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻨﻈﻢ.
 -31ﻣﻦ رﻓﺾ أو ﺗﻬﺎون ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻈﻢ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق ،أو ﻓﻲ اﻟﺨﻀﻮع ﻹﻧﺬار أﺻﺪرﺗﻪ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺈﺻﻼح ﻣﺒﻨﻰ ﺁﻳﻞ ﻟﻠﺴﻘﻮط أو هﺪﻣﻪ.
 -32ﻣﻦ أﻟﻘﻰ أو وﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ﻗﺎذورات أو ﻓﻀﻼت أو أزﺑﺎﻻ أو ﻣﺎء اﻟﻐﺴﻴﻞ أو أي ﻣﺎدة ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺆذي ﺑﺴﻘﻮﻃﻬﺎ أو أن ﺗﻨﺸﺮ رواﺋﺢ ﺿﺎرة أو آﺮﻳﻬﺔ.
 -33ﻣﻦ أهﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺸﻮارع أو اﻷزﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص
 -34ﻣﻦ أﻟﻘﻰ ،ﺑﻐﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎط ،ﻗﺎذورات ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ.
 -35ﻣﻦ اﺣﺘﺮف اﻟﺘﻜﻬﻦ واﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ أو ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻷﺣﻼم.
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
 -36ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻮت أو ﺟﺮح ﺣﻴﻮان أو داﺑﺔ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ،ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ:
 ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﺎت أو اﻟﺨﻴﻮل أو دواب اﻟﺠﺮ أو اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﺮآﻮب أو ﺳﻮء ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ أو زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ. اﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻼح دون اﺣﺘﻴﺎط أو ﻋﻦ رﻋﻮﻧﺔ أو إﻟﻘﺎء أﺣﺠﺎر أو أﺟﺴﺎم ﺻﻠﺒﺔ.115

 ﻗﺪم اﻟﻤﻨﺎزل أو اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو ﺗﻌﻴﻴﺒﻬﺎ أو ﻋﺪم إﺻﻼﺣﻬﺎ أو أﺷﻐﺎل ﺷﺎرع أو ﻣﻤﺮ أو ﺳﺎﺣﺔ أو ﻃﺮق ﻋﻤﻮﻣﻲأو إﺣﺪاث ﺣﻔﺮ أو أي أﺷﻐﺎل أﺧﺮى ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ دون اﺗﺨﺎذ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت واﻹﺷﺎرات اﻟﻤﻌﺘﺎدة أو اﻟﻤﻘﺮرة
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
 -37ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻗﺴﻮة ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮان ﻣﺴﺘﺄﻧﺲ ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻪ أو ﻣﻌﻬﻮد إﻟﻴﻪ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ ،وآﺬاك ﻣﻦ أﺳﺎء
ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺣﻤﻮﻟﺘﻪ .اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال
 -38ﻣﻦ ﻗﻄﻒ ﺛﻤﺎرا ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ،أآﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎن.
 -39ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻂ ،أو ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺪ ،أو ﺑﻤﺸﻂ ﻣﺤﺼﻮﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺰارع اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺠﺮد ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ أو ﻟﻢ ﺗﻔﺮغ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻟﻬﺎ.
 -40ﻣﻦ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ داﺑﺔ ﺿﺎﻟﺔ أو ﻣﻬﻤﻠﺔ ﻣﻦ دواب اﻟﺠﺮ أو اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﺮآﻮب ،وﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﺮف ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم.
 -41ﻣﻦ ﻗﺎد دواب ﻣﻮﺟﻮدة ﺗﺤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ،ﻣﻤﺎ أﺷﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ،أو ﻣﺮﺑﻬﺎ ،أو ﺗﺮآﻬﺎ ﺗﻤﺮ إﻣﺎ
ﻓﻲ أراﺿﻰ اﻟﻐﻴﺮ ،اﻟﻤﻬﻴﺄة أو اﻟﻤﺒﺬورة ﻓﻌﻼ وﻟﻢ ﺗﻔﺮغ ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﻬﺎ وإﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻐﺎرس أو ﻣﺸﺎﺗﻞ اﻷﺷﺠﺎر
اﻟﻤﺜﻤﺮة أو ﻏﻴﺮهﺎ.
 -42ﻣﻦ دﺧﻞ وﻣﺮ ﻓﻲ أرض أو ﺟﺰء ﻣﻦ أرض إﻣﺎ ﻣﻬﻴﺄة ﻟﻠﺒﺬر أو ﻣﺒﺬورة ﻓﻌﻼ وإﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﺣﺒﻮب أو ﺛﻤﺎر
ﻧﺎﺿﺠﺔ أو ﻗﺮﻳﺒﺔ اﻟﻨﻀﺞ،دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻷرض وﻻ ﻣﻨﺘﻔﻌﺎ ﺑﻬﺎ وﻻ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮا وﻻ ﻣﺰارﻋﺎ ﻟﻬﺎ،
وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻖ ارﺗﻔﺎق أو ﻣﺮور وﻟﻴﺲ ﺗﺎﺑﻌﺎ وﻻ ﻣﻮآﻼ ﻷﺣﺪ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص.
 -43ﻣﻦ أﻟﻘﻰ أﺣﺠﺎرا أو أﺟﺴﺎﻣﺎ ﺻﻠﺒﺔ أو ﻗﺎذورات ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰل أو ﻣﺒﻨﻰ أو ﺳﻮر ﻟﻐﻴﺮﻩ ،أو ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ أو
ﻣﻜﺎن ﻣﺴﻮر.
 -44ﻣﻦ وﺿﻊ ،ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ،ﺑﺪون إذن ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،آﺘﺎﺑﺎت أو ﺧﻄﻂ ﻋﻼﻣﺎت أو
رﺳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻘﻮل أو ﻋﻘﺎر ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،أو ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات إﻣﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ
إﻧﺠﺎز ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وإﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﺠﻤﻬﻮر.
 -45ﻣﻦ وﺿﻊ ،ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ،آﺘﺎﺑﺎت أو ﺧﻄﻂ ﻋﻼﻣﺎت أو رﺳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر ،دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻜﺎ
ﻟﻪ وﻻ ﻣﻨﺘﻔﻌﺎ ﺑﻪ وﻻ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮا ﻟﻪ وﻻ ﻣﺄذوﻧﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﺣﺪ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص.
 -46ﻣﻦ وﺿﻊ أو ﺗﺮك ﻓﻲ ﻣﺠﺎري اﻟﻤﻴﺎﻩ أو اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﻣﻮاد أو أﺷﻴﺎء أﺧﺮى ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﻄﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ.
اﻟﻔﺮع 3
أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻣﺎدة 610
ﺗﺼﺎدر ،ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  44و  ، 89اﻷﺷﻴﺎء اﻵﺗﻴﺔ:
 وﺳﺎﺋﻞ اﻷداء اﻟﺘﻲ أﻋﺪت ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة.609
 اﻷوزان واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة .609 اﻟﻤﻨﺎﺿﺪ واﻷدوات ،وأﺟﻬﺰة اﻟﻘﻤﺎر أو اﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ ،وآﺬﻟﻚ أﻧﺼﺒﺔ اﻟﻤﻘﺎﻣﺮﻳﻦ واﻟﻨﻘﻮد واﻟﺴﻠﻊ ،أو اﻷﺷﻴﺎءأو اﻷﻧﺼﺒﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﻤﺎر،اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻣﺎدة .609
 اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺸﺘﺮاة أو اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺎدة ،609إذا ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻲ.
 اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ،واﻟﻤﺨﺎﻃﻴﻒ ،اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺎدة .609 اﻷدوات ،واﻷﺟﻬﺰة أو اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أو اﻟﺘﻲ أﻋﺪت ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻜﻬﻦ أو اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ،اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  35ﻣﻦ ﻣﺎدة .609
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ﻣﺎدة 611
)ﻏﻴﺮ – اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ  1.81.283اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11رﺟﺐ 6) 1402
ﻣﺎﻳﻮ  (1982اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  - 3.80اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﺧﻼل ﻣﺪة اﺛﻨﻲ
ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﻳﻌﺘﺒﺮون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ  ،159وﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،608ﻳﺠﻮز أن ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎلواﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  609ﻳﺠﻮز أن ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰﻣﺎﺋﺘﻲ درهﻢ وﻳﺠﻮز أن ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﻳﺎم.
ﻣﺎدة 612
ﻣﻨﺢ ﻇﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻣﻔﻌﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ،ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺎدة
 5)151ﻳﻮﻧﻴﻮ  (1963ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪد  2640ﻣﻜﺮر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  12ﻣﺤﺮم .1383
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