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 إهداء:
 

إىل كل من كان هلم الفضل يف تلقيني أصول البحث 
 والعلم واألخالق يف نفسي، وأخص بالذكر والدي  

 ،الكرميني

ونرباسا  ،باعتبارهم قدوتي يف دربي ،وأساتذتي 
 ،للعلم يف مسرتي

فأطال اهلل يف عمرهم مجيعا وهلم مني أجزل الشكر  
 وهلم مني مودتي.

ن إخوتي شكر جزيل وعرفان باجلميل إىل كل م
يف وطلبة ثني وزمالئي األفاضل من قضاة ودكاترة وباح

 .اجملال القانوني والقضائي
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 :افتتاحية لمةك
 

 

 حممد القامسيذ.                                                                                 
 
 

يف طريقنا حىت  ونغدوبسم هلل الكريم، وبه نستعني، وبفضله منضي 
نبلغ مقام اليقني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نهر اهلدى وحبر 
الندى وعلى آله وصحبه أمجعني، ربي اشرح يل صدري ويسر يل أمري 

 .....وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قويل.
 بعد:أما 
يف جمال النشر العلمي خلت  سنواتتتمة للمسار الذي بدأناه مند 

 مال جديد من أعمالنا،األكادميي، فإنه ملن دواعي الفخر أن نفتتح ع والبحث
القانونية والقضائية،  للمصطلحات واملفاهيمتعلق األمر بسلسلة الباحث وي

هذه األخرية تسعى لتجميع جل املصطلحات واملفاهيم والتعاريف الواردة 
دة وتبيان الفصل أو املا احد كل منها على يةقانونال جل النصوصيف 

املمارس الرجوع والدارس وكذا املؤطرة هلا، وذلك حىت يسهل على الباحث 
 من فحواها. االستفادةهلا قصد 

ختصيصه للمصطلحات واملفاهيم  ينافالعدد األول من هذه السلسلة ارتأ
اخلاص، وسيخصص اجلزء  أو ة يف القانون اجلنائي سواء يف شقه العامدالوار

 لقانون املسطرة اجلنائية.من نفس السلسلة الثاني 
فالشكر اجلزيل لكل من دعم الفكرة حىت أصبحت واقعا ملموسا، ويف 
 انتظار اجلزء الثاني، تفضلوا بقبول أزكى عبارات التقدير واالحرتام

 والسالم.
 

 

 اململكة املغربية – الرباطب حرر                            
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  يعرف بأنه جمموعة من القواعد القانونية التي  : اجلنائياملقصود بالتشريع

أفعال اإلنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما حتدثه من اضطراب اجتماعي، حتدد 

 (.1)الفصل  ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابري وقائية

 احملكمة فيها حتدد  تلك العقوبة التيهي  : اإلقامة اإلجباريةاملقصود ب

االبتعاد عنها بدون  لهمكانا لإلقامة أو دائرة حمدودة ال جيوز للمحكوم عليه 

رخصة طوال املدة التي حيددها احلكم حبيث ال تقل عن مخس سنوات مىت كانت 

 (.25)الفصل  عقوبة أصلية

  إلزام احملكوم عليه بأن يؤدي  هي عقوبة يهدف منها املشرع :الغرامةما هي

لفائدة اخلزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعملة املتداولة قانونا يف 

 (35 )الفصل اململكة

 هو منعه من مواصلة النشاط  : ل الشخص املعنويما املقصود حب

االجتماعي، ولو حتت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسريين أو متصرفني آخرين 

 (.47)الفصل  عنه تصفية أمالك الشخص املعنويويرتتب 

 إطالق سراح احملكوم عليه قبل  ويعني : اإلفراج املقيد بشروطب ما املقصود

األوان نظرا حلسن سريته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السرية يف 
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املستقبل، أما إذا ثبت عليه سوء السلوك، أو إذا أخل بالشروط التي حددها 

 )الفصل باإلفراج املقيد، فإنه يعاد إىل السجن لتتميم ما تبقى من عقوبتهالقرار 

59.) 

 انقضاء إىل  الذي يؤدي سببليس املقصود به ذلك ال : ما هو رد االعتبار

فيما خيص املستقبل  هذه العقوبة العقوبة أو اإلعفاء منها أو إيقافها، وإمنا ميحو

فقط، آثار احلكم الزجري وحاالت فقدان األهلية املرتتبة عن هذا احلكم، وذلك وفق 

 (.60)الفصل  من املسطرة اجلنائية 747إىل  730مقتضيات الفصول 

 لإلجرام  العائديناجملرمني اإلقصاء هو إيداع  : املقصود بعقوبة االقصاء ما–

الذين تتوفر فيهم الشروط املبينة يف و -أي الذي حتقق فيهم عنصر العود

، داخل مؤسسة للشغل ذات نظام مالئم لتقويم االحنراف 66و 65الفصلني 

 (.63)الفصل  االجتماعي

 منع احملكوم عليه  تعرف هذه األخرية بأنها: املنع من اإلقامةما املقصود ب

من أن حيل بأماكن معينة، وملدة حمددة إذا اعتربت احملكمة، نظرا لطبيعة الفعل 

املرتكب أو لشخصية فاعله أو لظروف أخرى أن إقامة احملكوم عليه باألماكن املشار 

 (.71)الفصل  النظام العام أو على أمن األشخاصإليها يكون خطرا على 
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  هو أن يوضع شخص : مؤسسة لعالج األمراض العقليةماذا نعين باإليداع يف

يف مؤسسة خمتصة، مبقتضى قرار من حمكمة املوضوع إذا كان متهما بارتكاب 

جناية أو جنحة أو باملساهمة أو املشاركة فيها، ولكنه، كان وقت ارتكاب الفعل، يف 

حالة خلل عقلي ثبت بناء على خربة طبية، واستوجب التصريح بانعدام 

 (.75)الفصل  ته مطلقا وإعفاءه من العقوبة التي قد يستحقها وفق القانونمسؤولي

 هو إلزام احلكم للمحكوم عليه من  : ما املقصود بالوضع يف مؤسسة فالحية

أجل جناية أو من أجل أية جنحة عقابها احلبس قانونا بأن يقيم يف مركز خمتص 

مرتبط بتعوده على البطالة يكلف فيه بأشغال فالحية وذلك إذا ظهر أن إجرامه 

 (.83)الفصل  أو تبني أنه يتعيش عادة من أعمال غري مشروعة

 هو إعادة األشياء أو املبالغ أو األمتعة  : ما املقصود بالرد يف القانون اجلنائي

 (.106)الفصل ومالكيها  املنقولة املوضوعة حتت يد العدالة إىل أصحاب احلق فيها

  هي فعل أو امتناع خمالف : منطوق القانون اجلنائيما هي اجلرمية حسب

للقانون اجلنائي ومعاقب عليه مبقتضاه، وتتنوع صور اجلرائم بني اجلنايات 

 (.110واملخالفات )الفصل سواء كانت تأديبية أو ضبطية واجلنح 
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 قام شرع يف تنفيذها أو اجلاني وب أبدهي تلك اجلرمية التي : ما هي احملاولة

لكنه توقف عن إمتام خمططه أعمال ال لبس فيها، تهدف مباشرة إىل ارتكابها، ب

 (.114ته )الفصل لظروف خارجة عن إراد اإلجرامي

 شخص جرائم  فيها رتكبالتي يالة هو احل : ما املقصود بتعدد اجلرائم

متعددة يف آن واحد أو يف أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غري قابل 

 (.119)الفصل  للطعن

 رتقدييف للقاضي هو تلك السلطة املخولة  : ما املقصود بتفريد العقاب 

، يف نطاق احلدين األدنى واألقصى املقررين يف القانون صيصهاحتديد العقوبة وختو

، مراعيا يف ذلك خطورة اجلرمية من ناحية، املرتكبة املعاقب على اجلرمية

 (.141)الفصل  وشخصية اجملرم من ناحية أخرى

 حاالت حمددة يف القانون على سبيل هي  : ما املقصود باألعذار القانونية

احلصر، يرتتب عليها، مع ثبوت اجلرمية وقيام املسؤولية، أن يتمتع اجملرم إما 

العقوبة، إذا كانت أعذارا  بعدم العقاب، إذا كانت أعذارا معفية، وإما بتخفيض

 (.143)الفصل  خمفضة
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 التصميم على العمل، مىت كان متفقا عليه ومقررا  هي : ما هي املؤامرة

أمثلتها التآمر على املساس حبياة امللك أو أحد أعضاء ، ومن بني شخصني أو أكثر

 (.175الفصل أسرته )

 إذا كانت هلا عالقة  نكون أمام جرمية إرهابية : ما املقصود جبرمية اإلرهاب

عمدا مبشروع فردي أو مجاعي يهدف إىل املس اخلطري بالنظام العام بواسطة 

 (.1-218)الفصل  التخويف أو الرتهيب أو العنف

 يعد موظفا  : ما هو املوظف العمومي حسب منظور القانون اجلنائي

كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، يف حدود معينة مبباشرة وظيفة  اعمومي

أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك يف خدمة الدولة، أو املصاحل 

 صلحة ذات نفع عامالعمومية أو اهليئات البلدية، أو املؤسسات العمومية أو م

 (.224)الفصل 

 كل فعل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد جسدي  : ما املقصود جبرمية التعذيب

أو نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، 

يف حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على اإلدالء مبعلومات أو بيانات 

دف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو شخص أو اعرتاف به

آخر، أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على 
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وال يعترب تعذيبا األمل أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية  التمييز أيا كان نوعه.

 (.1-231هلا )الفصل أو املرتتب عنها أو املالزم 

 بني عدة موظفني حصل  هو كل اتفاق : ماذا نعين بتواطؤ املوظفني

أعمال خمالفة للقانون، إما القيام بعلى  عموميني يتولون قدرا من السلطة العامة

هيئات تتوىل قدرا من السلطة العامة، وإما بواسطة هم أو عن طريق بواسطة اجتماع

 (.233)الفصل  رسل أو مراسالت

 أو موظف  يقاضال هي احلالة التي يقدم فيها : العدالة ما املقصود بإنكار

ع من الفصل بني اخلصوم ألي سبب امتنعلى االعمومي، له اختصاصات قضائية، 

كان، ولو تعلل بسكوت القانون أو غموضه، وصمم على االمتناع، بعد الطلب 

 (.240)الفصل  رغم األمر الصادر إليه من رؤسائهالقانوني الذي قدم إليه و

 وهو احلالة التي يقوم  : ما هي جرمية الغدر يف منظور القانون اجلنائي

أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه  يطلب أو تلقبأو موظف عمومي  يقاضالفيها 

غري مستحق أو أنه يتجاوز املستحق، سواء لإلدارة العامة أو األفراد الذين حيصل 

 (.243)الفصل  حلسابهم أو لنفسه خاصة
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   فيها املوظف العمومي طلب ي هي احلالة التي : املقصود جبرمية الرشوةما

: تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجليطلب أو يقبل عرضا أو وعدا أو يأو 

القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا 

 مشروعا أو غري مشروع، طاملا أنه نيابيا أو االمتناع عن هذا العمل، سواء كان عمال

غري مشروط بأجر. وكذلك القيام أو االمتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن 

، أو قام اختصاصاته الشخصية إال أن وظيفته سهلته أو كان من املمكن أن تسهله

إصدار قرار أو إبداء رأي ملصلحة شخص أو ضده، وذلك بصفته حكما أو خبريا عينته ب

 (.248)الفصل  ...اخلدارية أو القضائية أو اختاره األطرافالسلطة اإل

 من طلب أو قبل عرضا يعد استغالال للنفوذ  : ما املقصود باستغالل النفوذ

أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل متكني شخص أو 

أو مكافأة أو مركز  حماولة متكينه، من احلصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية

أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى متنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع 

أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة حتت 

إشرافها، وبصفة عامة احلصول على قرار لصاحله من تلك السلطة أو اإلدارة، مستغال 

 (.250...اخل )الفصل قي أو املفرتضبذلك نفوذه احلقي
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 يعترب من قبيل  : املقصود باليانصيب حسب منطوق القانون اجلنائي

اليانصيب مجيع العمليات املعروضة على اجلمهور، مهما كانت تسميتها، مىت 

 (.284)الفصل  كانت تهدف إىل خلق أمل يف احلصول على ربح بواسطة إجراء قرعة

  كل عصابة أو اتفاق، مهما تكن مدته هي : اإلجراميةاملقصود بالعصابات

أو عدد املساهمني فيه، أنشئ أو وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد األشخاص 

أو األموال، يكون جناية العصابة اإلجرامية مبجرد ثبوت التصميم على العدوان 

 (.293)الفصل  باتفاق مشرتك

 هي احلالة التي يقوم فيها  : ئماملقصود بالتحريض على ارتكاب اجلرا

شخصا أو عدة أشخاص مباشرة على ارتكاب جناية أو  شخص أو عدة أشخاص بدفع

، وذلك بواسطة اخلطب أو سواء كان هلذا التحريض مفعول أم مل يكن لهجنحة 

الصياح أو التهديدات املفوه بها يف األماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة 

أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة حتقق شرط العلنية مبا  امللصقات املعروضة على

 (.1-299اخل )الفصل ...فيها الوسائل اإللكرتونية والورقية والسمعية البصرية

 كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو هو  : ما املقصود جبرمية العصيان

اإليذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمني بتنفيذ األوامر أو القرارات 
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   مصطلحات ومفاهيم يف ضوء القانون اجلنائي املغربي

الصادرة من تلك السلطة أو القائمني بتنفيذ القوانني أو النظم أو أحكام القضاء أو 

 (.300)الفصل  قراراته أو األوامر القضائية

  يعد سالحا يف تطبيق  : منطوق القانون اجلنائيما املقصود بالسالح حسب

هذا القانون، مجيع األسلحة النارية واملتفجرات ومجيع األجهزة واألدوات أو األشياء 

 (.303)الفصل  الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو اخلانقة

 هو كل عمل من : املقصود بالعنف املرتكب أثناء التظاهرات الرياضية 

أثناء مباريات أو تظاهرات املرتكب من قبل شخص أو عدة أشخاص عنف الأعمال 

رياضية أو مبناسبتها أو أثناء بث هذه املباريات أو التظاهرات يف أماكن عمومية أو 

 (.1-308)الفصل  مبناسبة هذا البث

 معتقال أو  وهي احلالة التي يكون فيها الشخص : روباملقصود جبرمية اهل

أو  يفرمقبوضا عليه قانونا مبقتضى حكم أو أمر قضائي من أجل جناية أو جنحة ثم 

من املكان املخصص لالعتقال بأمر السلطة املختصة أو من مكان الشغل  أو حياول الفرار

 (.309)الفصل  أو أثناء نقله
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   مصطلحات ومفاهيم يف ضوء القانون اجلنائي املغربي

 مكن أو ساعد على هروب هو كل شخص  : املقصود بالتواطؤ على اهلروب

املسجونني أو حاول ذلك، ولو بغري علم السجني، بل ولو مل يقع اهلروب فعال أو  أحد

 (.312)الفصل  حماولته من طرف السجني

 كانت لديه وسائل التعيش أو كان هو كل شخص : ما املقصود باملتسول

بوسعه احلصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول 

 (.326)الفصل  كانيف أي مكان 

 ليس له حمل إقامة معروف وال وسائل  هو كل شخص : ما املقصود باملتشرد

للتعيش وال يزاول عادة أية حرفة أو مهنة، رغم قدرته على العمل، إذا مل يثبت أنه 

 (.329)الفصل  طلب عمال ومل جيده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل بأجر فرفضه

 هو تغيري احلقيقة فيها بسوء نية، تغيريا من  : املقصود بتزوير األوراق

 شأنه أن يسبب ضررا مىت وقع يف حمرر بإحدى الوسائل املنصوص عليها يف القانون

 (.351)الفصل 

 هي تغيري احلقيقة عمدا، تغيريا من شأنه تضليل  : املقصود بشهادة الزور

اليمني، يف قضية العدالة لصاحل أحد اخلصوم أو ضده، إذا أدىل بها شاهد، بعد حلف 

 (.368)الفصل  جنائية أو مدنية أو إدارية، مىت أصبحت أقواله نهائية
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   مصطلحات ومفاهيم يف ضوء القانون اجلنائي املغربي

 ويعني ازهاق روح الضحية إما بإرادة اجملرم أو خبطإ  : ما املقصود بالقتل

منه، وقد بني املشرع خمتلف جرائم القتل وبني عقوباتها، كما بني الظروف املشددة 

 للعقاب واملخففة له كذلك.

  هو العزم املصمم  : كظرف من ظروف التشديد سبق اإلصراراملقصود بما

عليه، قبل وقوع اجلرمية، على االعتداء على شخص معني أو على أي شخص قد يوجد 

 (.394)الفصل  أو شرط أو يصادف، حىت ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف

 طويلة هو الرتبص فرتة  : كظرف من ظروف التشديد الترصدماذا نعين ب

 خص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضدهأو قصرية يف مكان واحد أو أمكنة خمتلفة بش

 (.395)الفصل 

 تكون متييزا كل تفرقة  : ما املقصود بالتمييز حسب منطوق القانون اجلنائي

بني األشخاص الطبيعيني بسبب األصل الوطني أو األصل االجتماعي أو اللون أو 

العائلية أو احلالة الصحية أو اإلعاقة أو الرأي السياسي أو االنتماء اجلنس أو الوضعية 

النقابي أو بسبب االنتماء أو عدم االنتماء احلقيقي أو املفرتض لعرق أو ألمة أو 

تكون أيضا متييزا كل تفرقة بني األشخاص املعنوية بسبب و .لساللة أو لدين معني

ضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم أو و
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   مصطلحات ومفاهيم يف ضوء القانون اجلنائي املغربي

أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم أو عدم 

 (.1-431)الفصل  ق أو ألمة أو لساللة أو لدينانتمائهم احلقيقي أو املفرتض لعر

 يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إىل شخص أو هيئة،  : ما املقصود بالقذف

 كانت هذه الواقعة متس شرف أو اعتبار الشخص أو اهليئة التي نسبت إليهاإذا 

 (.442)الفصل 

 كل تعبري شائن أو عبارة حتقري أو قدح ال هو  : السبرمية ما املقصود جب

 (.443)الفصل  تتضمن نسبة أي واقعة معينة

 يقصد باالجتار بالبشر جتنيد شخص أو  : ما املقصود باالجتار بالبشر

استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة يف ذلك، بواسطة 

التهديد بالقوة أو باستعماهلا أو باستعمال خمتلف أشكال القسر أو االختطاف أو 

الل حالة االحتيال أو اخلداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغ

الضعف أو احلاجة أو اهلشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا 

للحصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل )الفصل 

448-1.) 
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   مصطلحات ومفاهيم يف ضوء القانون اجلنائي املغربي

 بيت األسرة دون ل الزوجني ترك أحد هي : ما املقصود بإمهال األسرة

ص من كل أو بعض واجباته املعنوية واملادية موجب قاهر ملدة تزيد على شهرين ومتل

وال ينقطع أجل الشهرين إال  الناشئة عن الوالية األبوية أو الوصاية أو احلضانة،

بالرجوع إىل بيت األسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف احلياة العائلية بصورة 

 (.479)الفصل  نهائية

 املتعمد أو بالبذاءة يف  يالعريقصد به : املقصود باإلخالل العلين باحلياء

ويعترب اإلخالل علنيا مىت كان الفعل الذي كونه قد ارتكب ، اإلشارات أو األفعال

مبحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو مبحضر قاصر دون الثامنة عشرة من 

 (.483)الفصل  مكان قد تتطلع إليه أنظار العمومعمره، أو يف 

 مواقعة رجل المرأة هو  : القانون اجلنائي ما املقصود باالغتصاب يف مدلول

واملواقعة تتم بإيالج جهازه التناسلي يف جهازها التناسلي، وغري ذلك  بدون رضاها،

 (.486الفصل يعد هتكا للعرض )

 كل عالقة جنسية بني رجل وامرأة ال تربط هي  : ما املقصود جبرمية الفساد

 (.490كما حددتها مقتضيات مدونة األسرة )الفصل  بينهما عالقة الزوجية
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   مصطلحات ومفاهيم يف ضوء القانون اجلنائي املغربي

 ضد  هو احلالة التي يستغل فيه الشخص : ما املقصود بالتحرش اجلنسي

الغري أوامر أو تهديدات أو وسائل لإلكراه أو أية وسيلة أخرى مستغال السلطة التي 

 (.1-503)الفصل  ختوهلا له مهامه، ألغراض ذات طبيعة جنسية

  هي احلالة التي يعمد فيها اجملرم  : حسب املنظور اجلنائيما هي السرقة

إىل االختالس العمدي ملال مملوك للغري، وقد حدد املشرع صورها وحاالتها وظروف 

 (.505تشديدها وختفيفها )الفصل 

 كل مبىن أو بيت أو مسكن  : ما هو املزنل املسكون حسب القانون اجلنائي

سواء كان مسكونا فعال أو معدا للسكىن، وكذلك أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، 

مجيع ملحقاته، كالساحات وحظائر الدواجن واخلزين واإلصطبل أو أي بناية داخلة يف 

نطاقه مهما كان استعماهلا، حىت ولو كان هلا سياج خاص بها داخل السياج أو احلائط 

 (.512)الفصل  العام

  التغلب أو حماولة التغلب : اجلنائيما املقصود بالكسر يف منظور القانون

على أي وسيلة من وسائل اإلغالق سواء بالتحطيم أو اإلتالف أو بأية طريقة أخرى 

متكن الشخص من الدخول إىل مكان مغلق، أو من أخذ شيء موضوع يف مكان مقفل 

 (.513)الفصل  أو أثاث أو وعاء مغلق
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   مصطلحات ومفاهيم يف ضوء القانون اجلنائي املغربي

 الدخول إىل منزل أو يعد تسلقا : ما هو التسلق حسب القانون اجلنائي

مبىن أو ساحة أو حظرية أو أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان مسور، وذلك بطريق 

 (.514)الفصل  تسور احلوائط أو األبواب أو السقوف أو احلواجز األخرى

 املخاطيف أو املفاتيح املقلدة أو الزائفة أو : ما املقصود باملفاتيح املزورة

ويعد ، يعدها املالك أو احلائز لفتح األماكن التي فتحها السارقاملغرية أو التي مل 

 (.515)الفصل  كذلك مفتاحا مزورا املفتاح احلقيقي الذي احتفظ به السارق بغري حق

 الطرق واملسالك هي : ما هو الطريق العمومي حسب القانون اجلنائي

حدود العمران واملمرات أو أي مكان خمصص الستعمال اجلمهور، املوجود خارج 

والتي يستطيع كل فرد أن يتجول فيها ليال أو نهارا دون معارضة قانونية من أي 

 (.516)الفصل  كان

 استعمل االحتيال ليوقع شخصا يف : ما هو النصب يف القانون اجلنائي

الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغالل ماكر خلطأ وقع فيه غريه 

إىل أعمال متس مصاحله أو مصاحل الغري املالية بقصد احلصول على ويدفعه بذلك 

 (.540)الفصل  منفعة مالية له أو لشخص آخر
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   مصطلحات ومفاهيم يف ضوء القانون اجلنائي املغربي

 د بسوء نيةيبدتس أو اختالهي : ما هي خيانة األمانة يف القانون اجلنائي 

تتضمن أو تنشئ  ات أو وصوالت أو أوراقامتعة أو نقود أو بضائع أو سنداجلاني أل

التزاما أو ابراء كانت سلمت إليه على أن يردها، أو سلمت إليه الستعماهلا أو 

 (. 547)الفصل  اضرارا باملالك أو واضع اليد أو احلائزوذلك استخدامها لغرض معني، 

 التاجر املتوقف عن الدفع الذي يرتكب، نعني به : ما املقصود بالتفالس

 عمال املعاقب عليها والتي من شأنها اإلضرار حبقوق دائنيهإهماال أو عمدا، أحد األ

 (.556)الفصل 

 هو إقدام اجلاني على حرمان : ماذا نعين بانتزاع عقار من حيازة الغري

، وقد خلسة أو باستعمال التدليس مالكه أو حائزه الشرعيانتزع عقار من حيازة و

أو التسلق أو الكسر أو بواسطة نتزاع ليال أو باستعمال العنف أو التهديد اال يقع

 ...اخلأشخاص متعددين أو كان اجلاني أو أحد اجلناة حيمل سالحا ظاهرا أو خمبأ

 (.570)الفصل 

 يقصد به استثمار األموال املتحصل  : ما املقصود بغسل األموال وتبييضها

مشبوهة يف أعمال شرعية ومشاريع جتارية قصد امنائها مية عليها من أفعال إجرا
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   مصطلحات ومفاهيم يف ضوء القانون اجلنائي املغربي

 وما 1-574واكسابها الطابع الشرعي مع العلم أن مصدرها غري مشروع )الفصل 

 (.يليه

 هو اقدام اجلاني على  : ما املقصود بالتقليد حسب مضمون القانون اجلنائي

، بأية وسيلة كانت، مؤلفا أدبيا، منتهكا بذلك حقوق املؤلف يداعإأو عرض أو  انتاج

 (.576)الفصل  التي حيميها وينظمها القانون
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