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الفهرسالفهرس 

لصفحةاالصفحة الموادالمواد  العـــــنوانالعـــــنوان
1مكرر 60-1 25-1 األول األولاالجزء العامة :: لجزء العامةاالمبادئ تمهيدية--لمبادئ تمهيديةأأحكام حكام

11--1144 44--2626 األول األولاالكتاب األمن :: لكتاب وتدابير األمناالعقوبات وتدابير لعقوبات

3 مكرر 518- 112-  عيةالطبي األشخاص على مطبقةلا عقوباتال :األول ابلبا

رمكر 5- 5 3-1  األصلية عقوباتال :األول صلفال

6 مكرر 5-1مكرر 5 3  العام فعللن لعملا :مكرر األول صلفال

4 8-6  عيةالتب عقوباتال :ينثاال صلفال

-510 -918  ميليةكتال عقوباتال :ثثالال صلفال

3مكرر 18-مكرر 18 1112-  ةينولمعا األشخاص على مطبقةلا عقوباتال : مكرر األول ابلبا

12-14 1926-  ألمنا رتدابي :ينثاال ابلبا

1144--2525 11مكررمكرر6060--2727 الثاني الثانياالكتاب للعقوبة ::لكتاب الخاضعون واألشخاص للعقوبةاألاألفعال الخاضعون واألشخاص  فعال

14-15 40-27  مةريالج :األول ابلبا

14 29-27  رائمالج تقسيم :األول صلفال

14 -3031  محاولةال :ينثاال صلفال

15 38-32  رائمالج تعدد :ثثالال صلفال

15 40-39  ةبررلما األفعال :لرابعا صلفال

1525- 1 مكرر-4160  مةريالج مرتكبو :ينثاال ابلبا

15-16 4146-  مةريالج في همونلمساا :األول صلفال

مكرر 4751- 16-17  زائيةجال المسؤولية :ينثاال صلفال

1725- 1مكرر 60-52  عقوبةلا شخصية :ثثالال صلفال

17 52  قانونيةلا ارذعألا:األول سملقا

1720- 53- 8مكرر 53  الـمخففة وفظرلا :ينثاال سملقا

24-20 60-54  العود :ثثالال سملقا

1مكرر 60-مكرر 60 25-24  منيةاأل رةفتال : لرابعا سملقا

-25147 61468- الثاني الثانياالجزء لتجريماالتجريم :: لجزء

2525--113311 661144 --3939 الثالث الثالثاالكتاب وعقوباتها :: لكتاب والجنح وعقوباتهااالجنايات والجنح لجنايات

مكرر-61253 2571-  وميلعما الشيء ضد حنوالج الجنايات :األول ابلبا

مكرر-6196 34-25  الدولة أمن ضد حنوالج الجنايات :األول صلفال

26-25 6164-  والتجسس الخيانة رائمج :األول سملقا

28-26 76-65  نيطوال االقتصاد أو نيطوال الدفاع على األخرى التعدي رائمج :ينثاال سملقا

29-28 83-77  مةوسال الدولة سلطة ضد األخرى رائمجوال راتمامؤوال عتداءاتاال :ثثالال سملقا
 طنلوا رضأ

30 87-84  بالدولة مخلةال ريبخوالت قتيلالت جنايات :لرابعا سملقا
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لصفحةاالصفحة الموادالمواد  العـــــنوانالعـــــنوان
01مكرر 87-مكرر 87 32-30  ريبيةتخ أو رهابيةإ بأفعال الموصوفة رائمالج :مكرر لرابعا سملقا

33-32 90-88  ردالتم آاترح في مةمساهال جنايات :سالخام سملقا

مكرر-9196 34-33  مختلفة أحكام :سسادال سملقا

36-35 -97101  تجمهرلا :ينثاال صلفال

-3641 102-118  تورسدلا ضد حنوالج الجنايات :ثثالال صلفال

37-36 102-106  االنتخاب ةسبممار الخاصة مخالفاتلا :األول سملقا

38-37 107111-  رياتالح على عتداءاال :ينثاال سملقا

39-38 112-115  ينظفلموا تواطؤ :ثثالال سملقا

-4041 116-118  لحدودها قضائيةوال ريةااإلد السلطات اوزجت :لرابعا سملقا

4149- 119-143  ةيلعموما مةالسال ضد حنوالج الجنايات :لرابعا صلفال

4144- 119-125  ردغوال االختالس :األول سملقا

47-44 126-134  النفوذ غاللواست وةرشال :ينثاال سملقا

48-47 135-140  السلطة تعمالاس إساءة :ثثالال سملقا

مكرر 135-137 48-47  رادفاأل ضد السلطة تعمالاس إساءة :لىوألا رجةالد

48 138-140  العمومي الشيء ضد السلطة تعمالاس إساءة :ةانيلثا رجةالد

48 141-142  يرغ وجه على فيها ارتمرسالا أو ايهلوت قبل ةيلعموما السلطة رسةمام :لرابعا سملقا
 روعشم

49 143  ظفونلموا هاكبرتي تيال حنوالج الجنايات بعض في عقوباتال تشديد :سالخام سملقا
 ةيعموم وظائفب نومئوالقا

مكرر 144-175 57-49  لعموميا النظام دض شخاصاأل هاكبرتي تيال حنوالج الجنايات :سالخام صلفال

52-49 144-149  وظفمال على عديتوال اإلهانة :األول سملقا

52 150-154  تىالمو مةرحوب فنادلمبا علقةمتال رائمالج :ينثاال سملقا

53-52 155-159  ةيلعموما عاتدمستوال من راقواأل رقةسو األختام سرآ :ثثالال سملقا

8مكرر 160-160 54-53  ريبخوالت التدنيس :لرابعا سملقا

55-54 161-164  الجيش ينتمو تعهديم نحوج اياتجن :سالخام سملقا

55 165-169  واليانصيب ارلقما دورل ةلمقررا النظم ضد كبةترمال رائمالج :سسادال سملقا
 هونرلا على التسليف وتوبي

مكرر 170-175 57-56  ةيلعموما زايداتموال رةوالتجا بالصناعة علقةمتال رائمالج :عبساال سملقا

1مكرر 175 57  رابالت ةربمغاد علقةمتال مةواألنظ نقوانيال ّدض كبةترمال رائملجا :نثامال سملقا
 نيطوال

مكرر 176-196 5861-  لعموميا ألمنا ضد حنوالج الجنايات :سسادال صلفال

59-58 176-182  ينلمجرما دةعامسو ارشرألا تايجمع :األول سملقا

مكرر 183-187 60-59  يانصلعا :ينثاال سملقا

-6061 188-194  روبهال :ثثالال مقسلا

مكرر 195-196 61  والتطفل التسول :لرابعا سملقا

مكرر-197253 6271-  يرتزولا :عبساال صلفال

63-62 197204-  رةوزملا لنقودا :األول سملقا
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لصفحةاالصفحة الموادالمواد  العـــــنوانالعـــــنوان
65-63 -205213  ماتالعوال والطوابع غاتمدوال الدولة أختام تقليد :ينثاال سملقا

66-65 214-218  ميةسرال أو ةيلعموما تالمحررا يرتزو :ثثالال سملقا

66 219-221  رفيةمصال أو ريةاالتج أو رفيةعال تالمحررا في يرتزولا :لرابعا سملقا

68-66 229-222  هاداتوالش ريةااإلد الوثائق بعض في يرتزولا :سالخام سملقا

68 -230231  آةرتمش أحكام :سسادال سملقا

69-68 -232241  كاذبةلا نيميوال لزورا دةهاش :عبساال سملقا

مكرر 242- 253 6971-  لهااتعماس إساءة أو ماءساأل أو واأللقاب وظائفلا انتحال :نثامال سملقا

3 مكرر 254417- 71-119  رادفاأل ضد حنوالج الجنايات :ينثاال ابلبا

7187- 3مكرر 303-254  األشخاص ضد حنوالج الجنايات :األول صلفال

7177- 283-254  ةيلعمدا عنفلا وأعمال رئيسيةال األخرى والجنايات القتل :األول سملقا

7172-
77-73 

77 

 2مكرر 263-254
 مكرر 276-264

283-277 

 ميمسوالت واألطفال األصول وقتل رصدتوال ارصرإلا سبق مع لعمدا القتل 1)
عذيبوالت

 ةيلعمدا عنفلا أعمال 2) 
 حنوالج الجنايات في ارذعألا )3

78 287-284  التهديد :ينثاال سملقا

78 290-288  الخطأ حروالج الخطأ القتل :ثثالال سملقا

مكرر-291295 80-79  والخطف زلالمنا مةرحو رديةالف رياتالح على الواقع عتداءاال :لرابعا سملقا

3مكرر 303-296 83-80  الخاصة همحيات وعلى األشخاص راعتبوا رفش على اتعتداءاال :سالخام سملقا
 ارسرألا وإفشاء

51مكرر 303-4مكرر 303 85-84  باألشخاص ارتجالا :مكرر سالخام سملقا

29مكرر-61303مكرر 303 86-85  عضاءباأل ارتجالا 1: مكرر سالخام سملقا

14مكرر 303-30مكرر 303 87-86  ينلمهاجرا ريبهت 2: مكرر سالخام سملقا

مكرر 349-304 99-88  مةعاال واآلداب رةاألس ضد حنوالج الجنايات :ينثاال صلفال

89-88 -304313  اإلجهاض :األول سملقا

مكرر-314320 90-89  طرلخل ريضهمعوت نيزجعاوال األطفال ترك في :ينثاال سملقا

90 321  شخصية من ققالتح دون الحيلولة شأنها من تيال حنوالج الجنايات :ثثالال سملقا
 الطفل

9192- مكرر 329-322  يمهملست وعدم صرلقا خطف في :لرابعا سملقا

93-92 332-330  رةاألس ترك :سالخام سملقا

1مكرر 333341- 95-93  اآلداب هاكانت :سسادال سملقا

مكرر 349-342 99-96  رةعاوالد فسقلا على صرلقا ريضحت :عبساال سملقا

3مكرر 350417- 99119-  األموال ضد حنوالج الجنايات :ثثالال صلفال

مكرر 350371- 99105-  األموال ازتزباو رقاتالس :األول سملقا

مكرر 375-372 105-106  رصيد بدون شيك اردصإو النصب :ينثاال سملقا

1مكرر 382-376 106-108  مانةاأل خيانة :ثثالال سملقا

108-109 385-383  لتفليسا :لرابعا سملقا

109 386  ريةاالعق األمالك على التعدي :سالخام سملقا
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لصفحةاالصفحة الموادالمواد  العـــــنوانالعـــــنوان
110 389-387  األشياء فاءخإ :سسادال سملقا

110111- 7مكرر 389-مكرر 389  األموال تبييض : مكرر سسادال سملقا

112 394 -390  فنيةوال األدبية ةيلكلما على التعدي :عبساال سملقا

7مكرر394-مكرر394 113  تايطلمعل اآللية ةجلالمعا مةبأنظ مساسال :مكرر عبساال سملقا

3مكرر 395417- 114-119  النقل وسائل جاهات تحويل عن جتنت تيال ارضرألاو ريبخوالت الهدم :نثامال سملقا

119-125 418428-  ةيلعموما مؤسساتوال نيطـالو االقتصاد يرـس حسن على األخرى عتداءاتالا :ثثالال ابلبا

119-125 418428-  الذاتي رالتسيي ةأجهز وتشغيل تشكيل في لعمالا حق على التعدي : األول صلفال

126-131 439-429  والطبية غذائيةال المواد في والتدليس السلع بيع في غشال :لرابعا ابلبا

113232--114747 440440--468468 الرابعاا الرابعلكتلكتاب وعقوباتها :: اب وعقوباتها المخالالمخالفات  فات

132-136 445-440  األولى الفئة من مخالفاتلا :األول ابلبا

132-136 445-440  األولى الفئة من مخالفاتلل دةحيولا رجةدال :األول صلفال

مكرر 440-440 132  لعموميا بالنظام علقةمتال مخالفاتلا :األول سملقا

مكرر 441-441 132-133  لعموميا ألمناب علقةمتال مخالفاتلا :ينثاال سملقا

مكرر 442-442 134-135  باألشخاص علقةمتال مخالفاتلا :ثثالال سملقا

135 443  بالحيوانات علقةمتال مخالفاتلا :بعلراا سملقا

135 444  باألموال علقةمتال مخالفات :سالخام سملقا

مكرر 444 136  رقبالط علقةمتال مخالفاتلا :سسادال سملقا

136 445  األولى الفئة من مخالفاتلا في العود عقوبة :عبساال سملقا

136-146 465-446  الثانية الفئة من مخالفاتلا :ينثاال ابلبا

136-138 450-446  الثانية الفئة من مخالفاتلل األولى رجةلدا :األول صلفال

136 446  رقبالط علقةمتال مخالفاتلا :األول سملقا

137 447  باألشخاص علقةمتال مخالفاتلا :ينثاال سملقا

137 448  مةعاال باآلداب علقةمتال مخالفاتلا :ثثالال سملقا

137 449  بالحيوانات علقةمتال مخالفاتال :لرابعا سملقا

138 450  باألموال علقةمتال مخالفاتلا :سالخام سملقا

139-143 451458-  الثانية الفئة من مخالفاتلل الثانية رجةدال :ينثاال صلفال

139-140 451452-  لعموميا بالنظام علقةمتال مخالفاتلا :األول سملقا

140-141 454-453  لعموميا ألمناب لقةتعلما مخالفاتلا :ينثاال سملقا

142 455  ةيلعموما رقبالط علقةمتال مخالفاتلا :ثثالال سملقا

142 456  باألشخاص علقةمتال مخالفاتلا :لرابعا سملقا

143 457  بالحيوانات علقةمتال مخالفاتلا :سالخام سملقا

143 458  باألموال علقةمتال مخالفاتلا :سسادال سملقا

144-146 464-459  الثانية الفئة من مخالفاتلل الثالثة رجةدال :ثثالال صلفال

iv 



  

  
  

  
  

  
          

          

            

          

          

              

            

        

  

لصفحةاالصفحة الموادالمواد  العـــــنوانالعـــــنوان
144 459  لعموميا بالنظام علقةمتال مخالفاتلا :األول سملقا

144 -460461  لعموميا ألمناب علقةمتال مخالفاتلا :ينثاال سملقا

145 462  ةيلعموما وبالصحة ةيلعموما رقبالط علقةمتال مخالفاتلا :ثثالال سملقا

145 463  باألشخاص علقةمتال مخالفاتلا :لرابعا سملقا

146 464  باألموال علقةمتال مخالفاتلا :سالخام سملقا

146 465  الثانية الفئة من مخالفاتلا في العود عقوبة :لرابعا صلفال

147 466  مخالفاتلا ختلفم ينب آةرتمش أحكام :ثثالال ابلبا

147 468-467 عامــــككححأأ  ةةــعام امام

v 



             
  

  
                                

        
  
  

        
          

                       
     

  
     

  
    
    

    
  

  
            

  
               

  
               

                       
     

  
   

     
  
  

                
                

                   
        

      
             

             
  

  
   

       
       

   
   

  
            
   

رقم 11 رقم األمراألمر فيالال5656--6666 فيمؤمؤرخ عام 1188 رخ عامصصفر سنة 88لموافقاالموافق 11383866 فر سنةيونيونيو الذي 11969666 يو  منتضتضمن يي الذي ،،
والمتمم المعدل العقوبات، والمتمم قانونقانون المعدل  .. العقوبات،

 الوزراء، مجلس رئيس ،ةلحكوما رئيس إن
 تام،األخ ملحا عدل،ال يروز يرتقر على بناء-
 1965نةGسG برمفGونG16 GقGفالموا G1385امGع GبGجر G22يفG GؤرخGملا G278-65مرقG GرمGألا GىعلG GالعGاإلط GدعGبو-
 .ئيالقضا يمنظتال منتضملا

 : لييماب مريأ

 .ونناق يربغ منأرابيدت أو بةوقع وال مةيرجال : ألولىا مادةلا

 .شدة أقل نهم آان ما إال ماضيال على باتلعقوا ونناق يسري ال :2 مادةلا

 .ةيرلجمهوا أراضي في ترتكب تيال ئمالجرا آافة على لعقوباتا ونناق يطبق :3 مادةلا
طبقGا ةGريائزجلا ةGائيزجلا آممحGاال تصاصاخ في تدخل آانت إذا لخارجا في ترتكب تيال ئمالجرا على يطبق آما

 .ةائيزجلا اتاءاإلجر وننـقا كامحأل


األول ابلكتا 

مناأل وتدابير اتلعقوبا 

 .منأرابيدت تخاذاب منها يةوقاال ونكتو اتلعقوبا بيقطبت ئمالجرا اءجز ونكي )لةعدم(:4 مادةلا
 .أخرى بةوقع يةأ هاب ترنقت أن وند بها كمالح يجوز تيال تلك هي يةألصلا لعقوباتا
 عليها نصي تيال لحاالتا عدا فيما ية،لأص بةوقع عن قلةتسم بها كمالح يجوز ال تيال تلك هي يةيلمكتلا لعقوباتا
 .ةيرااختي أو يةبارجإ إما وهي ة،صراح ونناقلا


.ئيوقا هدف منألارابيدلت إن 

دنيةلما تاعويضوالت األشياء رد في نضامنيمت مةالجري نفس بببس همعلي مولمحكا ألشخاصا برعتي 
 اتاءاإلجر ونناق من 370و )4 لفقرةا(310 تاندماال يهعل صتن ما عاةامر مع ،ةضائيلقا يفمصاروال
)1(.ةائيزجلا


األول ابلبا 

)2( ةيالطبيع اصألشخا على ةبقمطال اتلعقوبا


األول الفصل 

يةلصألا اتلعقوبا 

 : هي لجناياتا مادة في يةاألصل لعقوباتا )لةدعم(:5 مادةلا
 ،إلعداما-1

األول األولاالجزء  لجزء
العامــمبالالمب  ةةــالعام ادئادئ

تمهيدية  تمهيدية أحكامأحكام
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بد،ؤملا السجن-2 

.نةس)20(ينوعشر اتسنو)5(خمس ينب اوحرتت لمدة قتلمؤا السجن-3 

: هي نحالج مادة في يةألصلا لعقوباتا 


،أخرى حدودا ونناقلا فيها يقرر تيال لحاالتا ماعدا اتسنو خمس إلى يـنرهش وزتتجا مدة الحبس-1 

.دج 20.000 تجاوزت تيال مةغرالا-2 

: هي لفاتلمخاا مادة في يةألصلا لعقوباتا 


،ثرآألا على ينهرش لىإ ألقلا على واحد يوم من الحبس-1 

)3(.دج 20.000 إلى دج 2000 من مةغرالا 


)12.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ونناقبال لتدع)1(

: ليي آما حررتو )1190.ص 80ر.ج(، 1969 مبرسبت 16 فيخرالمؤ 69-74 رقم مرألا امكحأاهمنتضت سةامخةبفقر تتمم 

.منأ ابيردتاذتخبا هانميةوقالا ونوتك اتوبلعقا طبيقبت جرائملا جزاء ونيك 

.رىأخ بةقوع يةأ بها حقلت أن وند بها حكملا درصاإذ يةصلأ اتوبقعلا ونوتك 

.وننالقا قوةب تطبق نماإو بها حكملا دريص وال يةصلأ بةوقع لىعةمترتب انتآ ذاإ يةعبت ونوتك 

.يةصلأ بةقوع عن لةقتسم بها حكميال يةيلكمتال اتوبقعلاو 


ليهع نصت ما عاةارم مع اريفمصلاو ر،رضالو اءألشيا ردو امةرغال في منينضامت مةيرالج بنفس همليع ومحكملا شخاصاأل يعتبر 

.ةائيجزال اتجراءإلا ونانق من 370و 4 ةلفقرا 310 دةماال 

.ةعيني أم يةصشخ ماإ هيو ائيقو دفه منألا ابيردتل إن 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

.منأ ابيردتاذتخبا هانميةوقاال ونوتك اتوبلعقا طبيقبت جرائملا جزاء ونيك 

.رىأخ بةقوع يةأ بها حقلت أن وند بها حكملا درصذاإ يةصلأ اتوبقعلا ونوتك 

.وننالقا قوةب تطبق نماإو بها حكملا دريص وال يةصلأ بةوقع لىعةمترتب انتآ ذاإ يةعبت ونوتك 

.يةصلأ بةقوع عن لةقتسم بها حكميال يةيلكمتال اتوبقعلاو 

.ةعيني أو يةصشخ إما وهي ائيقو دفه مناأل ابيردتلو

)8.ص71 ر.ج.(2004 ربنوفم 10 فيخرالمؤ 04-15 رقم ننوقابال األول ابلبا واننعلداستب)2( 


"اتوبقعلا: "ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 رقم مرألا ظل في ألولا اببلا واننع حرر

)12.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)3(

: ليي آما حررتو )8.ص71 ر.ج( 2004 ربنوفم 10 فيخرالمؤ 04-15 رقم وننالقاب لتدع 

.اتايجنال ادمو في يةصلاأل اتوبلعقا 


.دامعإلا

.بدمؤال جنلسا

، نـةس وعشرين واتنس مسخ بين وحتترا دةمل ؤقتملا جنلسا 

(1 
(2 
(3 
: هي نحالج دةما في يةصلاألاتـبوقلعوا

 (1 
(2 
 .مةارغال بةوقع طبيقت منعتال جنسلا اتوبعق إن
:هي تافخالمال ادةم في يةصلاأل اتوبلعقا إن
.ألآثرا لىع هرينش لىإ ألقلا لىع احدو ومي من حبسلا
 .دج 2.000 لىإ 20 من امةرغال

(1 
(2 
 : ليي ماآ حررتو )317.ص 7ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع
 : اتايجنال ادمو في يةصلاأل اتوبلعقا


.دامعإلا

.بدمؤال جنلسا

ة،سن وعشرين واتنس مسخ بين وحتترا دةمل ؤقتملا جنلسا 

(1 
(2 
(3 
: هي نحلجادةما في يةصلاأل اتوبقعلاو

.رىخأ داودح ونانلقا يهاف يقرر لتياتالحاال داعام واتنس خمس لىإ هرينش وزاجتت دةم حبسلا
 .دج 2.000 وزاجتت لتيا امةرغال

(1 
(2 
:هي تافخالمال ادةم في يةصلاأل اتوبلعقا إن

 (1 
(2 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

: هي اتايجنال ادمو في يةصلاأل اتوبلعقا 

.دامعإلا-1 

.بدمؤال جنلسا-2 

.نةس وعشرين واتنس مسخ بين وحتترا مدةل ؤقتملا جنلسا-3 

 : هي نحلجاادمو في يةصلاأل اتوبقعلاو

.رىخأ داودح ونانلقا يهاف يقرر لتياتالحاال داع يماف واتنس خمس لىإ هرينش وزاجت دةلم حبسلا-1 

.اردين 2.000وزاجت لتيا مةارغال-2 

: هي تفاخاللما ادمو في يةصلاأل اتوبقعلاو 

 رقم مرألا ظل في حررت

ى،رخأ داودح ونانلقا يهاف يقرر لتياتالحاال داعام واتنس خمس لىإ ـنهريش وزاجتت دةم حبسلا
 .دج 2.000 وزاجتت لتيا امةرغال

.ثرألآا لىع هرينش لىإ ألقلا لىع احدو ومي من حبسلا
 .دج 2.000لىإ 20 من امةرغال
 رقم مرألا ظل في حررت

.ألآثرا لىع هرينش لىإ ألقلا لىع احدو ومي من حبسلا
 .ار دين 2.000 لىإ 5 من امةرغال

(1 
(2 
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)1(.مةغرالا بةقوعب كمالح منعت ال قتلمؤا السجن عقوبات إن )دةجدي(: مكرر 5 مادةلا

)2( مكرر األول الفصل
 املعا فعلنل ملالع

 فعنلل لبعم يهعل مولمحكا يامقب بها المنطوق الحبس بةوقع لدتستب أن ةضائيلقا هةلجا نيمك :1 مكرر 5 مادةلا
 يوم آل عن)2(نعتيسا ابسحب ساعة،)600(ئةماستو ساعة)40(ينعبأر نبي اوحرتت لمدة أجر، ونبد عاملا
 : ةاآلتي الشروط يرتوفب وذلك عام،ال ونناقلا من وينعم شخص لدى هرا،ش)18(عشر ةثماني صاهقأ أجل في بس،ح

 ،اضائيق مسبوق يرغ همتمال آان إذا-1
 ة،رمجملا الوقائع رتكابا قتو ألقلا على نةس 16 رلعما من يبلغ همتمال آان إذا-2
 بسا،ح واتنس)3(الثث تجاوزتال بةكتمرال مةيرالج بةوقع آانت إذا-3
 .حبسا نةس تجاوزت ال هاب وقالمنط بةوقعلا آانت إذا-4

 عن يدتزال وأن عةسا)20(ينعشر عن اصرقال حق في بها المنطوق عاملا للنفع للعما مدة قلتال أن يجب
 .ساعة )300( ئةامثالث

 ذههب النطق بلقةضائيلقا هةالج على نعيويت .يهعل مولمحكا حضور في عاملا للنفع للعما بةقوعب النطق تمي
 .كمالح في بذلك يهنوتوال رفضها أو قبولها في قهبح مهالعإ بةوقعلا

 فعنللللعما بةعقو يذفنت على ةرتبلمتا اماتلتزالبا اللهخإ لةحا في نهأ إلى يهعل مولمحكا بهين :2 مكرر 5 مادةلا
 .عاملا للنفع للعمبا لتداستب تيال بةوقعلا يهعل فذنت عام،ال

 التاكشإلا في فصلوال عاملا للنفع للعما بةوقع يقتطب على اتبوعقال بيقطت قاضي هرسي :3رركم 5 مادةلا
 .يةماعاجت أو يةئلعا أو يةصح ابألسب عاملا للنفع للعما بةوقع طبيقت وقف هويمكن .ذلك عن ةجلناتا

 عذر وند عام،ال للنفع للعما بةوقع على بةترتمال اتمازتاللاب يهعل مولمحكا إخالل حالة في :4 رركم 5 مادةلا
 .يهعل بها مولمحكا الحبس بةوقع ذلتنفي مةالزال اتاءاإلجر تخاذال مةعاال ةبلنياا وباتلعقا تطبيق قاضي يخطر جدي،

 األمنو يةالصح بالوقاية قةعلتمال يةمينظتوال عيةيشرتلا كاملألح عاملا لنفعل للعما يخضع :5 مكرر 5 مادةلا
 .ماعيتجالا مانضوال للعما وطب

 .نهائيا كمالح صيرورة عدب إال عاملا للنفع للعما بةوقع فذتن ال :6 مكرر 5 مادةلا

)12.ص 84ر.ج.(2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)1(

 . 2009نةس فبراير 25 في خرالمؤ 09-01 رقم نونقابال 6مكرر 5 لىإ1مكرر 5 من ادلموا منضتملاو مكرر ولاأل صلفال أضيف)2(
 )3.ص 15ر.ج(
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ينثاال الفصل 

ةلتبعيا اتلعقوبا 

)2) (غاةلم(:6 مادةلا

 )3()ملغاة(:7 مادةلا

 )4()ملغاة(:8 مادةلا

)12.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)1(

 )29.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم وننالقاب غاةمل)2(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 .ةطنيلوا وقــحقال من انرمـلحاويننوقاالرلحجا هي ةيلتبعا اتوبلعقا

.يةنالجا بةقوعب إال لقتتع ال وهي

 )29.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم وننالقاب غاةمل)3(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
1اق1بط 1هال1أمو رةاإد ون11وتك 1ة،1يالمال 1هقوق1ح رة11 شبام 1ن1م 1هي1لع ية1لص1األ 1ةب1قوعلاذـ11تنفي اء11أثن 1هي1عل وم11حكملا ان11محر 1وه1 يننو1اق1الر1الحج1

.ائيضلقارالحج حالة في ةمقررلا اعوضلأل

 )29.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم وننالقاب غاةمل)4(

 : ليي ماآ حررتو )318.ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع
: في حصرني ةطنيولا وققحلا من انمرحلا

1ةالق1ع 1اله1 1ي1تلا اتمد 11 خلا 1ع1يمج ذا 11 وآ 1ةالدول1 أو 1زب1حلا 1ي1ف يةسام1ال1 1ب1صانملوا ائف 11 ظولا 1ع1يمج 1ن1م رده 11 11 11  ع)1

.يمةربالج


.امسو أي حمل منو ية،سياسالوةطنيولا وقحقلا آل معموال لىوع يحشرتلوا اتابخالنتا حق من انمحرلا)2

.تداللسالالسبي لىع إال اءلقضا اممأ أو قدع أي لىع دااهش أو ارخبي أو فامحل دااعسم ونيك ألن يةهلاأل دمع)3

.دهوالأ لىع يةصالوا تكن لم ما ظراان أو ياصو ونيك ألن يةهلاأل دمع)4

أو سارمد أو ذااتسأ فهصبو ليمعلتلةؤسسم في دامخستالا أو سةرمد رةاإد وفي دريسلتا وفي حةلساأل ملحـ في حقال من انمحرلا)5 

.بااقرم 


 :2 رقم ةلفقرا )3064.ص 49ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانقلل دراكاست

.يةسياسالوةطنيلوا وققحلا آل معموال لىوع يحشرتلاو اتباخالنتا حق من انمرحلا-2: من بدال 

.امسو أي ملح منو يةسياسالوةطنيلوا وققحلا آل معموال لىوع يحشرتلاو اتباخالنتا حق من انمحرلا-2: يقرأ 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

 : في خصتليةطنيولا وققحال من انمرحلا

.اهشرتامب من نهرماوح يةوممعال اصبنملوا اتمدخلا ميعجو يةمومعلا ائفظولا يعمج من يهعل مكولمحا ردوط زلع-1 

.امسوأي حمل منويةسياسالوةطنيالو وققحلاافةآومملعالىوع يحشرتلاأو خابالنتاحق من انمرحلا-2 

.تداللسالالسبي لىع إال اءلقضا اممأ أو قدع أي لىع دااهش أو ارخبي أو فالحم داعاسم ونكي ألن يةهلاأل دمع-3 

.دهوالأ لىع يةصالوا تكن لم ما ظراان أو ياصو ونكي ألن يةهلاأل دمع-4 

أو رسادم أو ذااتسأ فهصبو ليمعلتلةؤسسم في امدختسالا أو سةرمد رةاإد وفي دريسلتا وفي حةلساأل ملح في حقال من انمرحلا-5 

.بااقرم 

.يهعل ومكحملا لىع إلفراجا يخرات من دأبت واتنس عشر دةمل إال طنيةلوا وقحقال من انمرحلا طبقي وال 

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

وط 1هي1عل ومحكملا زل

 رقم مرألا ظل في حررت

4 
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 ثثالال الفصل
 يةليكمتلا اتلعقوبا

 هي يةيلمكالت لعقوباتا
 ،يلقانونا الحجر
 ،ةليلعائاوةدنيلماوةلوطنيا الحقوق سةمارم من مانرالح
 مة،ااإلق يدتحد
 مة،ااإلق من المنع
 ل،اوألملةزئيلجا صادرةملا

 نشاط، أو هنةم سةمارم من قتلمؤا المنع
 ،سةسؤملا غالقإ
 ،ةميلعموا صفقاتلا من صاءقاإل

 الدفع، قاتابط لااستعم أوو لشيكاتا ارإصد من الحظر
 ،ةيدجد خصةر تصدارسا من المنع مع إلغاؤها أو ياقةسلا رخصة حبس أو تعليق
 السفر، جواز سحب
 نةإلداا قرار أو كمح ليقعت أو نشر

 فGي ل يتمث الGذي نينوالقGا بGالحجر وجوبGا ة لمحكما مرتأ ،ةجنائي بةوقعب كملحا حالة في )جديدة(: مكرر 9 مادةلا
يةألصلا بةوقعلا يذفنت أثناء يةمالال وقهقح سةمارم من يهعل مولمحكا مانرح

 ئيالقضا الحجر حالة في مقررةلا اتاءلإلجر طبقا موالهأ ارةدإ تمت

.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي في خرالمؤ

 ليي ماآ حررتو )449.ص 17ر.ج(. ريل بأ 25 في خرالمؤ

 حقوقال بعض رةشبام من انمرحلا
 الموأللةجزئيلا رةادصالم
اريالعتبا شخصلا حل

 ليي آما في خرالمؤ

وقحقلا بعض رةشبام من نارمالح
الموأللةجزئيلا رةادصمال

(
 لةعدم ) : 9
 
: مادةلا 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
-7 
-8 

/
 -9
 
-10
 
-11
 

(1).
 -12
 

.
 
(2).
 

(12 20 23-06 رقم ننوقابال لتدع (1) 

1989 05-89  : رقم وننالقاب لتدع
 :هي يةيلكمتال اتوبلعقا

. امةإلقا يدتحد - 1 
مةقااإل من منعلا - 2. 

- 3. 
- 4. 
- 5. 

. حكملا نشر - 6 

1966 وونيي 8 156- 66  : رقم مرألا ظل في حررت
 : هي يةيلكمتال اتوبلعقا

. القتعالا
 .مةاقاإل يدتحد
 .مةقااإل من منعلا

. 
. 

 .اريالعتبا خصشلا حل-6
.  حكملا نشر

(12 20 23-06 رقم ننوقابال أضيفت (2) 

5 

.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي في ؤرخملا

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 

- 7 
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 : في يةئلعاوال ةدنيلماوةلوطنيا الحقوق سةمارم من مانرالح ثلمتي )جديدة(:1مكرر 9 مادةلا
مة،يبالجر القةع لها تيال ةيلعموما بصناموال ئفالوظا جميع من صاءقاإل أو عزلال -1 

وسام، أي ملح منو ترشحال أو االنتخاب حق من مانرالح -2 
علGى إال ضاء لقا مGامأ شGاهدا أو عقGد، أي علGى شGاهدا أو ،ار خبي أو محلفGا، مGساعدا ونكي ألن يةهلألا عدم -3 

 ل،دالاالست ل	سبي
 يمللتعل سة سGؤم فGي GةمGالخد أو سGةرمد ارةدإ وفGي ،سريدلتاGيوفG األسGلحة، مGلحGيفGGق الح مGن مGانالحر-4
 با،قمرا أو مدرسا أو تاذاأس فهوصب

 ما،يق أو وصيا ونكي ألن يةهلألا عدم-5
 .بعضها أو آلها يةالوال حقوق سقوط-6
 نGصوصمال Gوق قالح مGن ثGرآأ أو Gق ح مGن مGانبالحر مريGأ أن القاضGي علGى يجب ،ةجنائي بةوقعب كمالح حالة في
 مو لمحكاGنعG اجGرفإلا أو يةGل ألصGا بGةوقعال ضاء انق Gوم ي مGن Gسري تG نوات، س)G)10شر ع Gصاها أق Gدة مل Gاله عأ عليهGا
)1(.يهعل

 )2()ملغاة(:10 ةدماال

 تجGاوزتال Gدة مل كGمحال هيعين مييلإق نطاق في يميق بأن يهعل مولمحكا إلزام هو مةإلقاا يدتحد )لةدعم(:11 مادةلا
 .اتسنو )5( خمس
 .يهعل مولمحكا عن اجفراإل أو يةألصلا بةوقعلا ضاءانق يوم من مةإلقاا يدتحد يذفنت بدأي

 فGي عليهGا نGصوصمال قGةطنمال Gارج خ ل لتنقل تGةقؤم رخصا تصدر أن يمكنها تيال يةالداخل ارةزو إلى كمالح يبلغ
 .قةباسلا لفقرةا

 مGن مGةغرابو اتGنوس)3(إلى هرأش)3(ثةالث من بالحبس مةإلقاا يدتحد رابيدت أحد يخالف الذي الشخص قبيعا
 )3(.دج 300.000 إلى دج 25.000

)12.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)1(

 )449.ص 17ر.ج(. 1989 يلربأ 25 في خرالمؤ 89-05 رقم ننوقابال لغيتأ )2(


 : ليي آما حررتو )318.ص 7ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع

ال نهأ غير ي،عتماجالا يلهتأال اتؤسسم دىحإ في ددةمح غير مدة 60 ادةلما في ورينآذملا رامجإلل نيئدعاال بعض جزح هو قالتعالا 

ابارتك وقت نةس 18 عن قليأو نةس 60 مرهمع وزاجيت ذينلا اصشخاأل لىعذاوآ هنسن يكن همام اءلنسا لىع جزحلا طبيقت مكني 

.مةيرالج 

.نةس 18 مرلعا من لغابلا دثحلا لىع رةادصال تباقوعال القتعالا شملي وال 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
.اعيمتجالا يلهتأال ؤسساتم دىإح في ودةدمح غير مدةل رامجلإل نيئدعاال بعض جزح هو قالتعالا

)13.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)3(
 : ليي ماآ حررتو )1190.ص 80ر.ج(، 1969 مبرسبت 16 في ؤرخملا 69-74 رقم مرألاب دةيجد ةبفقر تتمم

امةإلقا يدتحد يذفنتأدويب واتنس مسـخ تهمد وزاجت أن وزجي وال حكملااهيعين قةنطم في يقيم أنب يهعل ومكحملا لزامإ هو مةقااإل يدتحد 

.يهعل ومكحملا لىع إلفراجا أو يةصلألا بةقوعال اءضقان ومي ـنم 

.قةطنالم اخلدتةؤقملاانتق ونذأدرتص أنهال مكني لتيايةخلاالد رةازولىإ حكملالغويب 

.تهامقإيدتحد ابيردتحدأ لفخا ذاإ واتـسن ـالثثلىإهرأشثةالثمن بسحلابتهامإق ددةمحلا خصشلا اقبعي 

: ليي آما ن 1966يويو 8 في ؤرخملا 156-66 

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

امةإلقا يدتحد يذفنتأدويب واتنس مسـخ تهمد وزاجت أن وزجي وال حكملااهيعين قةنطم في يقيم أنب يهعل ومكحملا لزامإ هو مةقااإل يدتحد 

.يهعل ومكحملا عن إلفراجا أو يةصلألا بةقوعال اءضقان ومي ـنم 

.قةطنالم اخلدتةؤقملاانتق ونذأرصدتأنهال مكني لتيايةخلاالد رةازولىإ حكملالغويب 
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 تهمد تفوق أن يجوز وال .آنماألا عضب في يهعل مولمحكا تواجد حظر هو مةإلقاا من المنع )لةدعم(:12 مادةلا
 .ذلك خالف على ونناقلا نصي لم ما الجنايات، مواد في اتسنو)10(وعشر نحالج مواد في اتسنو )5( خمس

 اجفراإل أو يةألصلا بةوقعلا ضاءانق يوم من يطبق نهفإ ية،رللح بةسال بةوقعب مقترنا مةإلقاا من المنع ونكي عندما
 .يهعل مولمحكا عن
 مGن المنGع Gدةم مGن Gرحطتال Gبس الح فGي يقGضيها تGيلاGرةتلفا فإن مة،ااإلق من عهنم خالل الشخص حبس تم تىم
 .مةإلقاا

 25.000 مGن مGةغرابو اتGنوس)3(Gالثث إلGى هر أشG)3(ثGةالث من بالحبس مةإلقاا من لممنوعا الشخص قبيعا
)1(.مةإلقاا من المنع رابيدت أحد خالف إذا دج 300.000 إلى دج

 .نحةج أو يةناج الرتكاب نةإلداا حالة في مةإلقاا من بالمنع كميح أن يجوز )لةدعم(:13 مادةلا
عGشر Gدة مل أو Gا نهائي إمGا هGا،ب كGمحال يجوز ني،طالو ابلترا في مةإلقاا من المنع بةوقع على ونناقلا نصي عندما

 .نحةج أو يةناج بهكاترال مدان يأجنب آل على ثر،آاأل على اتسنو)10(
 نفتأيGسو بGة،عقولا Gذه ه ذ تنفي آجGال وال ط يوقGف ه تطبيق فGإن ية،رللح بةسال بةوقعب مقترنا المنع هذا ونكي عندما

 .يهعل مولمحكا عن اجفراإل أو يةألصلا بةالعقو ضاءانق يوم من نةإلداا كمبح محددةلا لمدةل بةسنبال
 ضاء انق ندع أو مباشرة الحدود إلى ياألجنب يهعل مولمحكا داقتيا نيالوط ابلترا في مةإلقاا من المنع على يترتب

 .السجن أو الحبس بةوقع
 مGن بسبGالح يGه،عل بهGا كGوممحال نيالGوط ابلترا ب مGةاإلقا مGن المنع بةوقع يخالف الذي ياألجنب الشخص قبيعا

 )2(.دج 300.000 إلى دج 25.000 منمةغرابواتسنو)3(ثالث إلى هرأش)3(ثةالث

 علGى تحظGر أن نون،القGا يحGددها تيال لحاالتا وفي نحة،ج في قضائها ندع ةلمحكمل يجوز )لةدعم(:14 مادةلا
خمس عن يدتز ال لمدة وذلك ،1كررم 9 لمادةا في لمذآورةا ةلوطنيا الحقوق من ثرآأ أو حق سةمارم يهعل مولمحكا
 .اتسنو)5(

)3(.يهعل مولمحكا عن اجفراإل أو يةللحر بةسالال بةوقعلا ضاءانق يوم من بةوقعلا هذه تسريو


)13.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)1(


: ليي ماآ حررتو )1190.ص 80ر.ج(، 1969 مبرسبت 16 في ؤرخملا 69-74 رقم مرألاب دةيجد ةبفقر تتمم 

نحالج1 ادم1و 1يف واتن1س 1سمخ ت1همد وزا1جت أن وز1جي وال اآن1مألا بع1ـض 1يف يوج1د أن ي1هلع وم1حكملا ل1ىع 1رظحلا ه1و اإلقام1ة من منعلا


.لكذ خالف لىعونانلقايهعل نصيلمما اتايجنلاادمـو في واتنس وعشر 

.يهإل لغب قد اإلقامة من منعلا قرار ونيك أن عدبو ومحكملا عن يهف يفرج ذيلا ومليا من إال دآنبتال تهومد منعلا ذاه اروآث 

.نهم لصمتأومةقااإل منع ابيردتحدألفخاذاإ واتـسن ثالث لىإهرأشثةالثمن بسحلباتهامإقعةنومملا خصشلا اقبعي 


 : ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 رقم مرألا ظل في حررت

نحالج ادمو في واتنس مسخـ تهمد وزاجت أن وزجي وال آنامألا بعض في ـديوج أن يهعل ومحكملا لىعرلحظا هو مةقااإل من منعلا 


.لكذ خالف لىعونانلقا نصيلمما اتايجنالادمو في واتنسـروعش 

.يهإللغبقدمةقااإلمن منعلا قرار ونيكأنعدبـويهعل ومكحملاعن يهف يفرج ذيالومليامن إال دآنبتالتهمدومنعلاذاهاروآث 


)13.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)2(


: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 رقم مرألا ظل في حررت 

.ـةنحج أو يةنالج حكملا لةحا في مةقااإل من منعلاب يقضي أن ئماادزيجو 


)13.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم وننالقاب لتدع)3(


: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 رقم مرألا ظل في حررت 

وقحقالمن أآثر أوحقسةرمما يهعلومكحملالىعرتحظ أنونانقلاهاديحد لتياالتاحلاوفي نحةجفيهائضاقندعكمةمحللوزجي 

.واتنس مسخـ وزاجتال مدةل 8 دةاالم في هايإل ارمشلا 
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 عGادلي مGا أو ،ة معين وال مأ وعGةمجم أو مGالل ولGةالد إلGى ة لنهائيا يلولGةألا هGي صادرة لما )ل1ةدعم(:15 1ادةمال
 .ضاءتاالق ندع قيمتها
 :صادرةملل قابال ونكي ال نهأ يرغ
 نهولغش يG نواا آG إذا يGه،عل كGومللمح ألولGىا الدرجGة مGن عوفGروال ول ألصGاو Gزوج لا اءإليو الالزم كنالس محل-1
 مشروع، يرغ طريق عن مكتسبا محللا هذا ونكي ال أن شرط وعلى مة،يالجر ةمعاين ندع فعال

 ،ةدنيلما اتاءاإلجر ونناق من 378 لمادةا من 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2 اتلفقرا في لمذآورةا والمألا-2
)1(.تهفالآ تحت ونيشعي ينالذ ولألصا وآذلك يهعل مولمحكا الدوأو لزوجا ةشلمعي يةالضرور يلمداخال-3

 )2()ملغاة(: مكرر 15 مادةلا

 أو لتGتعم سا تيال األشياء صادرةمب ةلمحكما مرتأ ،ةجناي الرتكاب نةإلداا حالة في )جديدة(:1 مكرر 15 مادةلا
 Gأة فلمكا لتGتعم سا تGيلا ألخGرىا المنGافع أو Gات بلها Gذلك وآ هGا،نم لتص تح تGيلا أو مGةيالجر يذفنت في لستستعم آانت
 .ةلنيا حسن يرغلا حقوق عاةامر مع مة،يالجر مرتكب
 آGان إذا وجوبGا قةباس ال Gرة لفقا فGي Gذآورة لما Gياء األش صادرة بم مريؤ فةمخال أو نحةج الرتكاب نةإلداا حالة وفي

)3(.ةلنيا حسن يرغلا حقوق عاةامر مع وذلك بة،وعقال هذه على صراحة نصي ونناقلا


)13.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم نونقابال لتدع)1(


: ليي آما حررتو ) 954.ص 29ر.ج(، 1990 يويول 14 فيخرالمؤ 90-15 وننالقاب لتدع 

.رةصادلمل ابالق ونيك ال نهأ غير ةمعين الـوأم عـةمومج أو ـاللم لةدوـال لىإةائيلنها لةويلألا هي رةادصالم 

ريمةجلاةاينمع ندع ال،عف نهلوغشي واناآ إن يهعل ومكحملا لىوألا جةرالد من وعرلفاو ولصألاو وجزلا واءيإل لالزما لسكنا حلم-1 

.وعمشر غير طريق عن باستكم حللما ذاه ونيك ال أن رطش لىوع 

.ةدنيالم جراءاتإلا وننقا من 378 ادةلما من 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2 قمر لفقراتا في يهاإل ارمشلا المواأل-2 

.تهفالآحتتونيعيش ذينلاولصألالكذوآ يهعل ومكحملا والدأووجزلاشةيعلمةيورلضرايلاخمدال-3 


لتيا أو مةيرالج يذفنت في لمعستست انتآ أو لتمعاست تيلا اءألشيا رةدصابم مرأت أن كمةلمحل ية،ناج في حكملا دارصإ لةحا وفي 

.ةلنيا حسن لغيرا وقحقب اظفتاالح مع لكذ آلو،ريمةجلا مرتكب أةفكالم لتمعاست لتيا رىخألا فعانملا أو اتهبلا لكذآو ا،نهم لتحصت 

لىع احةرص ونانلقا نص ذاإ إال فةخالم أو حةنج في حكملا الةح في قةبساالةرلفقا في يهاإل ارشملا اءألشيا رةصادبم مرألا وزجي وال 

.لكذ 


: ليي آما حررتو )751.ص 53رج(، 1975 وونيي 17 في ؤرخملا 75-47 رقم مرألاب لىوألاةرلفقاتتمم 

: رةادصلمل ابالق ونيك ال نهأ غير ،ةمعين الموأ عةمومج أو مالل ولةدال لىإةائيلنها لةويلألا هي رةادصالم 

ذاه ونكيال أن رطش لىعو فةاللمخاةاينمع ندع ال،عف نهولغشيواناآ إن يهعل ومحكملا الدأوو وجلزا واءيإل لالزما لسكنا محل-1 

.وعمشر غير طريق عن باستكم محلال 

.ةدنيالم جراءاتإلا ونانق من 378 ادةمال من 8 و 7 و 6 و 5و 4و 3و 2 رقم لفقراتا في يهاإل ارمشلا المواأل-2 

.تهلفاآحتتونيعيش ذينلاولصألالكذوآ يهعل ومحكملا والدأووجزلاشةيعلمةيورضرلايلاخمدال-3 


لتياأويمةرلجافيذنتفيلمعستست انتآأولتمعاست لتيااءألشيارةادصبممرأتأنمةكمحللية،ناجفيحكملادارصإلةحا وفي

.ةلنيا حسن لغيرا وقحقب اظفتاالح مع لكذ آلو،ريمةجلا مرتكب أةفكالم لتمعاست لتيا رىخألا فعانملا أو اتهبلا لكذآو ا،نهم لتحصت 

لىع احةرص ونانلقا نص ذاإ إال فةخالم أو حةنج في حكملا الةح في قةبساالةرلفقا في يهاإل ارشملا اءألشيا رةصادبم مرألا وزجي وال 

.لكذ 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

.لةدوال لكم لىإةمعين الموأ فةضاإ هي رةادصالم 

لتصحت لتيا أو يمةرالج يذفنت في لمعستست انتآ أو لتمعاست لتيا اءألشيا رةادصبم مرأي أن يةانج في حكملا الةح في يضقالل وزجيو 

.لغيرا وقبحق اللإلخا وند لكذ آلو بها،كترم أةكافم في لمعستست انتآ أو لتمعاست لتيا رىخألا افعنملا أو اتهبلا لكذوآ نهام 

لىع احةرص ونانلقا نص ذاإ إال فةخالم أو حةنج في حكملا الةح في قةبساالةرلفقا في يهاإل ارشملا اءألشيا رةصادبم مرألا وزجي وال 

.لكذ 


)13.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لغيتأ)2(


: ليي ماآ حررتو ) 954.ص 29ر.ج(، 1990 يويول 14 فيخرالمؤ 90-15 رقم نونقابال أضيفت 

426و مكرر 422و 382و 175و 173و 172و 162و 119 ادمولا في هايإل ارـشملا جرائملا دىإح جلأ من بةقوعب حكملاةحال في 

.الهعأرةآومذال 3 رةقف 15ادةمـال في هايـعل نصوصملا وطرشال حسب رةصادلمبا طقلنا حكملا هةجل وزجـي ونانـقلا ذاه من ـررمك 


)13.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)3(

 رقم مرألا ظل في حررت
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 أو عGةبتام محGل شخGصيا نGواكوي لGم ينالGذ ألشGخاصا،ة لنيا حGسن يرغلا من ريعتب )جديدة(:2 مكرر 15 مادةلا
 بلGةقاال Gياء األش علGى روعشمو يحصGح Gازة حي أو يGةكمل ند سG هميولGد مGصادرة،ال إلGى دتأ تيال الوقائع أجل من نةإدا
)1(.صادرةملل

 أو Gا حيازتهG أو Gا حملهG أو لهااGتعم اس أو Gناعتها ص كلGشتGGيتGال Gياء شاأل صادرة مبGرمGألا ين عتي )1ةل1دعم(116ادة1ملا
 .ضرةم أو خطيرة ميلتنظا أو ونناقلا نظر في عدت تيال األشياء آذاو مة،يجر بيعها

)2(.ةيلعموما الدعوى في الصادر كمالح كني مهما من،أ ردبيآت صادرةملا تطبق الحالة هذه وفي

 نGشاط، أو نGةهم سةمارم من بالمنع نحةج أو يةناج بهكاترال مدانال الشخص على كمالح يجوز : مكرر 16 مادةلا
 ألي تهسرمام مرارتسا في خطر مةث وأن ،التهموازبم مباشرة صلة رتكبهاا تيال مةيرللج أن ةضائيلقا هةللج ثبت إذا

 .منهما
 فGي اتGنو س)5(وخمس يةناج الرتكاب نةاإلدا حالة في اتسنو)10(عشر تجاوزت ال لمدة بالمنع كمالح يصدرو
 .نحةج الرتكاب نةإلداا حالة
)3(.اءاإلجر هذال بةسنبال لجلمعا فاذنبال مريؤ أن يجوزو

 Gذي ال Gشاط نالGا فيهG Gارس مي أنGنمGGهيGعل مو لمحكاGعمنG سة سGؤملاGقلغGةبGوقعGىعلG Gبتيتر :11رر1كم 116ادة1ملا
 .هبمناسبت مةيرالج ارتكبت
 يGة،ناج Gابكالرت نGةاإلدا حالGة فGي اتGنوس)10(عGشر عGن يGدزتالGدةمل أوةنهائي فةبصاإم بةوقعلا بهذه كميحو
 .نحةج الرتكاب نةإلداا حالة في اتسنو )5( وخمس
)4(.اءاإلجر هذال بةسنبال لجلمعا فاذنبال مريؤ أن يجوزو

 GنمGGهيGعل Gوم كمحال Gع منG ةيلعموما صفقات لاGنمG صاء قاإل GةبGوقعGى علG Gبتيتر )1دة1يجد(:12رر1كم 116ادة1ملا
 فGي اتسنو)10(عشر عن يدتز ال لمدة أو نهائيا إما ية،مموعةصفق يةأ في مباشرة يرغ أو مباشرة فةبص آةشارمال

 .نحةج الرتكاب نةإلداا حالة في اتسنو)5(وخمس ،ةجناي الرتكاب نةإلداا حالة
)5(.اءاإلجر هذال بةسنبال لجلمعا فاذنبال مريؤ أن يجوزو

 إلGزام الGدفع قاتابط لااستعم أو /و لشيكاتا إصدار من الحظر بةوقع على يترتب )جديدة(:3 كرر م 16 مادةلا
 .لها صدرةلما يةمصرفال سةسؤملا إلى ئهالآو ندع تيال أو تهوزبح تيال تابطاقوال ترالدفا رجاعبإ يهعل مولمحكا

 يGهلع Gسحوب ملا لGدى Gساحب لا رف طG مGن والمألا بسحب محتس تيال لشيكاتا على الحظر هذا يطبق ال نهأ يرغ
 .ةضمنلما تلك أو

 نGةاإلدا حالGة فGي اتGنوس)5(Gس وخم ،ةجناي الرتكاب نةإلداا حالة في اتسنو)10(عشر الحظر مدة تجاوزت ال
 .نحةج الرتكاب
 .اءاإلجر هذال بةسنبال لجلمعا فاذنبال مريؤ أن يجوزو
 GنمGGلآG دج G 500.000ىإلG دج 100.000 نمGةمGغرابو اتGنو س)5(GسمخGى إلG)1(نة سGGنمG Gالحبس بGبقيعا
 عليهGا نصوصملا لعقوباتا بتطبيق إلخاللا وند ذلك، من عهنم رغم الدفع طاقةب لاستعم أو /و ثرآأ أو شيكا أصدر
)6(.ونناقلا هذا من 374 لمادةا في

)13.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)1(

)14.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)2(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

في يحرص نصل أو 25 ةمادللقاوفبه قضي منألا ابيرتدمن دبيربتمرألالقتعذاإإالـرلغيلآةلوممالاءألشيارةصادلماشملتال 

.ننوقاال 


)14.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)3(


)14.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)4(


)14.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)5(


)14.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)6(

 رقم مرألا ظل في حررت
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 ةضائي لقا هةللج يجوز مرور،لا ونناق في عليها نصوصملا رابيدلتاب إلخاللا وند )جديدة(:4 مكرر 16 مادةلا
 .جديدة رخصة تصدارسا من المنع مع ها،ئغاإل أو ياقةسلا رخصة سحب أو بتعليق كمالح
 .نةإلداا كمح صدور يختار من اتسنو)5(خمس عن لسحبا أو التعليق مدة يدتز ال

 .اءاإلجر هذال بةسنبال لجلمعا فاذنبال مريؤ أن يجوز
)1(.تصةخملا يةإلدارا السلطة إلى كمالح لغويب

)5(Gس خم عGن يGدزتال Gدة مل الGسفر جGواز Gسحب ب كGمحت أن ةضائيلقا هةللج يجوز )جديدة(:5 مكرر 16 مادةلا
 .كمبالح النطق يختار من وذلك نحة،ج أو يةناج أجل من نةإلداا حالة في اتسنو

 .اءاإلجر هذال بةسنبال لجلمعا فاذنبال مريؤ أن يجوز
)2(.يةالداخل ارةزو إلى كمالح لغويب

1رر11ادة1
 GةيGيلمكتال Gات لعقوباGبجبمو GهيGعل Gة وضGرفملا Gات املتزالا Gرق خGهيGعل Gوم كمح GلآG دج G 300.000ىإلG دج25.000

 هGذا مGن 5كGررم 16و 4كGررم 16و 2 كررم 16و 1كررم 16و كررم 16و 1كررم 9 موادال في عليها نصوصملا
)3(.ونناقلا

 تGىح Gشاط الن هGذا مرتسيG ال أن تGضييق طـهاشن سـةرمام في مرارتسالا من يرعتبااال الشخص منع :17 مادةلا
 موالGهأ يةفصتG Gك ذل على رتبويت ينآخر ينيرمس أو ارةدإ مجلس ضاءعأ أو ينيرمد مع أو آخر اسم تحت آانت ولو
 .ةلنيا حسن يرغلا حقوق على ظةمحافال مع

 أو ه لبأآم كمالح نشرب ونناقلا يحددها تيال لحاالتا في مرتأ أن نةإلدااب كمالح ندع ةلمحكمل )لةدعم(:18 مادةلا
 علGى يGه،عل كGوممحال ة نفق علGى آله وذلك ،ايبينه تيال آنماألا في قهيلعتب أو ها،يعين ثرآأ أو جريدة في نهم مستخرج

 .واحدا هراش التعليق مدة تجاوزت أالو غرض،ال هذال نةإلدااب كمالح يحدده الذي المبلغ نشرلا يفمصار تجاوزت أال
 قGام مGنآGلدج 200.000 إلGى دج 25.000 مGن مGةغرابو)2(نGنتي س إلGى هر أشG)3(ثGةالث مGن Gالحبس ب قبيعا

 ذ بتنفي يGددج مGن كGمحال مريGأو،ازئيج أو آليGا قةباسال Gرة لفقلGا تطبيق وعة وضGملا لقاتلمعا تمزيق أو إخفاء أو تالفبإ
)4(.فاعلال ةنفق على التعليق

)14.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)1(

)14.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ونانقبال أضيفت)2(

)14.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)3(

)15.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)4(

GنمGGGةمGGغرابوتاونسGG)3(ثالثGGGى إلGG هر شGGأ)G)3ةثGGالثGنمGGسبGالح بGGب عاقGGي 1 )1دة1 ) يجد 6 : 1
 كم 16 1


: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 أواهيعين ـرأآث أودةيرجفينهم خرجتمسأولهآمأبحكملا بنشر وننالقاهاحدديلتياالتاـحلاـيفمرأتأننةاداإلبحكملاـدنعمةكحملل
 ذاهل حكملادهيحد الذي لغمبلا لنشرا اريفمص لكذ مع وزاجت أال ـىلعيهعل ومكحملاقةفن لىعلهآ لكذواهيبين لتيا اآنمألا في قهيعلتب

 .داحوا هراش ليقعلتا دةم وزاجت أن وال الغرض

 مال

 رقم مرألا ظل في حررت
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مكرر األول ابلبا 

)1( يةونعلما اصألشخا على قةطبلما اتلعقوبا

 : هي لجناياتا مواد في يولمعنا الشخص على تطبق تيال لعقوباتا )لةدعم: ( مكرر 18 مادةلا
œ  ي لطبيعا للGشخص مقGررةال مGةغرالل ألقGصىا الحGد اتGر م)5(Gسخم إلى)1(مرة من تساوي تيال مةغرالا 1

 .مةيرالج على قبيعا الذي ونناقلا في
 : ةاآلتي يةيلكمتلا اتلعقوبا من ثرآأ أو احدةو-2
 ،يلمعنوا الشخص حل-
 نوات،س)5(خمس تجاوزت ال لمدة فروعها من رعف أو سةسؤملا غلق-
 نوات،س)5(خمس تجاوزت ال لمدة ةيلعموما صفقاتلا من صاءقاإل-
 تجGاوزت ال Gدة مل أو نهائيا باشر،م يرغ أو باشرم كلبش يةماعتاج أو ةمهني طةشنأ عدة أو نشاط ولةمزا من المنع-
 نوات،س )5( خمس
 ها،نع تجن أو مةيرالج ارتكاب في لاستعم الذي لشيءا صادرةم-
 نة،ااإلد كمح وتعليق نشر-
 Gشاط الن سGةرمام علGى سGةالحرا صب نتو نوات، س)G)5س خم تجGاوزت ال Gدة مل ةضائي لقا سةالحرا تحت الوضع-
)2(.هبمناسبت مةيرالج ارتكبت الذي أو مةيرالج إلى أدى الذي

 : هي لفاتلمخاا في يولمعنا الشخص على تطبق تيال لعقوباتا )جديدة: (1 مكرر 18 مادةلا
 ي لطبيعا للGشخص ةمقGررال مةغرالل ألقصىا الحد اتمر)5(خمس إلى)1(احدةو مرة من تساوي تيال مةغرالا
 .مةيرالج على قبيعا الذي ونناقلا في

)3(.عنها تجن أو مةيرالج ارتكاب في لاستعم الذي لشيءا صادرةمب كمالح نيمك آما

 فGي اءGو س نلطبيعييا لألشخاص بةسنبال مةغرالا بةوقع على ونناقلا نصي ال عندما )جديدة(:2 مكرر 18 مادةلا
 ألقGصىا الحGد فGإن كGرر،م G 51ادة لما كGامألح طبقا يولمعنا للشخص ةائيزجلا يةولؤالمس قامتو نح،جال أو لجناياتا
 : تيآلاآ ونكي يولمعنا الشخص يخص فيما بةوقعلل مقررةلا ةلقانونيا بةسنال لتطبيق لمحتسبا مةغرالل

 بد،ؤملا بالسجن أو إلعداماب عليها معاقبا يةناالج ونكت عندما دج 2.000.000-
 مؤقت،لا بالسجن عليها معاقبا يةناالج ونكت عندما دج 1.000.000-
)4(.نحةجلل بةسنبال دج 500.000-

ات11وبلعقا " وان1 عن 1تحت 1رر1مك أول اب1بب )8.ص71 ر.ج.(2004 ربن1وفم 10
.1مكرر

1ي1
 18و كررم 18 ادالمو منضويت " 

 ف خرالم1ؤ 04-115مرق ننو1ا1قبال األول اب1تلكا 1ممت)1(
يةنوعالم شخاصاأل لىع قةبالمط

)15.ص 84ر.ج.(2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)2(

: ليي آما حررتو )8.ص71ر.ج(،2004 ربنوفم 10 فيخرالمؤ 15-04 
 :هي اتايجنلاادمو في ويعنملا شخصلالىع طبقت لتيا اتوبلعقا

œ 1 1باقيع ذي1لا ونان1قلا 1يف 1يطبيعلا شخصلل1 ة1ررمقلا ام1ةرغلل األق1صى الح1د 1راتم)5(1سمخ ل1ىإ )1( رةم1 من وياتس لتيا امةرغال
 .يمةرالج لىع

œ  : ةاآلتي اتوبلعقا من أآثر أو احدةو 2
 ي،نوعالم شخصلا حل-
 ت،انوس)5(مسخوزاجتتال لمدة عهاروف من فرع أو سةسالمؤ لقغ-
 ت،انوس)5(مسخزتجاوتال لمدة يةعمومال اتلصفقا من اءإلقصا-
 ت،انوس)5(مسخ وزاجتتال لمدة أواائيهنر،شبام غير أو اشربم كلشب يةعتمااج أوةهنيم شطةنأ عدة أو شاطن اولةزم من منعلا-
 نها،ع تجن أو يمةرالج ابارتك في عملتسا ذيلا لشيءا رةصادم-
 نة،ااإلد حكم ليقعوت نشر-

أو يم1ةرالج ل1ىإ دىأ ذي1لا شاط1نال س1ةرمما ل1ىع س1ةارالح صب1وتن ت،انوس )5(مسخوزاجتتال لمدة ةائيضقلاسةارالح حتت وضعلا-
 .هاسبتمنب يمةرالج ارتكبت ذيلا

 رقم ننوقابال أضيفت

)8.ص71ر.ج(.2004 ربنوفم 10 فيخرالمؤ 15-04 

)15.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)4(
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 نGصوصمال ة ليلتكميا Gات بلعقوا مGن ثGرآأ أو Gدة احوب نGويعم شGخص قبيعا عندما )جديدة(:3 مكرر 18 مادةلا
 يGهلعGبقايعي طبيع شGخص طGرف مGن كGمحال هGذا علGى ةرتبلمتا Gاتمازلتاال خرق فإن كرر،م 18 لمادةا في عليها
 .دج 500.000 إلى دج 100.000 منمةغرابواتسنو)5(خمس إلى)1(نةس من بالحبس
 Gسب ح Gك وذل أعGاله، Gذآورة لما مGةيالجر عGن يو لمعنا للGشخص ة ائيزجلا ةيالمسؤول يامقب يحتصرلا آذلك كنويم

 Gات لكيفيا Gسب حGةمGغرالاGةبGوقعGى إلG Gة الحالG Gذه هGيفGضر ويتع Gرر، كGم G 51ادة ملاGيفGGا عليهG Gصوص نGمال Gشروط ال
)1(.كررم18 لمادةا في عليها نصوصملا

 لثانيا ابلبا
)2( مناأل تدابير


: هي ألمنارابيدت )لةعدم(:19لم ادة ا 

ية،لعقال مراضلأل يةفائشتسإ سةسؤم في ئيالقضا الحجز-1 

)3(.يةالجع سةسؤم في ئيالقضا الوضع-2

 )4()ملغاة(:20 مادةلا

)15.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)1(

.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم وننقابال لكذو قطف يةسنرفال غةالل لىإ جممترلا نصال في ينثاال ابلبا واننع عدل)2(

)15.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)3(

 :ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 رقم مرألا ظل في حررت
 : هي يةصشخال منألا ابيردت

œ 1 يةسفنةؤسسم في ائيضلقازالحج. 
œ  .يةالجعةؤسسم في ائيضلقا وضعلا 2
œ  .فن أو شاطنأو نةمه سةرمما من منعلا 3
œ  .ضهاعب أو آلها يةبواأل سلطةال وقحق قوطس 4
.أنلشا حباصل رةيالخط الحالة ورطت اسأس لىع ابيردتلا هذه في ظرلنا عادةإزيجوو

 )29.ص 84ر.ج.(2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم وننقابال لغيتأ)4(

 :ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 رقم مرألا ظل في حررت
 : هي ةلعينيا منألا ابيردت

œ 1 الاألمو رةصادم. 
œ  .ةؤسسملا إغالق 2
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 مGرأ علGى Gاء نب الGشخص عوض هو يةقلعلا مراضلأل ةإستشفائي سةسؤم في ئيالقضا الحجز )لةدعم(:21 مادةلا
 أومGةيالجر بGهاكتارGتقوئمقGا يGةلقعالاهGوقفGي خلGل Gسببب غGرضال هGذالGأةيمهةمؤسس في ئيقضا قرار أوكمحأو
 .ارتكابها عدب اهعترا

 أو ه اءتربب أو نهع العفو أو همتمال نةبإدا قرار أو كمح أو مرأ أي بموجب ئيالقضا بالحجز مرألا يصدر أن نيمك
 .ةثابت يةمادال الوقائع في تهآرشام ونكت أن يجب ،نرتياألخي نلتيلحاا في نهأ يرغ الدعوى، وجه بانتفاء

 .بيالط الفحص عدب ئيالقضا بالحجز الصادر كمالح في عقليال الخلل إثبات يجب
 يGهلع نGصوصمال بGاريجإلا االستشفاء نظامل يةقلعلا مراضلأل ةإستشفائي سةسؤم في ضوعولما الشخص يخضع

)1(.ةيلعموما الدعوى مآلب يتعلق فيما مختصا بقىي عاملا لنائبا أن يرغ ،للعما به الجاري ريعالتش في

 عGن تجنGا يدGا عتيا مGانبإد صاب م شGخص وضGع هو يةالجع سةسؤم في ئيالقضا الوضع )لةدعم(:22 مادةلا
 علGى Gاء نب وذلك غرض،ال هذال مهيأة سةسؤم في ظةالحمال تحت ية،لعق اتمؤثر أو اتدرمخ أو يةولآح مواد عاطيت
 هذاب رتبطم يلمعنل ميإلجراا السلوك أن بدا إذا الشخص، إليها محالال هةالج من صادر ئيقضا قرار أو كمح أو مرأ
 .مانإلدا

 G 21ادة ملاGيفGGا عليهG Gصوص نGمال Gشروط لل Gا طبقG GةيGالجع سة سGؤمGيفG ئيGضا الق Gع بالوضG GرمGألا Gصدر يG أن ن يمك
).2لفقرةا(

 Gا وفقG ،ي لمعنلGةيGماإلجرا Gورة طلخا Gور تط Gى إلG نظرلGابG Gة، يجعال سة سGؤمGيفG ئيضاقلاGع الوضG GةعGمراج Gوز تج
)2(.بهما لولمعما يمنظتوال التشريع في عليها نصوصملا لكيفياتاو اتاءلإلجر

)3()غاةلم(:23 مادةلا


)15.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)1(


: ليي آما حررتو )318.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانلقاب لتدع 

ة1ليلعقا اهق1و في خلل بسبب الغرض ذاهل يأةمه ةؤسسم في ائيضق قرار لىع اءبن شخصلا وضع هو يةسفنةؤسسم في ائيضلقا جزحلا

.بهاكاترا عدب اهرتعا أو يمةرالج ابارتك وقت ائمق 

1رغي وىدع1لا إلقام1ة وج1ه وج1ود دم
ع1دب زب1الحج دراص1لا 1محكلا 1يف الخل1ل ات1إثب 1بجي .ة1ابتث ي1ةالماد عئالوق1ا 1يف تهآرشام1 ون1

1بع أوه1اءتربب أو ن1هعو1لعفا أو هممتلا نةابإد حكم أيببموج ائيضلقا جزبالح مرألا دريص أن مكني
تك أن 1بجي 1رتينيخألا نيتالح1ال اتين1ه 1يف نهأ

 .طبيلا الفحص

 : لرابعا طرلسا لىوألا ةلفقرا )3065.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانلقل دراكاست
 ......"ابارتك وقت ائمق: " .......يقرأ ....."ابارتك ائمق: .....من بدال


: ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 رقم مرألا ظل في حررت 

اهق1و 1يف خل1ل 1سببب 1كلذو الغ1رض ذاهل يأةمه ةؤسسم في ائيضق قرار لىع اءبن شخصلا وضع هو يةسفنةؤسسم في ئيضاقال زالحج 

.بهاكاترا عدب اهرتعا أو يمةرالج ابارتك وقت ائمق ةيللعقا 

.طبيلا الفحص عدبزبالحج رصادال حكملا في الخلل ذاه اتإثب جبوي


)15.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)2(


: ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 رقم مرألا ظل في حررت 

1يف الحظ1ةالم 1تحت رةمخ1د أو ي1ةآحول ادم1و طياتع من تجنا دياع انمدإب ابمص شخص وضع هو يةالجعةؤسسم في ائيضلقا وضعلا 

حباص1ل ي1ةامراإلج فةص1ال أن داب1 ذاإ شخصال1 يه1اإل المح1ال الجه1ة 1نم درا1ص ائيضق 1محك ل1ىع اء1نب 1كلذو الغ1رض ذاه1ل يأةمه ةؤسسم
.انمدإلا ذاهب ةطمرتب أنلشا

 )29.ص 84ر.ج.(2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لغيتأ)3(

1

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

صلة ارتكبت لتيا مةريلجل أن اءضلقل ثبت ذاإ نحةج أو يةنالج يهعل ومكحملا لىع فن أو اطنش أو ةهنيم لةوازم من منعلاب حكملازيجو 

.نهامياأ ارسميآهرتمن طرخجدوينهأو لفناأو شاطنالأونةمهلالةاوزبمرةشبام 


.واتنس عشر وزاجتت ال مدةل منعلاب حكملا درويص 

.جراءإلا ذاهلةبسنبال جلعمال فاذنالبريؤم أن وزجيو 

 رقم مرألا ظل في حررت
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)1) (غاةلم(:24 مادةلا

)2) (غاةلم(:25 مادةلا

)3) (غاةلم(:26 مادةلا


لثانيا ابلكتا 

بةوقعلل خاضعونال ألشخاصاو األفعال 


األول ابلبا 

يمةرجلا 


األول الفصل 

الجرائم تقسيم 

 لجناياتل قررةملا لعقوباتا عليها ـقطبوت لفاتومخا نحوج جنايات إلى خطورتهال تبعا ئمالجرا تقسم :27 مادةلا
 .لفاتلمخاا أو نحالج أو

 رفظل ةجنتي منها آخر نوع لىع أصال يطبق حكما فيها ضياقلا أصدر ذاإ مةيرالج وعن يرغتي ال :28 مادةلا
 .يهعل مولمحكا عليها ونكي تيال عودلا لحالة ةجنتي أو بةوقعلل مخفف

 وفرظل يجةتن منها أشد آخر نوع على أصال بقطت بةوقع على نالقانو نص إذا مةيرالج وعن يرتغي :29 مادةلا
 .مشددة

 ينثاال الفصل
 لةواحلما

 لىإ مباشرة ديتؤ فيها لبس ال عالفبأ أو ذـتنفيلا في روعشلاب ئدتبت يةناج كابتالر محاوالت آل :30 مادةلا
 ولو تىح كبهارتم إرادة عن قلةتسم لظروف ـةنتيج إال أثرهـا يخب لم أو ـفتوق لم ذاإ نفسها يةانآالج رعتبت ارتكابها

 .هاكبمرت هلهجي مادي ظرف بسبب قصودملا هدفلا غوبلـ نيمك لم

 .ونناقلا ـيف يـحرص نـص على ـناءب إال عليها قبيعا ال نحةجال في ولةامحال :31 مادةلا
 .إطالقا عليها قبيعا ال فةمخالال في محاولةوال

 )29.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ونانقبال لغيتأ )1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

ومكحملليعادالكسلوالأن ويقرر قصرلادهوالأحدأ شخص لىـعنهمـتوقع حةنجأويةنالج صولاألحدألىعاءضلقاحكميمادنع 

وققح آل لىع ـوطقسال ذاه ينصب أن وزجيوةـويألبا تهلطس قوطسب يقضي أن له وزجي نهفإ ويعنم أو ديما طرخل هميعرض يهعل 

.دهوالأمنضاعبأوداحاوإال يشمل ال وأن ضهاعبأويةبواألطةسلال 

.جراءإلا ذاهل بةسنبال عجلالم فاذنبال ريؤم أن زيجوو 


)29.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لغيتأ )2( 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

يعتبر هاعيبأوتهازايحأولهامحأوهاالعمتساأوتهاعناصانتآذاإمنألاابيردتمن دبيرتآ بوطةضالماءألشيارةصادبممرؤيأنوزجي 

.يمةرج 

.ةلنيا حسن لغيرا صالحلهاردب مرألا وزجي لكذ معو 


)29.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لغيتأ )3( 

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 .ونانقلا في هايعل نصوصالم روطشـالبو التاحلا في تامؤق أو ائيانه سةسلمؤا إغالقب مرؤي أن وزجي

14 

 رقم مرألا ظل في حررت



   
   

  
                 

  
                    G                

  
  

                    
             

  
                    

                  
            

  
               

  
                   
                  
  

  
          

 
  
  

  
               

            
                     

            
  

            
                    

                  
                  

  
   
   

   

   
    

  
                  

                 
_____________  

  
            

  
               

            

 ثثالال الفصل
 ئمارجلا تعدد

 .بينها من ألشدا بالوصف صـافأو عدة مـلتيح ذيال حدالوا عـلفال يوصف أن جبي :32 ةمادلا

 كGمحهGابينصلفGيالائمرجعGدة عGددةتم قGاتأوفGيأوحGداوقتوفيكبرتتأنائمرجلافياعددترعتبي :33 مادةلا
 .هائين

 ريةحلل بةسال دةاحو بةوقبع يقـضي نـهإف احدةوةحكمم إلى معا محالة نحج أو اتجناي عددت حالة في :34 مادةلا
 .ألشدا مةيرلجل قانـونا ةقررمـال بةوقعلل ألقصىا الحد تهادم تجاوز أن يجوز وال

 .فذنت تيال هي وحدها ألشدا بـةوقعال فإن لمحاآماتا عددت بسبب يةللحر بةسال كامحأ عدة درتص إذا :35 مادةلا
 هاضمب مريأ أن مسبب بـقرار للقاضـي يجـوز نـهإف احدةو عةيبط من هاب مولمحكا اتبوعقال آانت إذا ذلك ومع
 .ألشدا مةيرللج قانونا مقررلا األقصى الحد نطاق في بعضها وأ آلها

 .يحصر نـصب لكذ خـالف القاضي يقرر لم ما ماليةلا وباتلعقا تضم :36 مادةلا

 رابيدت يذنفت ونكيو نحالج أو لجناياتا عددت حال في مـنألا يرتدابو يةعبتلا وباتلعقا تضم أن يجوز :37 مادةلا
 ةربيت عادةإو ونالسج يمظنت ونناق في يهعل منصوصال بيتـتربال واحـد آن فـي يذهانفبت اهعتبيط محتس ال تيال منألا
 .ينمساجال

 .بيوجو لفاتلمخاا وادم في لعقوباتا ضم :38 مادةلا

 بعارلا الفصل
 ةمبررلا األفعال


: مةيرج ال :39 مادةلا 

.ونناقلا به أذن أو مرأ قد علفلا آان إذا-1 

مملوك مال عن أو يرغلا عن أو النفس عن وعرشلما فاعدلل الةحال ضرورةلا يهإل فعتد قد علفلا آان إذا-2 

 .اءدتعالا مةاسج مع متناسبا فاعدلا ونكي أن بشرط يرغلل أو للشخص

 : روعشلما فاعدلل لةالحا ورةالضر حاالت منض يدخل :40 مادةلا
 تسلق لمنع أو مهسج مةالـس وأ الشخـص ـاةيح على اءدتعا لدفع يرتكب الذي ضربلا أو لجرحا أو تلقلا-1

 .يلالل ثناءأ منها شيء آسر أو عهابتوا أو نـةوكسمـال نـاألماآ أو نـازلملا مداخل أو طانيلحا أو الحواجز
 .لقوةبا لنهبا أو قاترلسا بيكتمر ضد يرغلا عن أو لنفسا عن فاعدلل يرتكب الذي علفلا-2

 لثانيا ابلبا
 يمةرجلا مرتكبو

 األول الفصل
 يمةرجلا في نواهمسلما

 لفعلا ارتكاب ىعلـ رضح أو مةيرالج يذفنت في مباشرة مةهاسم همسا من آل فاعال ريعتب )لةدعم(:41 مادةلا
)1(.ميإلجراا التدليس أو يـلاتحال أو يةالوال أو السلطة الاستعم إساءة أو يدهدت أو الوعد أو بةهبال

 .ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1( 318)

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 .مةيرالج يذفنت في رةشابم مةهسام اهمس من آل اعالف يعتبر
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 أو الطرق كـلب ساعـد نهكلو باشرا،م اشتراآا يشترك لم من مةيرالج في يكارش برعتي )لةدعم(:42 مادةلا
)1(.بذلك مهعل مع لها لمنفذةاأوةللمسهاأويةيرتحضال عالألفا تكابار على يناعلفالأوعلفاالونعا

 اررشاأل من ثرآأ أو لواحد ـتماعجلال مكانـا أو لجأم أو مسكنا يقدم أن تادعا من الشريك كمح يأخذ :43 مادةلا
 مهعل مع والمألا أو ألشخاصا ضد أو عاملا ـنمألا أو لـةوالد منأ ضد نفعلا أو يةوصاللص ونمارسي ينالذ
 .ميإلجرااملوآهسب

 .نحةجال أو يةناللج مقررةلا بةوقعبال نحةج أو يةناج في الشريك قبيعا :44 مادةلا
 أو فاعللل بةنسبال إال منها عفاءاإل أو بةوقعلا يفخفت أو يدتشد عنها جينت تيال يةشخصلا الظروف ثرؤت وال
 .روفظال هذه به تصلت الذي الشريك

 فيها ساهم من على قعوت تيال بةقوعلا يففخت أو يددشت إلى تؤدي تيال مةيربالج قةياللص يةوعوضملا والظروف
 .الظروف بهذه علمي ال أو علمي آان إذا ما سببح ها،فيفخت أو يدهاتشد يهالع يترتب
 .اإلطالق على فةمخالال في االشتراك على قبيعا وال

 اقبعي مةيرج ارتكاب على يةشخصلا تهفص أو عهوض بببس بةوقعلل يخضع ال شخصا ملحي من :45 مادةلا
 .لها مقررةلا اتلعقوباب

 إنف وحدها تهبإراد ارتكابها نـويي آـان من اعـنامت مجردل ارتكابها مزعمال مةيرالج ترتكب لم إذا :46 مادةلا
 .مةيرالج لهذه مقررةلا اتلعقوباب ذلك رغم قبيعا عليها محرضال


ينثاال الفصل 

ةالجزائي يةلوؤسلما 

 2 لفقرةا كامحأب إلخاللا دون لـكذو مةيـالجر ارتكاب قتو وننج لةاح في آان من لىع بةوقع ال :47 مادةلا
.21 لمادةا من

 .فعهادب له بلقال قوة مةيرالج ارتكاب إلى تهطراض منل بةوقعال :48 مادةلا

 .ةربيلتا أو يةماالح رابيدت إال عشرة ثةثالال ليكم لم الذي القاصر على توقع ال :49 مادةلا
 .خلتوبيل إال محال ونكي ال لفاتلمخاا مواد في نهفإ ذلك ومع

 .ةمخفف لعقوبات أو ةربيلتا أو يةماالح رابيدلت إما 18 إلى 13 من نهس يبلغ الذي القاصر ويخضع

 درصت لتيا وبةقعلا إنف ئيجزا كملح 18 لىإ 13من نهس يبلغ ذيال صراقلا ضعيخ بأن ضيق إذا :50 مادةلا
 : تيآلاآ ونكت يهعل

 اتسنو عشر من لحبسا بةوقبع يهعل كميح نهفإ بدمؤال السجن أو إلعداما هي عليه تفرض تيال بةقوعلا آانت إذا
 .نةس ينعشر إلى

 ينعتي آان التي لمدةا نصف تساوي لمدة بالحبس يهعل كمحي نهفإ قتلمؤا الحبس أو السجن هي بةقوعلا آانت وإذا
 .بالغا آان إذا بها يهعل كمالح

 .ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1( 318)

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

:يةآلا عالفاألبامقنهكل يهاف شرابمآاارتشا يشترك لم من مةيرالج فيكايرش يعتبر  ت
 طىعأأومياجرإلا ليسدلتاأو ايلحتلاأويةوالالأوطةسلالاللغتساءةساإأويدهدتالأوعدلواأوبةالهبعلفال ابكترالىع حرض-1
 .بهكاترال اتميلتع
 .لكذبمهعل معهالفذةنلماأوهلةسلماأويةريضحتالعالفاألابارتك لىعنيعلفاالأوعلفاالوناعأو طرقلافةكابعدسا-2

 رقم مرألا لظ في حررت
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 بةوقعب وإما خيلتوببا إما 18 إلى 13 من نهس يبلغ لذيا صرالقا لىع يقضي لفاتلمخاا مواد في :51 مادةلا
 .مةغرالا

 عGام،لا وننا قGلل عة الخاضG ة لمعنويا ألشGخاصوا يGةمحلال تا ماعGوالج ولGةالد Gتثناء باس )1دةجدي(: مكرر 51 مادةلا
 نعييرشلاهليممث أو تGهزهجأ طGرف مGن بهسا لحGGب ترتك تGيلا ئمالجGرا عGن Gا زئيج Gسؤوال ميو لمعنا الشخص ونكي

 .ذلك على ونناقلا نصي عندما
 Gس نف فGي Gشريك آ أو أصGلي فاعGلآي لطبيعا الGشخص ءلةاسمعنGمتاليولمعنا للشخص ةائيزجلاةيالمسؤول إن

)1(.عالألفا


ثثالال الفصل 

بةوقعلا يةصخش 


األول القسم 

ةالقانوني ارألعذا 

 ةيمسؤولوال يمةرالج يامق مع عليها يترتب حصرال لسبي على ونناقلا في محددة حاالت هي ألعذارا :52 مادةلا
 .فةمخف آانت إذا بةوقعلا يفتخف وإما يةفعم عذاراأ آانت إذا همتمال عقاب عدم إما

 .نهع يفلمعا على مناأل رابيدت يطبق أن عفاءاإل حالة في للقاضي يجوز ذلك ومع

 ينالثا القسم
 ةمخففلا ظروفلا

 Gضي ق Gذي ال يعلطبيا Gشخص للG بةسنGبال Gا قانونG Gا عليهG Gصوص نGمال GةبGوقعلا يض تخف Gوز يج )1ةل1دعم(:153ادة1ملا
 : حد إلى وذلك ةمخفف بظروف تهإفاد تقررتو هانتدإب

 اإلعدام، هي يةناللج مقررةلا بةوقعلا آانت إذا نا،جس اتسنو )10( عشر-1
 بد،ؤملا السجن هي يةناللج مقررةلا بةوقعلا آانت إذا نا،جس اتسنو )5( خمس-2
 إلGى اتGنو س)10(عGشر مGن Gت قؤلما الGسجن هGي ة لجنايل مقررةلا بةوقعلا آانت إذا بسا،ح اتسنو )3( ثالث-3
 نة،س)20(ينعشر
عGشر إلGى اتGنو س)G)5س خم مGن Gتقؤلما الGسجن هGي ة لجنايل مقGررةال بGةوقعال Gت آان إذا بGسا،ح احدةو نةس-4

)2(.اتسنو)10(

 نح مGنعG تجGانGال GفيGتخفلا Gإن ف Gود، عGال Gة حالG GلعGفب Gشددة ملا Gات لعقوباGقبتط Gدما عنG )1دة1يجد(:1رر1كم 153ادة1ملا
 .قانونا مقررةلا لجديدةا القصوى الحدود على صبين ةلمخففا الظروف
)20(ينعGشر إلGى اتGنو س)G)5س خم مGن Gت قؤلما الGسجن هGي مقررةلا يةللحر بةسالال لجديدةا بةوقعلا آانت إذا
)3(.حبسا اتسنو)3(ثالث عن قلي أن يجوز ال ةلمخففا بةوقعلل نىألدا الحد فإن نة،س

 )9.ص71 ر.ج.(2004 ربنوفم 10 فيخرالمؤ 04-15 رقم وننقابال أضيفت)1(

)16.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)2(
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: ليي آما حررتو )318.ص 7ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع 

ذاإ ت،انو1س 10م1دة نسج1بال صالحهل1ة1خففم وف1رظ وجود ـتوثب هانتدإب قضي ذيلاهممتلاضد نانوقاةمقررلا اتوبلعقا يضتخف زيجو

ذاإ واتـ1نس ث1ةالث وم1دة ب1د،المؤ نسجبال يه1اعل 1باقيع مم1ا ة1
 ذاه1 1نم اح1دوة1رلفقا 119 الم1ادة 1يف يه1اعل صوصن1الم التا

1 1 ايجنلا 1تانآذاإ واتن 5  س
1حلا 1يف اح1دةو نةس1 لم1دة تالمؤق1 نسج

من1ا1رمبالح ن1اةالج 1ىل1ع 1محكلا وز11جي 1كلذ ـى11لع الوةـع1و ج،د100.0001ةام1رغب1محكلاوز11جين1هإفذا11هك ف1ةفالمخ 1ةب1قوعلا 1تطبق ذاوإ
 .اإلقامة من عنبالم همليع حكملا لكذ لىع فضال وزجيوةطنيولا وقحقلا

م1دة جن1سلا أو دامـ1
1

 عإلا 1يه يةناالج بةقوع انتآ
بال يه1اعل 1باقيع مم1ا ة1ايجنلا انتآ
 .ونانلقا

1ن1


ل1ىإ ام1ةرغالو احدووميلىإ حبسلامدة يضتخف التاـحلاميعجفي تعين امةرغالأوتقالمؤ حبسلاهينانوقارةرمقلابةقوعال انتآذاوإ

.فـةفالمخ وفظرلا حالة في انيردن 5 

.دج 20 ـنع قلتال أن لىع امةرغال سببالح لدتستب أن وزجي آما وبتينلعقا اتينه دىحإب حكملا وزجيو 


دج 30.000وزا1جتتال ام1ةرغال إن1ف ،ة1ررمقلا هاوح1د 1يه 1بسحلا ب1ةقوع 1تانوآ امة،رغبال حبسلا يهاف لديستب لتيا تالالحا ميعج وفي 

.نحالج مادة في 


: لرابعا طرلسا لىوألا ةلفقرا )3065.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانقلل دراكاست 

ماميةناالج انتآذاإسابح واتنس ثالث دةمو بد،المؤ الحبسبهايعل اقبعي مما يةناالج انتآذاإ اتونس 5 مدة حبسلا أو: "... من بدال 

".ونناقلا ذاه من 1ةلفقرا 119 ادةلما في يهاعل وصنصلماتالحاال في سابح دةاحو نةس دةوم ؤقتملا حبسلاب هايعل اقبعي 


قباعي مما يةناالج انتآذاإ واتنس ثالث مدةو بدمؤالنسجبال يهاعل اقبعيمام يةناالج انتآذاإ واتنس 5 مدة جنلسا أو: "... يقرأ 

".ونانقلا ذاه من 1ةلفقرا 119 ادةلما في يهاعل صوصنالم تالحاال في دةحاو نةس دةمو ؤقتملا جنلساب يهاعل 


: ليي آما حررتو )751.ص 53ر.ج(، 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب 3و 2و1 لفقراتا لتدع 

ذاإ واتنس 10 مدةلن،سجباله،لحصالةخففموفرظودوج وثبت هانتدإب قضي ذيالهمتملاضد وناناقرةرقالم اتوبقعلاضخفيتزيجو 

20 لىإ 10 من ؤقتملا جنلساب هايعل اقبعي مما يةناالج انتآ ذاإ واتنس 5 مدةل بدلمؤا جنلسا أو دامعإلا هي يةناالج بةقوع انتآ 

تالحاال في ناسج نةس دةلمو ت،انوس 10 لىإ 15 من قتؤملانسجبال يهاعل اقبعي مام يةانلجا انتآ ذاإ واتنس 3 دةلمو نة،س 

.ورذآملا ونانقلا من 1 رةقفال ، 119 ادةلما في يهاعل صوصنالم 

لىع حكملا وزجي لكذ لىع ةووعال دج00.0001 صىقألاهاغلمب وزاجيتالمةارغبكمحلازيجو نهفإذاكهفةفمخالبةقوعال طبقت ذاإو 

.مةقااإل من منعلاب همليع حكملا لكذ عن فضال وزجيو،ةطنيولا وققحال من انمرحلاب اةنالج 

لىإ مةارغالو حداو ومي لىإ حبسلا دةم يضتخف تالحاال ميعج في يتعين ة،امرغلا أو ؤقتملا حبسلا هي نانوقا ةقررملا بةقوعال انتآ ذاإ 


)تغيير وندب اقيبلاو. (ةخففملا وفرظلا التاح في دج 5 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

رةرقملااتوبقعلارجدـلتقاـفوحهالصلفةفمخ وفظر ودوج وثبت هانتدإب قضي ذيلاهممتلاضد وناناقرةرقلماتاوبلعقا يضتخف وزجي

دةلمو بدلمؤا جنلساهاوبتعق انتآذاإ سنتين دةلمو دامعاإل هي يةنالجا بةقوع انتآذاإ واتنس ثالث دةلم حبسلا تىح 5 ادةلما في 

.رىخألاتالحاال في نةس 

هانتإدب قضي من ىعـل حكملا وزجيو اردين00.0001 وزاجتال لتيا امةرغبال حكملا وزجي نهفإ حبسلا هي قةبمطال بةقوعال انتآذاوإ 

.مةقااإل من منعلاب يهعل حكمي أن لكذ عن ضالف وزجيوةطنيلوا وققحال من نرماالحب لكذ لىع الوةع 


5 لىإمةارغالوـداحوومـيلىإ حبسلا يضتخف وزجي امةرغالأو حبسلاهي وناناقرةرقالم بةقوعال يهافونتك لتياتالحاال ميعج وفي 

.فةفمخ بدوت وفرظلا نتاآ ذاإ لكذو عودال لةحا في تىح انيردن 

.انيردن 5 عن قلتال أن لىع حبسلبا امةرغال البدتاس وزجيو وبتينلعقا ـينتاه من أيب حكملا وزجيو 


رادين 30.000 وزاـجتال مةارغـال إنف رةرقالم هاحدو هي حبسلا بةقـوع انتآو حبسلاب مةارغال يهافلدتستب لتياتالحاال ميعج وفي 

. نحالج ادمو في 


)16.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)3(

 رقم مرألا ظل في حررت
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 بGةوقعال Gت وطبق بGد،مؤال الGسجن أو إلعGداما هGي ة لجنايل مقGررةال بةوقعلا آانت إذا )جديدة(:1 مكرر 53 مادةلا
 أيGضا يGهلع كGمحال يجGوز نGهإف ناه،أد 5 كررم 53 لمادةا موبمفه ،اضائيق مسبوقا همتمال آانو ة،لمخففا يةللحر بةسالال
 إلGى دج 500.000 مGنو األولGى، الحالة في دج 2.000.000 ألقصىا وحدها دج 1.000.000 نىألدا حدها مةغراب

 .ةلثانيا الحالة في دج 1.000.000
 كGمحال يجGوز نGهإف ة، لمخففا يGةرللح بةالGسال بGةوقعال وطبقت قتلمؤا السجن هي يةناللج مقررةلا بةوقعلا آانت إذا
 .دج 1.000.000 إلى دج 100.000 من مةغراب ضائياق المسبوق همتمال على أيضا

)1(.آذلك بها النطق يجب نهفإ السجن، بةوقع مع عليها منصوصا مةغرالا آانت وإذا

 إطGار فGي دائمGا بهGا كGمحيو وحGدها، مGةغرابال Gق النط ،تGا لجنايا Gادة م فGي يجوز ال )جديدة(:2 مكرر 53 مادةلا
)2(.ال أم أصال مقررة آانت اءسو نون،القا في ليهماع نصوصملا ينالحد

 الGشخص مانبحر كمالح وند يةناج أجل من ةمخفف بةوقعآ بالحبس كمالح وليح ال )جديدة(:3 مكرر 53 مادة ال
 .ونناقلا هذا من 1 كررم 9 لمادةا في عليها نصوصملا الحقوق من ثرآأ أو حق مباشرة من مدانال

)3(.ونناقلا هذا من 13و 12 ندتيلماا في عليها نصوصملا للشروط طبقا مةإلقاا من بالمنع آذلك كمالح يجوزو

 تقGررو مGة،غرالا أو/و Gبس الح هGي نح الجG Gادة م في قانونا مقررةلا بةوقعلا آانت إذا )جديدة(:4 مكرر 53 مادةلا
)2(ينهر ش إلGى Gبس الح Gة بGوقع يض تخفG يجGوز ة، لمخففا Gالظروف ب ضائيا ق Gسبوق مال Gر يGغ ي لطبيعا الGشخص Gادة إف
 .دج 20.000 إلى مةغراوال

 بGة،كتمرال مGةيللجر Gا قانون مقGررال نGىدألا الحGد عGن قلت ال أن على فقط، نلعقوبتيا نهاتي بإحدى كمالح نيمك آما
 الوأن دج G 20.000نعGGلقGتال أن Gى علG Gة، ماغرب هابدالت اسG Gوز يج Gررة مقGلا Gدها وحG GيهG Gبس الح GةبGوقعGتنآا وإذا
 .دج 500.000 تجاوزت

 مGةغراوال Gبس الح Gاتبعقو يضتخف يجوز ال نهفإ ناه،أد 5 كررم 53 لمادةا موبمفه ،اضائيق مسبوقا همتمال آان إذا
 فGي يجGوز وال .معGا Gا ليهمع نص الG حالGة في بهما كمالح نويتعي مدا،ع بةكتمرال نحةجلل قانونا مقررلا نىألدا الحد عن
)4(.مةغرابال الحبس لاداستب حال أي

 بةGال سGةبGوقعب ئيGاهGنGمكGبح GهيGعل Gوم كمح ي طبيع Gخص شGلآG ضائيا ق Gسبوقا مGGدعGي )1دة1يجد(:15رر1كم 153ادة1ملا
 قواعGدبال Gساس الم وند عGام،لا ونناقGال مGن نحGةج أو ة جناي أجGل مGن ،ذ لتنفيا بوقGف ولةمشم يرغ أو ولةمشم ية،رللح
)5(.عودلا لحالة مقررةلا

 ونGاقان مقGررةال Gات بلعقوا فGإن المخالفGات، مGواد فGي ةلمخففا الظروف نحم حالة في )جديدة(:6مكرر 53 مادةلا
 .نىألدا حدها عن تخفيضها يجوز ال يعلطبيا للشخص بةسنبال

 يجGوز نGهإف عا،م ينتمقرر مةغراوال الحبس عقوبتا وآانت عود،ال حالة في يوجد ال يهعل مولمحكا آان إذا نهأ يرغ
 GةفGمخالالGىعلG Gبقيعا Gذي ال ونناقلاGيفGGا ليهمع Gصوص نGمال ينGد الحG Gار إطGيفGGا دائمG Gكلوذ Gطقف Gداهما بإحG GمكGالح
)6(.بةكتمرال

)16.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)1(

)16.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)2(

)16.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)3(

)16.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ونانلقبا أضيفت)4(

)16.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)5(

)16.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)6(
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 Gا ائيزج Gسؤوال م آGان Gو ول تGىح ة، لمخففا وفبGالظر يو لمعنا الGشخص إفادة تجوز )جديدة(:7مكرر 53 مادةلا
 .وحده
 الحGد إلGى يGهلع قGةبطمال مGةغراال بGةوقع يض تخفG يجGوز نهفإ ة،لمخففا بالظروف يولمعنا الشخص إفادة تقرر إذا

 .يعلطبيا للشخص بةسنبال مةيرالج على قبيعا الذي ونناقلا في مقررةلا مةغرالل نىألدا
 مGةغراال يض تخفG يجGوز Gالف نGاه،دأ 8كGررم 53 لمادةا موبمفه ،اضائيق قامسبو يولمعنا الشخص آان إذا نهأ يرغ
)1(.يعلطبيا للشخص بةسنبال مةيرللج قانونا مقررةلا مةغرالل ألقصىا الحد عن

 أو ولةمش م مGة،غراب Gا نهائي يGهلع كGوممح نGويعم شGخص آGل ضائيا ق مسبوقا ريعتب )جديدة(:8مكرر 53 مادةلا
)2(.عودلا لحالة مقررةلا قواعدلبا المساس وند عام،ال ونناقلا من مةيرج أجل من ،ذلتنفيا بوقف ولةمشم يرغ

 لثلثاا القسم
 ودعلا

 )3()لغاةم(:54 مادةلا

 قانونا عليها قبمعا نحةج أو يةناج أجل من يطبيع شخص على نهائيا كمالح سبق إذا )جديدة(: مكرر 54 مادةلا
 مقGررةال ة لجنائيا بةوقعلل ألقصىا الحد فإن ،ةجناي ارتكبو بسا،ح اتسنو)5(خمس عن يديز ألقصىا حدها بةوقعب

 ون كGتو .سGجنا نة سG)20(ينعGشر ة لجنايا Gذه هل Gا قانون مقGررةال بGةوقعلل ألقGصىا الحGد آGان إذا بGدؤملا السجن بحيص
 .نسانإ روح إزهاق إلى يةناالج دتأ إذا إلعداما هي مقررةلا بةوقعلا

 Gذه هل Gا قانون مقGررةال بGةوقعلل ألقGصىا الحGد آGان إذا عف،ض الG إلGى يGةرللح بةالGسال بGةوقعلل ألقGصىا الحGد ويرفع
 .سجنا اتسنو)10(عشر عن قلي أو يساوي ،ةلجنايا

)4(.عفالض إلى مقررةلا مةغرالل ألقصىا الحد ويرفع

 عليهGا Gب قامع حGةجن أو ة جناي أجGل مGن ي طبيع شGخص علGى نهائيا كمالح سبق إذا )جديدة(:1 مكرر 54 مادةلا
 بGةوقعال ضاء لق يGةتالال اتGنو س عGشرال خالل ارتكبو بسا،ح اتسنو)5(خمس عن يديز ألقصىا حدها بةوقعب قانونا
 يرفGع الجنحGة Gذه هل مقGررال مGةغراوال Gبس الح بGةوقعل ألقGصىا الحGد فGإن بGة،عقولا Gنفس ب عليهGا معاقبGا نحGةج بقة،السا
 .عفالض إلى وجوبا

 مقGررةال بGةوقعلل ألقصىا الحد آان إذا بسا،ح نةس)20(ينعشر إلى يةللحر بةسالال بةوقلعل ألقصىا الحد ويرفع
 نىألدا الحد فإن بسا،ح نةس)20(ينعشر يساوي الحد هذا آان وإذا اتسنو)10(عشر عن يديز نحةجال لهذه قانونا
 .عفالض إلى وجوبا يرفع بةوقعلا لهذه

)5(.ونناقلا هذا من 9 لمادةا في عليها نصوصملا يةيلمكتال لعقوباتا من ثرآأ أو احدةبو أيضا كمالح يجوز آما

)16.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)1(

)16.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)2(

)16.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرلمؤا 06-23 رقم ننوقابال لغيتأ )3(


: ليي ماآ حررتو )319.ص 7ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع 

ذاإدامعإلابيهعل حكملاوزجيبدمؤلاجنسلاهي يةصلأبةقوعبهاليع اقبعمةانيثيةناج ارتكب أوةائينجبةقوعباائيهنيهعل حكم من آل 

.انإنس وتم لىإ دتأ قد يةناجال انتآ 

.بدلمؤا جنسلا لىإ بةقوعال رفع ازج قتؤملانجبالس يهاعل باعاقمةانيلثا يةنالجا انتآ ذاإ 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

ليهعكمحلاوزجيفبدمؤلاجنلساهي يةصلأبةقوعبهاليعبااقعمةانيثيةناج ارتكب أويةناجةبوبعق ائيهنحكمبيهعل حكم من آل 

.انإنس وتم لىإ دتأقدةانيلثايةناالج انتآذاإ دامعإلاب 

.بدمؤال جنلسا لىإ وبةقعلا رفع وزجي نهفإ تقلمؤانسجبال يهاعل بااقعمةانيلثا يةنالجا انتآ ذاوإ 


)17.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)4(


)17.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)5(

 رقم مرألا ظل في حررت
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 عليهGا Gب قامع نحGةج أو ة جناي أجGل مGن ،يطبيع شخص على نهائيا كمالح سبق إذا )جديدة(:2 مكرر 54 مادةلا
 بGةوقعال ضاء لق يGةتالال اتسنو الخمس خالل ارتكبو بسا،ح اتسنو)5(خمس عن يديز ألقصىا حدها بةوقعب قانونا
Gج قةباسالGة نحG Gا معاقبG Gا عليهG Gا قانونGوقعبGةبGGدها حG صى ألقاG ساوي يG ي أوGلقGGنعGسمخG)5(نوسGح اتGسا، بG إنفG Gد الحG 
 .عفالض إلى وجوبا يرفع نحةجال لهذه مقررةلا مةغراوال الحبس بةوقعل ألقصىا

)1(.ونناقلا هذا من 9 ةمادلا في عليها نصوصملا يةيلمكتال لعقوباتا من ثرآأ أو احدةبو كمالح يجوز آما

Gس الخم خGالل Gب ارتكو نحGة،ج أجGل من يطبيع شخص على نهائيا كمالح سبق إذا )جديدة(:3 مكرر 54 مادةلا
 بةوقعل ألقصىا الحد فإن عود،ال قواعد موبمفه ثلةامم نحةج أو نحةجال نفس قةباسلا بةوقعلا ضاءقل يةتالال اتسنو)5(

)2(.عفالض إلى وجوبا يرفع نحةجال لهذه مقررةلا مةغراوال الحبس

 نةس ال خGالل Gب ارتكو مخالفGة، أجGل مGن ي طبيع شخص على نهائيا كمالح سبق إذا )جديدة(:4 مكرر 54 مادةلا
 ندتيGا لما فGي عليها نصوصملا عودلا لحالة مشددةلا لعقوباتا يهعل تطبق مخالفة،لا نفس قةباسلا بةوقعلا ضاءقل يةتالال

 )3(.ونلقانا هذا من 465و 445

 عليهGا Gب قامع نحGةج أو ة جناي أجGل مGن نGويعم شGخص على نهائيا كمالح سبق إذا )جديدة(:5 مكرر 54 مادةلا
 اءGرج مGن ة ائيزجلاهليتGسؤو مGت قامو دج، G 500.000وق في ألقGصىا حGدها مةغراب يعلطبيا للشخص بةسنبال قانونا
 GةمGغرالاGةبGوقعل Gصى ألقاGد الحG اتGرم )10( رGشع Gساوي تGةقGبطملاGةمGغرالل Gصوى القG بةسنGال Gإن ف،ة جناي Gاب ارتك
 .يةناالج هذه على قبيعا الذي ونناقلا في عليها نصوصملا

 علGى المطبق مةغرالل ألقصىا الحد فإن ،يلطبيعا للشخص بةسنبال مةغراب عليها قبمعا يرغ يةناالج ونكت عندما
 السجن أو إلعداماب عليها قبمعا يةنابج مرألا يتعلق عندما دج 20.000.000 هو عود،ال خالة في ،يلمعنوا الشخص

)4(.قتلمؤا بالسجن عليها معاقبا يةناالج ونكت عندما دج 10.000.000 الحد هذا ونكيو بد،ؤملا

 عليهGا Gب قامع نحGةج أو ة جناي أجGل مGن نGويعم شGخص على نهائيا كمالح سبق إذا )جديدة(:6 مكرر 54 مادةلا
Gا قانونG بالGبةسن Gشخص للG غرابيعلطبياGةمGGدها حG صى ألقاG وق يفG 500.000 ،تمقاو دجGسؤو مGالل خ،ة ائيزجلاهليتG 
 بةسنGال Gإن ف Gة، بوعقال Gنفس بGا عليهG Gبقمعا Gة نحGج Gاب ارتك اءGرجGنمG Gة، بوعقال ضاء قلGةيGمواللا اتGنو س)G)10شر علا

 يالذ ونناقلا في عليها نصوصملا مةغرالا بةوقعل ألقصىا الحد اتمر)10(عشر تساوي قةبطملا مةغرالل القصوى
 .نحةجال هذه على قبيعا

 قGةبطمال مGةغرالل ألقGصىا الحGد فGإن ،يعلطبيا للGشخص بةسنبال مGةغراب عليها قبمعا يرغ نحةجال ونكت وعندما
 )5(.دج 10.000.000 هو عود،ال حالة في ،يلمعنوا الشخص على

 عليهGا Gبقامع نحGةج أو ة جناي أجGل مGن نGويعم شGخص على نهائيا كمالح سبق إذا )جديدة(:7 مكرر 54 مادةلا
Gا قانونG بالGبةسن Gشخص للG غرابيعلطبياGةمGGدها حG صى ألقاG وق يفG 500.000 ،تمقاو دجGسؤو مGالل خ،ة ائيزجلاهليتG 
 ي لطبيعا للGشخص بةسنبال Gا قانون عليهGا قبمعا نحةج ارتكاب اءجر من بة،وعقال ضاءقل يةموالال اتسنو )5( الخمس

Gشر ع تGساوي Gق تطب تGيلا مGةغرالل القGصوى بةسنGلا Gإن ف ج،د 500.000 عGن قGلي أو يGساوي ألقGصىا حGدها مGةغراب
 .نحةجال هذه على قبيعا الذي ونناقلا في عليها نصوصملا مةغرالا بةوقعل ألقصىا الحد اتمر)10(

 Gق تطب تGيلا مGةغرالل ألقGصىا الحGد فإن ،يلطبيعا للشخص بةسنبال مةغراب عليها قبمعا يرغ نحةجال ونكت عندما
 )6(.دج 5.000.000 هو عود،ال حالة يف ،يلمعنوا الشخص على

)17.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)1(

)17.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)2(

)17.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)3(

)17.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)4(

)17.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)5(

)17.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)6(
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 هليتGسؤو مGتمقاو Gة، نحجGل أجGGنمG Gوي نعم Gخص شGىعلG Gا نهائي GمكGالح Gبقساإذ )1دة1يجد(:18رر1كم 154ادة1ملا
 هGوممفب ثلGةمام نحةج أو نحةجال نفس ارتكاب اءجر من بة،وعقال ضاءقل يةموالال اتسنو)5(الخمس خالل ،ةائيزجلا

Gد قواعG الGود، عG إن فG الGبةسن Gصوى القG غراللGةمGبطملاGةقGساوي تG شر عG)10(رمGات Gد الحGصى ألقاG وقعلGةبGةمارغلا 
 .يعلطبيا للشخص بةسنبال نحةجال هذه على قبيعا الذي ونناقلا في عليها نصوصملا

 تGيلا مGةغرالل ألقGصىا الحGد فGإن ،يعلطبيا للGشخص بةسنبال مGةغراب عليهGا Gبقامع يGرغ الجنحGة ونكت ما عندما
 )1(.دج 5.000.000 هو عود،ال حالة في يولمعنا الشخص على تطبق

 هليتGسؤو مGتمقاو Gة، مخالف Gل أجGGنمG Gوي نعم Gخص شGىعلG Gا نهائي GمكGالح Gبقس إذا )1دة1يجد(:19رر1كم 154ادة1ملا
 مGةغرالل القGصوى بةس نGلا فGإن مخالفة،لا نفس ارتكاب اءجر من بة،وعقال ضاءق يختار من احدةو نةس خالل ،ةائيزجلا
 Gذه ه علGى Gب قاعي الذي ونناقلا في عليها نصوصملا مةغرالا بةوقعل ألقصىا الحد اتمر)10(عشر تساوي قةبطملا
)2(.يعلطبيا للشخص بةسنبال فةمخالال

 اتاءGر إج فGي عنهGا منوهGا كGني لGم إذا عGودال حالGة Gا لقائيت ر يثي أن للقاضGي يجوز )جديدة(:10 مكرر 54 مادةلا
 من 338 لمادةا من 4و 3 نرتيلفقا رابيدت يهعل فتطبق مشدد،لا الظرف هذا على هتمحاآم همتمال رفض وإذا ،ةلمتابعا
)3(.ةائيزجلا اتاءاإلجر وننقا

)4()غاةلم(:55 مادةلا

)5()غاةلم(:56 مادةلا

)17.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)1(

)17.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)2(

)17.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم وننقابال أضيفت)3(

 )29.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لغيتأ )4(


: ليي آما حررتو )319.ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13 في ؤرخملا 82-04 قمرننوقابال لتدع 

هاوطقس أو بةقوعال هذه اءالنقض يةتالال واتنس مسلخا اللخ وارتكب أآثر أو نةس دةم حبسلاب ائيهن حكمب يةنالج يهعل كمح من آل 

.لضعفا لىإ بةقوعال ذهه رفع وزجيو نانوقا مقررلا ألقصىا حدالب يهعل حكمي نهفإ حبسلاب هايعل اقبعي يةناج أو حةنجمقادتبال 

.واتنس عشر لىإ مسخ من مةقااإل من منعلابضايأ حكملا وزجيو 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

هاوطقس أو بةقوعال ذهه اءالنقض يةتالال اتونس مسخلا اللخ وارتكب أآثر أو نةس مدةل حبسلاب ائيهن حكمب يةنالج يهعل حكم من آل 

.لضعفالىإبةقوعالذههفعروزيجونانوقا مقررلاصىاألق لحدبا يهعل كمحينهفإ حبسلباهايعل باعاقمحةنجأو يةناجمقادتبال 

.واتنس عشر لىإ مسخ من مةقااإل من منعلابضايأ حكملا وزجيو 


)29.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لغيتأ )5( 


: ليي آما حررتو )319.ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع 

اقبعييةنابج أو سهافنحةنلجبا ألجلا نفس في همانتدإ ثبتت ذاإنةسلىعيدزتدةم حبسلبا نحةجلهميلعومكحمللةـنسبالبلكذآمرألا 

.حبسبال يهاعل 

ال ذيلا حبسلاب ونبقايع همإنف،ةمنيزلا وفظرلا نفس في نحةالج نفس اوارتكبو نةس من أقل مدة حبسلاب همليع ـكمحلا ـبقس ـنمو 


.ةقررملا بةقوعلل ألقصىا حدال ضعف لكذ مع وزاجتت أال لىع بها هميلع حكملا قةبساال دةلما عفض عن تهمد قلت أن زيجو 


: ينثاال طرلساةانيلثاةلفقرا )3065.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانقلل دراكاست 

..."اوارتكبو نةس : "... يقرأ ..."اوارتكب أو نةس : "... من بدال 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

ايةنجب أو سهافن حةنالجب جلاأل فسن في همانتدإ ثبتت ذاإ نةس لىع يدزت مدةل حبسلاب نحةلج هميلع ومكحملل بةسنالب لكذآ مرألاو 

.حبسلاب هايعل اقبعم 

ال ذيلا حبسلبا ونـباقيع ـمهنإف منيـةلزا وطرشال نفس في نحةالج نفس اوارتكبو نةس من أقل مدةل حبسلاب همليع كمحلا سبق منو 


.بها قضىملا بةقوعلل ألقصىا ـدلحا ـفعض لكذ مع وزاجت أال لىع هاب همليع حكملاقبساال دةلما عفض عن تهمد قلت أن زيجو 

 رقم مراأل ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
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 : ةاآلتي اتلفقرا إحدى ملهاتش تيال ئمالجرا عود،ال يدتحدل لنوعا نفس من رتعتب )لةدعم(:57 مادةلا
 .ةووالرش نةماألا نةياوخ بصنوال اإلخفاءو والسرقة الخاصة أو ةيلعموما والمألا اختالس-1
 مزورة،ال محرراتلا لااستعمو يرتزووال يدرص ونبد شيكات ولبق أو وإصدار ياضب على نااالئتم نةياخ-2
 موال،ألا تزازباو الغش بطريق آةشرال مال على االستيالءو بالتدليس واإلفالس والمألا ضتبيي-3
 كر،سال حالة في ياقةوالس لهروبا نحةجو الخطأ حروالج الخطأ تلقلا-4
 يان،عصوال عديتوال يدهدتوال ةمشاجروال يدلعما حروالج ضربلا-5
 Gالق خاأل وفGساد Gسق فال علGى يضتحرلاداعتياو لحياءاب مخللا نيعلال علفوال نفع ونبد لحياءاب مخللا علفلا-6
)1(.نسيجال تحرشوال عارةلدا على ةدمساعوال

)2()غاةلم(:58 مادةلا

 أو يةناج ذلك عدب ارتكب إذا عودلا بةوقعب قباـيع ال يةكرسعةمحكم من يهعل كمالح سبق من آل :59 مادةلا
 .يةعادال ةائيزجلا ينوانقلل طبقا عليها قبمعا ـةنحج أو ةـجناي في درص قد ولألا كمالح ونكي حسبما إال نحةج

)18.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)1(

 : ليي آما حررتو )319.ص 7ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع
: يةالتال ـراتقلفا دىإح هاشملتـ لتيا رائمجلا ودعلا يدتحدل وعلنا نفس من تعتبر

ويرزلتاو يدصر وندب اتشيك دارصوإ ياضب لىع وقيعلتا المعتسا ءةساإو ـةنماألا نةياوخ نصبلوا قةرسالو لةدوال الأمو ختالسا)1 

.ردشتال نحةج أو يةناج من صلةحمتال اءألشيا اءخفإوسيتدلبال السفـإلاو رةزولمـا رراتحملا العمتساو

.لسكرا لةحا في دةايقالو هربلا مةيرجو خطألا جرحلوا خطأال تلقال)2

.اءلبغا لىع دةعساالمو الفسق لىع يضتحرلادااعتيوءيابالح لنيعلا اللاإلخو عنف وندب العرض هتك)3

.يةمومعال قوةالـ جالرو لفينحملا اءضألعاو اءضلقا الجر لىع ديعتلاو لعنفوا انلعصيا)4 

751.ص 53ر.ج(،1975
 : ليةالتا لفقراتا دىحإ شملهات لتيا جرائملا ود،علا يدتحدل وعلنا نفس من تعتبر
 تاحررملا العمتساو ويرزلتوا يدصر وندب اتشيك دارصإو ياضب لىع وقيعلتا العمتسا ءةساإو نةألماا نةياوخ لنصباو رقةسال-1
 .ردشتال حةنج أو يةناج من لةصتحالم اءألشيا اءخفإوسيتدلبال فالسإلوا رةزولما

 )تغيير وندب يقباالو. (لسكرا الةح في دةياقالو ب،رواله مةيرجو خطألا جرحلوا خطألا تلقال-2

ليي ماآ حررتو ) :  وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 مرق مرألاب 2و1 انتلفقراتتمم

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

: اآلتية لفقراتا من أي لهاشمت لتيا جرائملا ودعال يدتحد في وعلنا سهفن وعلنا من نحةج تعتبر 

ةرزولما وراقألا عمالتساو ويرزلتوا صيدر وندب اتشيك دارصإو ياضب لىع وقيعلتا نةياوخ ـةنماألا نةياوخ لنصباو رقةسال-1 

.حةنج أو يةناج من لةصتحملا اءألشيا اءخفإوسيدلتبال فالسإلوا 

.وبرهلا نحةوج المهبإ جرحلاو تلقال-2 

.اءغبلا لىع دةعامسالو لفسقا ـىلع يضتحرلادااعتيو اءحيلابينعلال اللإلخاو عنف وندب العرض هتك-3 

.يةومعمال وةقال الرجو لفينحملا اءألعضاو اءلقضا جالر لىع ديعتلاو لعنفوا انلعصيا-4 


)29.ص 84ر.ج .2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لغيتأ )2( 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 رةائدفي سهافنةفالمخالاائيهنبحأص ذيال حكملايخراتمن هراش عشر ىإلثنااللخ وارتكب فةالمخ فييهعل حكملا سبق من آل
 .465 ادةلماامكحألقاوف اتفمخالال في ودعللةمقررلاظةلغلما اتوبقعلاب ـبقايع ـةكملمحا ـسنف اصتصاخ
 أن رطشل خضعيالرادين 200 وزاجت امةرغبأوامأيرةشعلىعيدزتدةلم حبسلبا نهاع اقبعملاتفاخاللمافيودعال إنفلكذمعو
 تابقـوعبال ـذدئعن ائـدعـلا اقبـويع لىوألا فةخاللما هافي ارتكبت لتيا اصتصالخا رةائد ـسنف في ارتكبت ـدق ـةانيلثا فةخاللما ونتك
.445 دةماال في هايعل وصنصلما اتلفاخملا في ودعلل رةرقلما ظةغلالم

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
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)1()غاةلم(:60 مادةلا

 بعارلا القسم
)2( ةمنيألا الفترة

 Gة، بوعقال Gق لتطبي GتقلمؤاGفيGتوقلارابيدتGنمGGهيGعل مو لمحكا Gان مرحة األمني لفترةاب Gصد قي : 1رر1كم 160ادة1ملا
 .المشروط اجفراإلو يةفصنلا يةوالحر الخروج، اتإجازو توحة،فملا ةلبيئا أو يةرجالخا لورشاتا في والوضع
 تGيلا ئمللجGرا بةس نبال نوات، س)10(عشر عن يدتز أو تساوي مدتها يةللحر بةسال بةوقعب كمالح حالة في وتطبق

 .ةأمني فترة على صراحة فيها نصال ورد
 كGمحال حالGة فGي نة سG)15(Gشرة ع Gس خم مGدتها ون كGتو .بهGا كGوممحال بGةوقعال نGصف ة األمني Gرة تلفا Gدة م تساوي
 .بدمؤال بالسجن
 فGي نة سG)20(ينعGشر إلGى أو هGا،ب كGوممحال بGةوقعال ثيثل إلى لمدةا هذه ترفع أن إما كمالح هةلج يجوز نهأ يرغ
 .لمدةا هذه يصتقل تقرر أن وإما بد،ؤملا بالسجن كمالح حالة
 Gادة لما كامحأ في مقررةلا قواعدلا عاةامر ينعتي نهفإ الجنايات، ةمحكم عن يةاألمن لفترةاب لقلمتعا كمالح صدر إذا
 .ةائيزجلا اتاءاإلجر ونناق من 309
 بGةوقعب فيهGا كGمحت تGيلا كGمحال هGةجل يجGوز ،ة أمني Gرة تف علGى صGراحة فيها ونناقلا نصي لم تيال ئمللجرا بةسنبال
 يدفتيGس أن يGهلع كGوممحلل ن يمك الة أمني Gرة تف تحGدد أن نوات، س)G)5س خم عGن يGدزت أو تساوي مدتها يةللحر بةسال

 Gذه ه مدة تفوق أن يجوز وال مادة،لا هذه من ألولىا لفقرةا في لمذآورةا بةوقعلا تطبيق رابيدت من ردبيت أي من خاللها
 .بدمؤال بالسجن كمالح حالة في نةس)20(ينعشر أو ها،ب مولمحكا بةوقعلا ثيثل ةاألمني لفترةا

 )449.ص 17ر.ج.(1989 يلربأ 25 في خرالمؤ 89-05 رقم ننوقابال لغيتأ )1(

 : ليي ماآ حررتو 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع
 في رةرقالم نحلجا أو اياتجنلا دىحإ ابكترا لىع اءبن ملتحي نهفإ يةرلحل بةسال اتوببعق قلاأل لىع مينكحبينجاال لىع حكملا سبق ذاإ
 أن اضيلقا لىع جبيةحالال ذهه وفي ه،بنفي مرأي أن اضيقلل وزجي ية،رحلل بةسال يدةجد بةقوع،هأعال 57 ادةالم في ،3و 2 ةلفقرا
 .الهعأ رةآوذالم تابولعقا لىع بهاتجوسا عدب انيجلا لىع بلق من رةدصاال اتبولعقا ذآري
ونجسلا ظيمنت ونـناق امـكحأل قاطب ةلتربيا دةعاإةؤسسم في القتعالاذفوين ها،بلم بةقوعال يذفنت محل ائيضلقا القتعالا يحلو  قضي ا
 .ةلتربيا ادةعإو
 .قلاأل لىعتهامد ولطهافي بقىيلكذلىعيدزتبةقوعال انتآذاإفل،ألقالىع واتنس ثالث دةمسةسلمؤافي قلتعالمىقويب
 في ديبأتلوا ـفصنيتلانـةلجرةااستش عدب واتنس ثالث دةلمرطشبنهع فرجتأندةمال هذه اءضقناندعصةتمخالطةسلللوزجيو
 .اائيهن نهع يفرج نهفإ واتنس 3 مدة نةسحنهعرجمفلارةيس انتآذاوإ ا،يرروضعديلم ئياضقلاقالتعالا رأت ذاإإالةؤسسلما

 : لرابعا طرلسا لىوألاةلفقرا في )3065.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانقلل دراكاست
 "هأعال 57 ادةالم من 3و 2و1 لفقراتا في ":يقرأ " هأعال 57 دةماال في 3و 2 ةلفقرافي ":من بدال


.ص 53ر.ج(، 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع 

جلا دىإلح اءبن ملتحي نهفإ ية،رللح بةالس اتوببعق قلاأل لىع مينك 

: (751


.ددةمح غير مدةل يهفنب مرأي أنيضقالل وزجي نهأ لىع يةرلحل بةسال ديدةج بةقوع،هأعال 57 دةماال من 3و 2و1 لفقراتا في رةرقالم 

.هاب مقضيلا بةقوعال يذفنت محل ائيضقلا القتعالا يحلو 

. ةلتربيا ادةعإو ونجسلا ظيمنت ونانق امحكأل قابط ويمقلتلةؤسسم في القتعالا فذنوي 

وزجيو .ألقلا لىع دتهام الوط يهافىقفيب لكذ لىع يدزت وبةقعلا انتآ ذاإف ل،ألقا لىع واتنس ثالث دةلم ةؤسسالم في قلتعالم ىقويب 

ذاإةؤسسلمل ديبألتاو صنيفلتا نةلج أير أخذ عدب واتنس ثالث دةلم رطش حتت نهع تفرج أن دةلما ذهه اءانقض ندع صةتمخال طةلسلل 


.يائنها نهع يفرج نهفإ اتونس ثالث مدة نةسح نهع مفرجلا رةيس انتآ ذاوإ .يارورض عدي لم ائيضلقا القتعالا أن رأت 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

ريةحلل بةالس دةيجد بةقوعب حةجن أو يةنالج ليهع ضىقو يةرلحل بةالس اتوبقعب ألقلا لىع امحكأ عةبربأ انيجلا لىع حكملا سبق ذاإ 

.بها مقضىلا بةقوعال يذفنت محل القتعالا يحلوة،ددمح غير مدةل لهقاتعبا مرأي أن اضيلقل وزجي نهفإ 

.ضلغراذاهلرهيغ وند صصمخةؤسسم من سمق في أوةؤسسم في القتعالاذفوين 

.قلاأل لىعةبولعقا دةم الطو هايفىقفيب لكذ لىع يدزت بةقوعال انتآ ذاإف قلاأل لىع واتنس الثث مدةلةؤسسلما في قلتعالم ىقويب 

ةؤسسلمايفظلمو ببسملا أيرلا خذأ عدب واتنس الثث مدةل رطش حتت نهع تفرج أن دةلما ذهه اءانقض ندع صةتلمخا طةلسلل وزجيو 

.اائيهن نهع إلفراجا بحيصف واتنس لثالثا دةم دايمح نهع فرجملا وكلس انآ ذاوإ .يارورض عدي لم القتعالا أن رأت ذاإ لكذو


سمقب)19.ص 84 ر.ج( 2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال ينثاال ابلكتا من ينثاال ابلبا من لثاثلا صلفال ممت)2( 

.1مكرر 60و مكرر 60دتين ال منتضي "ةمنيألا رةتفال" واننع حتت رابع  ام

 ليي ماآ حررتو
ـحنالج أو اتاينـ بح انيجلا لىع حكملا سبق ذاإ

 قمر مرألا ظل في حررت

24 



                    G             
           

  G  G     G   G G  GG  G G   
  

  
    

  
  

  

   
    

  

   
      

   

   
      

  

   
    

  
         G                     

       
      

                          
GG  G  GG  GG  G  G     G        

      
        G                   

       G   GG   G         GG  G
     

                               
                                     

  
             

  
                 

          
                  

         
                    
       
                

     
______________  

  
            

  
               

                    
       
                      

                      
                           

                  
                          

                 

 خGالل ة لممنوحا Gات بلعقوا يض تخفG على يترتب ذلك، خالف على العفو مرسوم نصي لم ما :1 مكرر 60 مادةلا
 .بةوقعلا من يضتخفلا مدة بقدر لفترةا هذه يصتقل ةاألمني لفترةا

)10(Gشرة عGىإلG GةيGناألم Gرة لفتا يص تقل نةسG)20(ينGشر عGدة بمGدبGمؤال Gسجن الGGةبGوقعلادGتبساGىعلG Gبرتويت
 .اتسنو


لثاثلا ابلكتا 

هاتاوبقعو لجنحوا اتيالجنا 


األول ابلبا 

ميومعلا لشيءا ضد لجنحوا اتيالجنا 


األول الفصل 

لةودلا منأ ضد لجنحوا اتيالجنا 


األول القسم 

سسجتلاو نةايخلا جرائم 

 GةمGخد فGي بحGار أو كريسعG آGلو ئGريجزا آGل إلعGدامباGبقايعوة لخيانا مGةيجر Gب يرتك )ل1ةدعم(:61 1ادةمال
 : ةاآلتي مالعألا بأحد يقوم ئرالجزا
 ئر،االجز ضد لسالحا ملح-1
 مGةزاللا ئلوسالا يمتقد أو ئرالجزا ضد ةانيدوع مالعبأ يامقال على حملها قصدب ةأجنبي ولةد مع بالتخابر يامقال-2
 أوGةيGبحرلا أوGةيGبرال اتGولقا والء Gة بزعزعG أوGةيGئرالجزا ألرضاGىإلGة األجنبي اتGولقا ول دخ يلهستب اءGوس Gذلك ل
 أخرى، قةيرط يةبأ أو يةوجال

 أوةربيح عاتدGستومأو مخGازن أو آGزامر أو Gشآت من أوونحص أو مدن أو أراض أويةئرجزا اتقويمتسل-3
 GةولGدGىإلGGا عنهG فاعدللGصة مخص أوGرئGللجزا GةآGولممGةيGوجالGةالحGملل Gات مرآب أو فنسأو Gانبمأو ئرGاذخG أو تGادع

 ها،ئمالع إلى أوةأجنبي
 Gوعنأي مGن اتGشاء إنأو بGانمأوؤنمGأو تGادعأويGةوالج الحةملل مرآبات أوفنسأوةسفين إفساد أو تالفإ-4
 Gنفس ل Gا تحقيق Gك وذل دثGاح Gوع قو فGي Gسبب لتا أو عليهGا Gوب يع إدخال أو نيالوط فاعدلاب إلضرارا قصدب وذلك آانت
 .قصدلا

)1(.لمادةا هذه في عليها نصوصملا يةناالج على كررم 60 لمادةا كامحأ تطبقو

 ئرازجلا مةخد في بحار أو كريـعس آـلو ئرياجز آل إلعداماب قبويعا نةالخيا مةيرج كبيرت :62 مادةلا
 : ةاآلتي مالعألا بأحد لحربا قتو في يقوم

 يامقالو ذلك لىإ همل للسبيا يلهست أو ةأجنبي لةدو إلى مامضنالا على لبحارةا أو نرييلعسكا يضتحر-1
 .ئرالجزا مع حرب في ولةد لحساب يدتجن اتليبعم

œ  .ئرجزالا ضد خططها في لةودال هذه عاونةم قصدب عمالئها أحد مع أو ةيأجنب ولةد مع بالتخابر يامقال 2
œ  .بيالحر تادعال مرور لةعرق 3

 اعفدلاب إلضرارا نهم غرضلا ونكي مةألل أو للجيش يةونلمعا لروحا عافضإل روعشم في مةهاسمال-4
 .بذلك مهعل مع نيالوط

)19.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

:ةاآلتي المعاأل أحدب وميق جزائرلا دمةخ في ارحب أو ريـكعس آـلو ريائزج آل دامعإلاب اقبعوي نةيالخا يمةرج يرتكب 

.جزائرلا ضد لسالحا ملح-1 

يلهستب واءس لكذل زمةاللا ئلسالوا ديمقت أو جزائرلا ضد انيةودع المعبأ املقيا لىع هالحم صدقبةجنبيأ ولةد مع ربتخابال املقيا-2 

.رىأخ قةيرط يةبأ أو يةجولاوأ يةربحال أو يةربال واتقلا الءوةبزعزع أو يةرئازلجا رضاأل لىإةجنبياأل واتلقا خولد 

أو سفن أو ائرخذ أو تادع أو ةحربي اتعدوتمس أو ازنخم أو مراآز أو منشآت أو ونصح أو دنم أو اضأر أو يةرئازج واتق ليمست-3 

.هائالعم لىإ أوةجنبيأ ولةد لىإهانععدفالل صةصخم أو جزائرلل آةلومم يةجولا حةاللمل اتمرآب أو انمب 

صدقب لكذو انتآ وعن أي من اءاتإنش أو انمب أو ؤنم أو تادع أو يةلجوا الحةلمل اتمرآب أو فنس أوةسفين سادفإ أو الفتإ-4 

.صدقال لنفس قايقتح لكذو دثاح وعوق في لتسببا أو يهاعل وبعي خالإد أو طنيولا اعدفلاب إلضرارا 

الثاني الثانياالجزء  لجزء
لتجريماالتجريم

 قمر مرألا ظل في حررت
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: يقوم ئرياجز آل إلعداماب قبويعا نةياللخ بارتكم ونكي )لةعدم(:63 مادةلا
اعفدلا مصلحةل يةسرال من تارس تحت تحفظ أن جبي ات،ميمتص أو اتدنتسم أو شياءأ أو اتلومعم يمتسلب-1
 .آانت يلةسو يةبأو ما صورة يةأ على عمالئها أحد أو ةأجنبي ولةد إلى نيالوط تصادالقا أو نيالوط

 صدقب صميماتلتا أو اتدنتسلما أو األشياء أو لوماتلمعا هذه ثلمـ عـلى ـتآان يلةسو يةبأ تحواذساال-2
 .عمالئها أحد إلى أو ةأجنبي ولةد إلى ليمهاست

 يرغلا ترك أو ةأجنبي ولةد نةواعم قصدب اتصميملتا أو اتدستنلما أو األشياء أو تالوملمعا هذه ثلم تالفإ-3
 )1(.يتلفها

 في عليها وصنصمال الفعألا دبأح يقـوم يأجنب آل عداماإلب قبيعاو تجسسال مةيرج كبتري :64 مادةلا
 .63و 62 ندتيلماا وفـي 61 ـادةلما من 4و 3و 2 اتلفقرا

 أو 63و 62و 61 دامووال ـادةلما هذه في هاليع نصوصملا لجناياتا إحدى رتكابا على يحرض نم قبويعا
 .ذاتها لجناياتل ررقـمال بـةوعقبال بهااارتك عرضي


ينالثا القسم 

لىع ألخرىا ديالتع جرائم 


)2( نيطولا القتصادا أو طنيولا الدفاع

 غرضب ميماتصت أو وثائق أو اءأشي أو وماتلعم جمعي من آل بدمؤال لسجنبا قبيعا )لةدعم(:65 مادةلا
 تصادالقا أو نيوطال فاعدال الحمصب إلضرارا إلى تغاللهاواس عهامج يؤدي يوالذ ةأجنبي ولةد إلى اليمهست

)3(.نيالوط

 أو تهيفظو كمحب ينمأ آلو حارس آل نةس ينعشر إلى اتسنو عشر من قتلمؤا بالسجن قبيعا :66 لمادة ا
اعفدلا حةمصلل سريةال تارس حتت تحفظ أن يجب ميماتصت أو اتدستنم أو أشياء أو لوماتعم على تهفص كمبح
 أو نةياالخ صدق يرغب امق قد ونكي نيالوط دفاعلا ارأسر من سر ـنع كشفلا إلى هافترمع تؤدي أن نيمك أو نيالوط

 :تيأي بما التجسس
 .منها صورا يأخذ يرغلا ترك أو منها صور أخذ أو يختلسها أو يتلفها يرغلا ترك أو اختالسها أو إتالفها-1
 .هايبلغ يرغلا ترك أو رلجمهوا علم لىإ أو عليها اإلطالع في له فةص ال شخص علم إلى إبالغها-2
 ارتكب قد ينمألا أو الحارس آان إذا اتسنو عشر إلى اتسنو خمس من قتلمؤا بالسجن بةقوعلا ونكتو
 .مةظنألا عاةامر عدمب أو مالهبإ أو بصرت عدمب أو طةيح يرغب أو نةوعبر مةيرالج

 )752.ص 53ر.ج.(1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 مرألاب لتدع)1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

 : أتيي بما وميق ريائزج آل دامعإلاب اقبعوي نةيالخا يمةرج يرتكب

حدأ أوةجنبيأ لةدو لىإ طنيولا اعدفلا حةصللم يةرسال ارست حتت فظتح أن جبيتيماصمت أو اتدمستن أو اءأشي أو اتمولمع ليمست-1 

 . انتآ يلةسويةبأورةصو يةأ لىعهائالعم

حدأأوةجنبيأولةدلىإيمهاسلتصدقبتايمصمتالأواتدمستنلاأواءألشياأوتاومعلالمهذه ثلملىعانتآيلةسويةبأاذتحوساال-2 

.هائالعم 

.هافليت لغيرا ترك أوةجنبيأ ولةد نةاوعم صدقبتيماصمتال أو اتدمستنلا أو اءألشيا أو اتمولمعلا ذهه ثلم إتالف-3 

 )752.ص 53ر.ج(.1975

."طنيولا اعفدلا لىع رىألخا ديعتلا ئمجرا": ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 قمر مرألا ظل في حرر

 )752.ص 53ر.ج.( 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)3(

 : ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 رقم مرألا ظل في حررت
 طنيولا اعفدلا ألضرارا لىإهااللغتساوهاعجم ديؤيتيماصمت أوتادمستن أو اءأشي أو اتمولمع معجي من آل دبلمؤا جنلساب اقبعي
 .يةجنبأ ولةد لىإ مهايسلت هو لكذ من الغرض انآ ذاإ

 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 مرألاب ينثاال سملقا واننع عدل )2(

 رقم مرألا ظل في حررت
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 يكون 66 لمادةا في آرواذ ـنم داع شخص آل اتسنو شرع لىإ خمس من لمؤقتا بالسجن قبيعا :67 مادةلا
 : يةآلتا عالألفا ارتكب قد التجسس أو نةياالخ قصد يرغب

 حةلصلم يةسرال تارس تحت تحفظ أن يجب اتميمصت أو اتدستنم أو أشياء أو اتموعلم على تحواذسالا-1
 .نيالوط فاعدال أسرار من سر عن كشفلا إلى معرفتها تؤدي أن نيمك أو نيالوط فاعدلا

 أو يتلفها يرغلا ترك أو صميماتلتا أو اتدلمستنا أو األشياء أو لوماتلمعا ذهه ثلم اختالس أو تالفإ-2
.منها صورا يأخذ يرغلا ترك أو منها صور أخذ أو يختلسها

 اإلطالع في له فةصال شخص علم إلى يماتمصلتا أو اتدستنلماوأ األشياءو اتلوملمعا هذه ثلم إبالغ-3
 .ذيوعها ائرةد سيعتو أو غهاليب يرغلا ترك أو رلجمهوا إلى أو عليها

 ةطالسل من سابق إذن يرغب يسلـم مـن آل نةس رينشع إلى اتسنو عشر من قتلمؤا بالسجن قبيعا :68 مادةلا
 أو اساتدر أو اتوملمع أو نيالوط فاعدلا همي اختراعا يةنبأج سةسمؤ أو ولةد لحساب ليعم شخص إلى تصةخملا
 .ذلك من شيئا يهإل يفشي أو نيالوط فاعدلا همت يةناعص بيقاتطبت أو لنوعا هذا من اعرتباخ تصلت صنع قةيرط

 السلطة تجعلها لم يةكرسع لوماتعم يقدم من آل اتسنو خمس إلى نةس من بالحبس قبيعا :69 مادةلا
 في له فةصال خصش علم إلى ني،طالو فاعدلاب إلضرارا إلى بجالء يؤدي أن ذيوعها شأن من آانوةلنيعةتصمخال

 .لتجسسا أو نةياالخ يةن يهلد ونكت أن وندرلجمهوا علم أو عليها اإلطالع

 :من آل نةس ينعشر إلى اتسنو عشر من قتلمؤا بالحبس قبيعا :70 مادةلا
 أو دعGستو م أو آGزرم أو Gشأة ـنم أو حGصـن إلGى هGسيت نج أو تهفص مخفيا أو آاذبا سماا منتحال أو مختفيا دخل-1
Gى إلGأGامGع آنGلمG ات ثكن أوG ات مخيم أوG سك مع أوGاترـ Gـ للجGأو يش Gى إلGشآت نمG تجار أو ة ربيحGةيGستعم مGفاعدللةل 

 يGةربح أوةريGسكعسةسGؤم فGي أو سلحة مGيةكرسع Gيارة س فGي أو يGـةوجال الحGةملل ـاتبمرآ أو فنس في أو نيالوط
 .نيالوط فاعدلاهمت ملعشةور أوةمؤسس فـي أو ـتآان ـوعن أي مـن

 Gو ول تGىح نيالGوط عابالدفGـ إلضGـرارا شأنها من عدب عن تصالالا أو سلةمرالل قةيرط يةأ يةفخ قةيرطب نظم-2
 .هجنسيت أو تهفص أو مهسا يخف أو تخفي لم

 Gاق اتف تGضىمقب Gـكلبذ لGه مGصرحا ونكGي أن وندة أجنبي رةGائط يGةألاGتعم سباةريائزجلا ألرضا Gوقف حلق-3
 .يةئرالجزا السلطة من يحتصر أو ماسيبلود

 هاGـتGحدد مGةرمح قGـةطنم فGـي GةيGوغرافبط Gات يلبعم أو Gرائط خ برسGم أو Gور ص بأخGذ أو Gومات سر ل بعم قGام-4
 أو يةكرسعGال Gسات ـالمؤس أو GزآGمرالا أو تآGشـ نمال أو نـ األماآ ول ح أو Gداخل بGكلوذ GةيGبحرلا أو يةكرسعGال Gسلطة ال
 .لطاتلسا تلـك مـن إذن يرغب نيالوط فاعدلا همت تيال أو يةبحرال

 الGذي الحظGر مGن بالرغGـم يGةربحال أو يةكرسعال Gسات لمؤسا أو نةمحصلا لمنشآتا ولح ةمعين ائرةد في أقام-5
 .بتقريره مرسوم يصدر
 نح والجG Gاتيلجناا بيكGـتمر كGشـفل تخGذت تGيلارابيدتبال إمGا قGةلعتم Gاتملومع لGه فةصGال شGخص إلGى أفشى-6
 ة لمتابعا اتاءإجر يربس وإما هميلع بضقولل همئاآوشـر فصـلال هذا من نيثاوال ولألا ينمسقلا في عليها نصوصملا
 .علنا ذلك من شيئا اعذأ أو ضاءقلا ـاتهج مـامأ ةـلمحاآما يربس وإما يققحتوال

 نة سG مGن Gالحبس ب الGسلم Gت قو في عالهأ 6و 4و 3 اتلفقرا في عليها نصوصلما ئمالجرا مرتكبو قبيعا ذلك ومع
 .رادين 70.000 إلى 3.000 من مةغرابو اتسنو خمس إلى

 : من آل نةس ينعشر إلى اتسنو عشر من قتلمؤا بالسجن قبيعا :71 مادةلا
 .مةوكالح رهاقت ال ةانيدوع عماالأ هنابإتي حربلا إلعالن ئرالجزا عرضي-1
.مةوكالح تقرها ال ةانيدوع عماالأ هنابإتي ةمياانتق مالعأ إلى ئرالجزا عرضي-2
 أو ئرللجزا سيمابلودال أو كريـعسال آزمـرلبا إلضـرارا شأنـها مـن اتمخابر يةنبأج ولةد عمالء مع يجري-3

 .يةهروجال يةتصادالقا بمصالحها

 عالألفا لحربا قتو في ـبتكير من آل نةس ينشرع إلى اتسنو عشر من قتلمؤا بالسجن قبيعا :72 مادةلا
 : ةاآلتي

 .مةوكالح من إذن يرغـبيةعادم دولـة من الءعم أو نيمواط مع قاتالعمةإقا أو اسالتمر اءإجر-1
 من بالرغم يةادعم دولـة الءمـع أو نيمواط مع يةتجار مالعبأ طةساوال طريقب إما و مباشرة إما يامقال-2
 .أنالش ذاه في مقررلا الحظر
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 يرتكب من آل رادين 30.000 لىإ 3.000 من مةغرابو اتسنو خمس إلى نةس من بالسجن قبيعا :73 مادةلا
 في وذلك آخر نص أيب يهعل قبمعا يروغ يهعل وصنصمال يرغ نيالوط فاعدلاب إلضرارا نهشأ من ملع أي مداع
 .لحربا قتو

 يةأب ومقي أو بيالحر تادعال مـرور عرقلي من آل واتنس عشر إلى مسخ من قتلمؤا بالحبس قبيعا :74 مادةلا
 قيلارعلا هذه وضع هجتنتي أو هدفه ونكي برمد ملع على أو نفعـال مـالأع من ملع على يضرحتلاب نتاآ يلةسو
 .نيالوط فاعدلاب إلضرارا قصدبو السلم قتو في وذلك ـهامتنظي أو مـالألعا هذه يلتسهب أو

روعشم في لملسا ـتوق يساهممن آل سنوات عشر لىإ خمس من قتمؤلا بالسجن قبيعا :75 مادةلا
 .بذلك عالم وهو نيالوط ـاعفلدبا إلضـرارا نهم غرضلا ونكي للجيش ةيلمعنوا لروحا عافضإل

 آل دج 100.000 إلى 10.000 من مةغرابو اتسنو عشر إلى يننتس من بالحبس قبيعا )لةعدم(:76 مادةلا
)1(.يةئرالجزا ألرضا في ةأجنبي لةود لحلصا تزقةمر أو ينوعطتم دبتجني السلم قتو في يقوم من


لثاثلا القسم 

ألخرىا رائمجلوا امراتؤلموا االعتداءات 


طنولا رضأ المةوس لةدولا طةلس ضد 

 يGره،يتغ أو كGمحال نظGام علGى ضاء لقا إمGا نGهم غGرضال ونكي الذي اءدتعالا إلعداماب قبيعا )لةدعم(:77 مادةلا
 Gدةحبو Gساس الم وإمGا عضا،ب همعضب ضد أو ولةدال طةسل ضد لسالحا ملح على كانسال أوناطنيولما يضتحر وإما
 .نيالوط ابلترا

 .ذهتنفي ولةامح أو اءدتعالا يذفنت اءدتعالا كمح في رويعتب
)2(.لمادةا هذه في عليها نصوصملا يةناالج على كررم 60 لمادةا كامحأ تطبق

 )320.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 في ؤرخملا 82-04 رقم نونقابال لتدع)1(

 : األول طرلسا ) 3065.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقل دراكاست
 "...سببالح اقبعي : " يقرأ ... "جنلساب اقبعي : " من بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

ولةد الحصل ودنجدجنيبت لمسلا وقت في ومقي من آل اردين 30.000 لىإ 3.000من امةرغبو واتنس مسخ لىإ نةس من حبسلاب اقبعي 

.يةرئازلجا رضاأل في ةجنبيأ 


)19.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)2(


: ليي ماآ حررتو )752.ص 53ر.ج(،1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع 

ملحلىعانلسكاأو طنيناولما يضتحر ماإوهرتغيي أو حكملاامـظن ـىلعاءضلقاإما نهم لغرضاونيك ذيال داءتالعام،اعدإلبا اقبعي 

.طنيولا ابلترا دةحبو اسسملا إماو ض،عبال همضبع ضد أو لـةدولا ـةلطس ضد لسالحا 


.يذهفنتلةاومح أو داءتالعايذفنت داءتالعا حكم في ويعتبر 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

طةسل ضد لسالحا ملح لىع انلسكا أو ـنطنياوملا يـضرتح ماإوهرتغيي أو حكملاامظن لىع اءقضلا إما نهم الغرض ونيك ذيلا داءتالعا 

.بدلمؤانجسبال يهعل اقبعي ـنطولا أرض المةسب اسلمسا إماو ض،عبال همبعض ضد أو لةدوال 


.داءتالعا حكم فيريعتب يذهفنتلةاوحمأو داءتالعاذيوتنف 

 رقم مرألا ظل في رتحر

 رقم مرألا ظل في حررت
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 هايلع قبيعا 77 لمادةا فـي عليها نصوصملا لجناياتا ارتكاب منها غرضلا ونكي تيال امرةلمؤا :78 مادةلا
 .ذهايلتنف اددعإلل بهكاترا في بدئ أو ارتكب علف تالها إذا نةس يـنعشر إلى اتسنو عشر من قتلمؤا جنبالس
 في بدئ أو ارتكب علف امرةلمؤا تال قـد كـني لم ذاإ اتـوسن عشر إلى خمس من قتلمؤا السجن بةوقعلا ونكتو
 .ذهايلتنف لإلعداد بهكاترا

 .ارتكابها على يممصتلا على ثرأآ أو ينخصش اتفاق مجردب امرةلمؤا تقومو
 أن وند 77 لمادةا فـي عليها نصوصملا لجناياتا ارتكاب إلى وصلتال بغرض امرةمؤ يرتدب عرضي من آل

 على عالوة يجوزو رادين 70.000إلى 3.000 مـن مةغـراوب اتسنو عشر إلى نةس من بالحبس قبيعا عرضه بلقي
 .بعضها أو ونناقلا هذا من 14 لمادةا في إليها مشارال الحقوق جميع سةمارم من فاعلال يمنع أن ذلك

 Gاالت لحا يGرغ فـي ذلكو الوطن، وحدة مةالسب المساس على آانت يلةسو يةبأ ليعم من لآ )لةمعد(:79 مادةلا
 إلGى دج 3.000 مGن مGةغرابو اتGنوس عGشر إلGى نةسGGدةمل Gالحبس بGبقايع 78و 77 ندتيGا لما في اهليع نصوصملا

)1(.ونناقلا هذا من 14 لمادةا فـي إليها مشارال الحقوق من نهماحر جواز عم دج، 70.000

 ندج أو تخدماس مـن آلو نهايتكو على ملع أو سلحةم اتقو ونآ من آل اإلعدامب قبيعا )لةدعم(:80 مادةلا
 )2(.يةرعالش طةالسل من إذن أو مرأ ونبد لذخيرةا أو سلحةألاب زودهم أو مامهدخاست على ملع أو نوداج

 : عدامإلاب قبيعا )لةعدم(:81 مادةلا
 ع،ورشم سبب ونبد أو حق وجه ونبد آانت أيا يةكرسع قيادة تولى من آل-
 ة،لحكوما مرأ ضد دةلقياا هذه ثلمب احتفظ من آلو-
)3(.قهايتفر أو ريحهاسبت مرألا همل صدر أن عدبةتمعمج همتاوقو هميوشج ونقبي ينالذ قوادوال-

)4()غاةلم(:82ما دة ال

 بمنع تقوم بأن يأمرها أو تصرفه تحت ونكت أن نيمك تيال ةيلعموما لقوةا من لبيط شخص آل :83 مادةلا
 به مريؤ أو ذلك لبيط أن على ليعم أو غرضلا هذا في مهاديستخ أوةلتعبئا أودلتجنيبا صةالخا نانيلقوا يذنفت
 .نةس ينعشر إلى اتـنوس عشـر من قتلمؤا بالسجن قبيعا

 .صودةلمقاةجلنتيا لىإ مرألا ذلك أو لبلطا هذا أدى ذاإ بدمؤال بالسجن فاعلال قبويعا

 )752.ص 53ر.ج.( 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 طتهالس جزائرلا يهاعل اشربت لتيا ـياضألرا من جزء خراجإ لىع أو طنولا أرض المةسب اسلمسا لىع انتآ يلةسو يةبأ عملي من آل
 من امةرغبو واتنس عشر لىإ نةس من سببالح اقبعي 78و 77 نيتمادال في هايعل وصنصالم تالحاال غير في لكذو طةسلال لكت من

 .ونانقلا ذاه من 14 دةماال في هايإل ارشملا وقحقال من حرمي أنكذل لىع الوةع وزجيو اردين 70.000 لىإ 3.000

 )752.ص 53ر.ج.( 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)2(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 حةألسلاب دهموزأو دهمجنيتأوهممادخستالىع عمل أوداونجندجأودمختسامن آلواهوينتك لىعملعأو لحةسم واتقونآمن آل
.بدلمؤا ـنجسلاب ـباقيع يـةعرشال لطةسال من يحرصت أو مرأ وندب رةيلذخاو

 )752.ص 53ر.ج.( 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)3(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 حةسلباأل دهموزأو دهمجنيتأوهممادخستالىعملعأوداونجندجأودمختسامن آلواهوينتك لىع عمل أوحةلسم واتقنآو من آل
 .بدمؤال جنلساب اقبعي يةعرشال لطةسال من يحرصت أو مرأ وندب رةيلذخاو

 )752.ص 53ر.ج.( 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لغيتأ )4(

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 .دامعإلا بةقوعلا ونتك لحةساأل مالعتسبا بهاكاترا في شرع أو 81 و 80و 79و 77 ادموال في يهاعل وصنصلما جرائملا ارتكبت ذاإ
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بعارلا القسم 

لةخملا خريبلتوا يلالتقت اتياجن 


ةولدبال 

 Gبقيعا GرثGآأ أو GةقGطنم Gـيف ـب لتخريا أو لـ لتقتيا Gشر نGهنGم Gرض غال ون كي اءدتعاGبكيرت GنمGGلآG :184ادة1ملا
 .إلعداماب

 .اءدتعالا كمح في ريعتب ذهتنفي ولةامح أو اءدتعالا ذوتنفي

 عليهGا Gب قايع G 84ادة لما فGـي عليهGـا نGصوصمال ة لجنايا Gاب كارت منهGا غGرضال ونكي تيال امرةلمؤا :85 مادةلا
 .ذهايلتنف لإلعـداد بـهاكتار فـي بدئ أو ارتكب علف تالها إذا بدمؤال بالسجن
 بGدئ أو Gب ارتك عGلف امرةلمؤا تال قد كني لم إذا نةس ينعشر إلى اتسنو عشر من قتلمؤا السجن بةوقعلا ونكتو
 .ذهايلتنف لإلعداد بهكاترا في
 .ارتكابها على يممصتلا على ثرآأ أو ينشخص اتفاق مجردب امرةلمؤا تقومو
 أن وند G 84ادة لما فGي عليهGا نGصوصمال Gاتيلجناا Gابكارت إلGى وصGلتلا غGرضب امرةGؤمردبيت عرضي من آل

 .اتسنو عشر إلى خمس من قتلمؤا بالسجن قبيعا عرضه بلقي

 إلخGاللا قGصدب Gك وذل ما قيادة أو ةمهم فيها تولىي أو سلحةم صاباتع يرأس من آل إلعداماب قبيعا :86 مادةلا
 يمتقGس أوGبنه أو صاب غتا قGصدب أو 84و 77 ندتيGا لما فGي عليهGا نGصوصمال لجناياتا إحدى بارتكاب ولةدال منبأ

 .لجناياتا هذه بيكتمر ضد لتعم تيال ةيلعموما لقوةا مةواقم أو مةهاجم قصدب أو يةوصوالخص ةيلعموما األمالك
 أو Gا كوينهت على ملواع أو تنظيمها أو صاباتع ينوكتب أو بةعصالا آةحر ارةدبإ مواقا من نفسها بةوقعبال قبويعا
 إليهGا أرسGلوا أو مGةيالجر اتدوأو ةريخوالGذ ألسGلحةوا ؤنملبGا مGدادهاإ أو بتزويGدها علم وعن مداع مواقا أو تنظيمها
 . صاباتعلا قواد أو يريدم مع أخرى قـةيطر يةبأ اتمخابر أجروا أو مؤنا

 لىإ اتسنو شرعمن قتلمؤا سجنبالةمهم أودةايقيةأ فيها ونولتيينالذ باتاصعلاادرفأ قبيعا :87 مادةلا
 . نةس ينعشر


رركم لرابعا القسم 

بيةاهرإ أفعالب ةفموصوال الجرائم 


)1( ةتخريبي أو

 دولةال منأ هدفتيس علف آل مر،ألا هذا هومفم في ،اريبيتخ أو رهابياإ فعال عتبري )يدةجد(: مكرر 87 مادةلا
 :تييأ ما ضهغر ملع أي طريق عن عاديال وسيرها سساتالمؤ تقرارسوا ةابيرلتا مةوالسال ةلوطنيا ةدوالوح
 اصخشألا على الجسدي أو يونلمعا اءدتعالا خالل من منألا عدامان جو وخلق كانسال أوساط في عبلرا بث-
 هم،تكاتلممب المس أو للخطر همنمأ أو هميتحر أوماتهحي يضعرت أو

 ،ةلعموميا لساحاتا في تصامالعا أو رلتجمهاو الطرق في لقلتنا يةحر أو مرورال آةحر عرقلة-
 بور،الق دنيست أو نبشوةريوجمهلاو مةألا موزر على اءدتعالا-
 دون احتاللها أو عليها تحواذسالاو ةصوالخا ةوميلعما تايكملوال قلنوال اصالتلموا ئلوسا على اءدتعالا-
 ،يونقان مسوغ
 ماب لمياها في أو عليها إلقائـها أو ألرضا طنبا في أو لجوا في بهايتسر أو مادة خالدإ أو المحيط على اءدتعالا-
 خطر، في يةعيبطال ةالبيئ أو وانيالح أو نسانإلا صحة جعل شأنها من يةيمإلقلا لمياها فيها

 رفقملل عدةساملا المؤسسات يروس مةعاال تايروالح لعبادةا سةمارم يةحر أو ةيلعموما لطاتسلا ملع عرقلة-
 م،اعلا

 نانيلقوا طبيقت عرقلة أو ماتهلكممت أو أعوانها حياة على اءدتعالا أو ةيلعموما لمؤسساتا يرس لةقرع-
 .تامينظتوال

 سمقب )10و 9و 8.ص 11ر.ج.(1995 فبراير 25 في ؤرخملا 95-11 رقم مرألاب لثاثلا ابلكتا من ولاأل ابلبا،ألولا صلفال ممت)1(
 .9مكرر 87 دةماال لىإ مكرر 87 من ادمولا منضويت "ةخريبيت أو ةابيهرإ عالفبأ فةصووملا جرائملا" واننع حتت مكرر رابع
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 أعاله، كررم 87 لمادةا في لمذآورةا عالألفا مرتكب لها عرضتي تيال لعقوباتا ونكت )لةدعم(:1 مكرر 87 مادةلا
 : تييأ آما

 بد،ؤملا السجن ونناقلا في عليها نصوصملا بةوقعلا ونكت عندما إلعداما-
-Gسجن الG مؤالGدبG Gدما عنG وقعلا ون كتGةبG مالGصوص نG Gا عليهGGيفGونناقلا Gسجن الG تقلمؤاGGنمGشر عG)10(نوسGات GىإلG 

 نة،س)20(ينعشر
 نون،القGا في عليها نصوصملا بةوقعلا ونكت عندما نة،س)20(ينعشر إلى اتسنو)10(عشر من قتلمؤا السجن-

 نوات،س)10(عشر إلى اتوسن )5( خمس من قتلمؤا السجن
 .ألخرىا لعقوباتل بةسنبال فةمضاع بةوقعلا ونكت-

)1(.لمادةا هذه في عليها نصوصملا ئمالجرا على كررم 60 لمادةا كامحأ وتطبق

 GيفG أو Gات لعقوبا ونناقGيفGGا عليهG Gصوص نGمال GةبGوقعلا عف ضGةبGوقعلا ون كت )1دة1يجد(:12رر1كم 187ادة1ملا
 فGي إليها مشارال نافصلأل ةعلتابا يرغ عالألفا كلل بةسنبال نص،لا هذا في مدرجةلا يرغ ألخرىا الخاصة نصوصال
 .لتخريبا أو باإلرهاب ةطرتبم عالألفا هذه نفس ونكت عندما أعاله، كررم 87 لمادةا

 أو ةـمعيج أيـة يرسي أو نظمي أو يؤسس أو شئني من آل بدمؤال بالسجن قبيعا )ديدةج(:3 رركم 87 مادةلا
 . مرألا هذا من كررم 87 لمادةا كـامأح ئلةاط تحت أنشطتها تقع أو غرضها ونكي مةظنم أو ماعةج أو يمنظت

 كني مهما آة،مشار أو انخـراط آل نـةس)20(ينعشـر إلى اتـوسن)10(عشر من قتلمؤا بالسجن قبيعا آما
 أو غرضها عرفةممع قةباسلاةرلفقا في لمذآورةا اتمظنمال أو عاتالجماأو اتيمتنظلاأو اتلجمعيا في،الهشك

 .أنشطتها

 مةغرابو اتسنو)10(عشر إلى اتسنو)5(سةمخ من قتلمؤا بالسجن قبيعا )يدةجد(:4 مكرر 87 مادةلا
 ايشجعه أو عالهأ رركم 87 لمادةا في لمذآورةا العفألاب يدشي من آل دج، 500.000 إلى دج 100.000 من يةمال
 .آانت يلةوس يةأب يمولها أو

 من يةمال مةغرابو اتسنو)10(شرـع لىإ مسخ من قتلمؤا بالسجن قبيعا )جديدة(:5 مكرر 87 مادةلا
 يدتش تيال تسجيالتلا أو عاتولمطبا أو الوثائق نشر أو طبع مداع يديع من آل دج، 500.000إلى دج 100.000

 .القسم هذا في لمذآورةا عالألفاب

 امةروبغ نةس)20(رينشع إلى اتسنو)10(عشر من قتلمؤا بالسجن قبيعا )دةجدي(:6 مكرر 87 مادةلا
 أو ماعةج أوةجمعي في لخارجا في ينخرط أو نشطي ئرياجز آل دج، 1.000.000 إلى دج 500.000 من يةمال
 .ئرلجزاا ضد هةوجم يرغ أفعالها آانت وإن تىح تهايمست أو شكلها آان مهما ةيبيرخت أو ةرهابيإ مةظنم

 .ئرالجزا مصالحب إلضرارا عالهأ ةلمبينا عالألفا هدفتتس دمانع بدمؤال السجن بةقوعلا ونكتو

 مةارغبو نةس)20(ينعشر إلى واتنس)10(عشر من قتلمؤا بالسجن قبيعا )دةيدج(:7 مكرر 87 مادةلا
 أو يحملها أو عليها ولييست ئرذخا أو وعةنمم سلحةأ يحوز من آل دج، 1.000.000 لىإ دج 500.000 من يةمال
 .تصةخملا السلطة من رخصة وند لهاستعمي أو يصلحها أو صنعهاي أو درهايص أو يستوردها أو فيها تاجري

 أو رةجفتم ادموب خيرةاأل هذه عـلقتت عندمـا قـةبساال لفقرةا في عليها نصوصملا عالألفا كبمرت إلعداماب قبيعا
 .ناعتهاص أو رآيبهات في تدخل مادة يةأ

 إلى دج 100.000 من يةمال مةغرابو اتسنو)10(عشر إلى اتسنو)5(خمس من قتلمؤا بالسجن قبيعا
 اضرغأل صنعهاي أو يستوردها أو يوزعها أو ريهايشت أو ضاءـبي حةلسأ علم عن يبيع من آل دج، 500.000

 .ونناقلل فةمخال


)19.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)1(


: ليي آما حررتو )8.ص 11ر.ج(، 1995 فبراير 25 في خرالمؤ 95-11 رقم مرألاب أضيفت 

: أتيي آما هأعال مكرر 87 المادة في رةآوالمذ عالفاأل مرتكب لها تعرضي لتيا اتوبلعقا ونتك 

د،بالمؤ جنلسا ن،نوقاال في يهاعل نصوصالم بةقوعال ونتك ندماع دامعإلا- 

نة،س)20(عشرين لىإ واتنس)10(عشر ـنمتـالمؤق جنلسا ن،نوقاال في يهاعل نصوصالم بةقوعال ونتك ندماع بدالمؤ جنلسا- 

1ن1م جن1س1لا ن،نو1اق1ال 1ي1ف 1ايه1عل ن1صوصمال بةقو1ـع1ال ونـ11تك 1ـا1ندمع 1ـة1نس)20(1شرين1ع ل1ىإ واتن11س)10(1شر1ع 1ن1م ت1المؤق1 جن1سلا-

.رىخألا اتوبلعقل بةسنبال فةعضام بةقوعال ونتك ت،انوس)10(لىإ واتنس)5(مسخ 
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 هGذا كGامألح Gا تطبيق الGصادرة، تGةقؤمال الGسجن Gات بعقو ون كGت أن Gاالت لحا آGل فGي ن يمك ال :8 مكرر 87 مادةلا
 : من أقل مرألا

 بد،ؤملا السجن بةوقع الصادرة، بةوقعلا ونكت عندما مؤقتا سجنا نةس)20(ينعشر-
 .قتلمؤا السجن بةوقع الصادرة، بةوقعال ونكت عندما نصفال-

ننتيس لمدة اتلعقوبا ونناق من 6 لمادةا في عليها نصوصملا ةعيلتبا اتلعقوباب النطق جبي :9مكرر 87 مادةلا
 .مرألا هذا كامحأل طبيقات ةجنائي بةوقعب كمالح حالة في اتسنو)10(عشر إلى)2(

 .يهعل محكوملا لكاتممت صادرةم نيمك ذلك، عن فضال

 لىإ دج 10.000 من مةغرابو اتنوس)3(الثث إلى)1(نةس من بالحبس قبعاي )دةجدي(:10مكرر 87 مادةلا
 أن دون صالةلا فيه تقام ميموع كانم أي في أو مسجد داخل تأديتها ولحا أو بةطخ أدى من آل دج 100.000

 .بذلك يامقلل طرفها من له خصارم أو هلةؤملا ةيلعموما السلطة طرف من ادتممع أو عينام ونكي
 آل دج 200.000إلى دج 50.000 من مةغرابو اتسنو)5(خمس إلى اتسنو)3(ثالث من بالحبس قبويعا
 سكبتما المساس هانأش من ونكي أو مسجدلل ةللنبيا ةلمهمل فةمخال مالعأ على عل،ف أيب أو لخطبا طةساوب أقدم، من

)1(.القسم هذا في يهاإل مشارال عالفألاب اإلشادة أو المجتمع


سمالخا القسم 

مردتال اتحرآ في اهمةسلما اتياجن 

: ةاآلتي عالألفاب مردتال رآةح أثناء يقوم من آل بدمؤال بالسجن قبيعا )لةعدم(:88 مادةلا
 لةلوحيلا أو ةميولعماةوقـال عرقـلة نهام غرضلا ونكي تيال مالعألا من غيرها أو ئقاوع أو يسراتم مةإقا-1
 .إقامتها على عدةالمسا أو أعمالها مباشرة وند

 اءسو نديرتملما جمعت يلهست أو يضتحر أو يددهتال أو نفعلبا وذلك جمعها أوةميولعما لقوةا عاءداست نعم-2
 . عوةدلا وسائل من يلةسو بأي أو التجمع شارات من غيرها أو ألعالما ملبح أو اتلنشرا أو مراألوا بتوزيع
 يرغ أو نةوكمسال نازلملا أو ةوميلعما لمنشآتا من غيرها أو آزمرالا أو نيباملا تاللحاوأ صابتغا-3
 .ةوميلعما لقوةا مةواقم أو مةهاجم قصدب وذلك نةوكسمال

 مهعل مع نفع يرغب لمذآورةا نازلملا ولبدخ نديرلمتمل محيس الذي تأجرمسال أو المالك بةقوعلا بنفس قبويعا
)2(.همبأغراض

)15.ص 34ر.ج(.2001 وونيي 26 في خرالمؤ09-  رقم مرألاب ضيفتأ )1( 01

 )752.ص 53ر.ج.( 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)2(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66  رقم مرألا ظل في حررت

:ةاآلتي عالفاألب ردتمال اءأثن وميق من آل نةس عشرين لىإ اتونس عشر من ؤقتملانسجبال اقبعي 

أوهالماعأرةاشمب وندلةلويلحاأو يةمومعال وةقال لةرقعهانم الغرض ونكي لتياالمعاأل مناغيره أو وائقعأو اريسمت مةإقا-1 

.تهاامقإ لىع دةعاسالم 

أو مراوألا وزيعبت اءوسنيردتملمامعجتيلسهتأو يضحرتأويدهدتال أو لعنفبا لكذوهاعـمجأو يةمومعالوةقال اءدعاست منع-2 

.عوةالد ئلاسو من لةيسو أيب أو معجتلا اراتش من اغيره أو عالمألا ملبح أو لنشراتا 


مةاجمه صدقب لكذو نةكوسالم غير أو نةكوسالم زلنالما أو يةمومعال منشآتلا من هاريغ أو راآزملا أو انيبملا اللتاح أو اباغتص-3 

.يةمومعلا وةقال مةاوقم أو 

.هماضأغربمهلعمع عنف بغير رةآولمذازلانلماولخبدنيردتمللم سمحيذيالجرأتمسلاأوكلماالبةقوعال بنفس اقبعوي 
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: ةاآلتي عالألفاب مردتال آةحر أثناء يقوم من آل بدمؤال بالسجن قبيعا )(:89مادة ا لةدعم ل
 لاGتعم اسGقيطر GنعGGكلذ GانآأاءGوسGت، ناآ Gوعن أيGنمG اتد لمعاأو ئرGذخا الG أو Gلحة سGألاGىعلG Gتيالء ساال-1
 ةيلعموما Gسات سلمؤاGنمGGا غيرهG وأتاGـنGترساال أو عاتدGستو ملا أوGزآGمراال أو Gالت لمحاGبهن أوGديGهدتلا أوGفنGعال
 .سلحةألا من ةيلعموما اتلقوا وانعأ يدتجرب ذلك آان أو

 ة دنيم Gرى أخGG تامGGالع أو سبGGالموأ مي سGGريزءاGدتGGار أو GةيGGفخ أو ة عالني ئرخاGذ الGG أو Gلحة سGGألاGلمGGح-2
 .يةكرسع أو

)1(.همتحأسل نوليستعم ينالذ ألشخاصا إلعداماب قبويعا

 عن أو مداع نهاويمد أو يزودونها من أو مردت آةحر يمنظت أو ارةدبإ ونومقي من إلعداماب قبيعا :90 مادةلا
 يريدم مع نتاآ يقةرط يةبأ اتمخابر ونيجر أو نامـؤ هايـإل ونيرسل أو ئمالجرا اتدوأ أو ئرالذخا أو سلحةألاب علم
 .آةالحر قواد أو

 سدساال القسم
 فةلتخم أحكام

 عGشر عن قلت ال لمدة قتلمؤا بالسـجن ـبقايع ،ةلمهنا سر يفرضها تيال تابجبالوا إلخاللا عدم مع :91 مادةلا
 إلGى 3.000 مGن مGةغرابو اتGنوس Gـمس خ إلGى نGـةس مGن بسوبGالح Gرب حلاGتقو في نةس ينعشر تجاوز وال اتسنو

 أو Gسس جالت أو ة لخيانا ئمجGرا Gاب كالرت عGالأف أو Gـط طخ بوجGود علGـم شGخص آGل الGسلم، Gتقو فGي رادين 30.000
 يGةرإلداا أو يةكرس عال لطاتلسا عنها يبلغ ولم نيالوط فاعدلاب إلضرارا طبيعتها من ونكي تيال لنشاطاتا من غيرها
 .بها مهعل فور يةضائقلا أو

 شGريكا أو Gاعال ف ون كGي أن وند Gب يرتك مGن شGريكا رهعتبابا قبيعا 42 لمادةا في نلمبينيا ألشخاصا على عالوة
 : ةاآلتي عالألفا أحد

 آنGامGأ أوGمهGل آنGسا مة وتهيئ ةش لمعيا ئلGا وسG أو ؤنمGالبGGةولGدالGنمGأGدضG نح والج Gات لجناياGيبGكتمر GديGتزو-1
 .ياهمنوابمهعل ومع اهإآر يهعل وقع قد ونكي أن وند لكوذملتجمعه أو همئتفاالخ

 أو Gة نحGجال أو GةيGناالج Gوع ضومGىإلG ول وصال يلهستو نح الجG Gكلوت Gات لجنايا Gذه هGيبGكتمر Gالت اسمر مGلح-2
 .بذلك مهعل مع آانت قةيرط بأي وذلك يلهوصت أو قلهن أو ئهفاإخ

 Gشرآاء لا أو ينفGاعللا يرغ من يرتكب من مخفيا ارهعتببا قبيعا 387 لمادةا في نلمعنييا ألشخاصا على عالوةو
 : ةاآلتي عالألفا

 مGوادلا أو األشياءو نحةجال أو يةناالج ارتكاب في لستستعم آانت أو لتاستعم تيال اتدواأل أو األشياء إخفاء-1
 .بذلك مهعل مع نحالج أو لجناياتا من تحصلةمال الوثائق أو

 أو ة لجنايا عGن Gث لبحا يلهستG شGأنها مGن يةوصخGص أو ةيعموم ةقوثي فزييت أو إخفاء أو اختالس أو تالفإ-2
 .بذلك مهعل مع رتكبيهام عقاب أو عليها يلالدل تشافآا أو نحةجال

 الدرجGة يGةاغل فاعGلال هار أص أو Gارب قأ عفGيت أن Gادة لما Gذه ه فGي عليها نصوصملا لحاالتا في ةلمحكمل يجوزو
 .مقررةلا بةوقعلا من ثةثالال


)752.ص 53ر.ج.( 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)1( 


: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 رقم مرألا ظل في حررت 

: ةاآلتي عالفاألب ردتمال اءأثن وميق من آل نةس عشرين لىإ اتونس عشر من ؤقتملانسجبال اقبعي 

أو مراآزلا أو حاللما هببن أو يدتهدال أو لعنفا عمالتسبا واءس ت،نآا وعن أي من واتدألا أو ئراخذلا أو حةلساأل لىع الستيالءا-1 

.يةوممعال قوةال الرج سالح بنزع أو يةومعمال اتؤسسلما من اغيره أو اتدعوتمسلا أو ازنخملا 


.يةركسع أوةدنيم رىخأ اتمعال أو بسمال أو ميرس زي داءتار أو ائرخذلا أو يةفخ أو رةهظا رةصوب لحةساأل ـملح-2 

يةركسع أوةدنيم رىخأ اتمعال أو مالبس أو ياسمرياز وندتري ائرخذ أو أةبمخ أو رةهظا حةلسأ ونلمحي ذينلا اصشخاأل انآذاإ 

.بدمؤال جنلساب ونقباعفي 

.دامعإلاب همحتلسأ ونلميستع ذينلا خاصشاأل اقبعوي 
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 أمن ضد نحةج أو يةناج عن ةضائيلقا أو يةإلدارا لطاتلسا يبلغ من آل ررةالمق بةوقعلا من يعفي :92 مادةلا
 .فيها روعشال أو تنفيذها في دءلبا بلق ولةدال

 بدء بلق كنلو يهف وعشرال أو ذفيلتنا ءاانته عدب حصل قد الغبإلا آان إذا احدةو درجة بةقوعلا تخفضو
 .لمتابعاتا

 فسن في رآاءلشا أو ينفاعلال على بضالق من كنم إذا فاعللل بةسنبال احدةو درجة بةوقعلا آذلك تخفضو
 .ابعاتتلما دءب عدب لكذو لخطورةا ونفس لنوعا نفس من خرىأ ئمجرا في أو مةيرالج

 في ضاءعأ واناآ إذا هميلع بةوقع يةبأ يقضى ال نهفإ صياخش لجناةا كبهارتي لتيا الخاصة لجناياتا عدا وفيما
 من همل نذارإولأ صدور مجردب نهاموابحسناومةمه أو ملع بأي مواويق أو ادةيقافيه تولوايلم سلحةمبةعصا
 .إليها همنفسأ موالس أو ةدنيلما أو يةكرسعال لطاتلسا

 نحجلا مواد في آما مةإلقاا من بالمنع لمادةا ذهه كملح تطبيقا بةوقعلا من عفيي من على كمالح ذلك مع يجوزو
 .ونناقلا هذا من 14 لمادةا في ةلمبينا الحقوق من مانبالحرو

 آةولمم ضبطت قد كنت لم إذا قيمتها أو فاعلال عليها يحصل تيال فآتالمكا ونتك بأن كمالح يقضى :93 مادةلا
 .نةللخزا
 .هاابارتك في لتاستعم تيال اتدواألو األشياءو نحةجال أو يةناالج وعضوم األشياء صادرةمب يقضىو
 .ضةوالرا ةنافذوال عةطاقلا األجهزةو اتدواألو اآلالت افةآ سلحةأ مةآل هومفم في تدخلو
 تلقللتلاستعم إذا إال سلحةألالقبي من أخرى اءيشأ يةأ أو يةعادال عصىوال لجيبا صاتقمو ينكاآسال برعتت وال
 . ضربلاأو لجرحاأو

 ديقةصلاأو يفةلالحلالدو منأضد تكبرتتيال عالألفا تخضع أن صدرهت رسوممبمةكوللح يجوز :94 مادةلا
 .السلم أو لحربا قتو في اءسو ولةدال منأ ضد نحالج أو لجناياتاب لخاصةا كامحألا عضب أو كلل ئرللجزا

أية وعلى مباشر يرغ أو باشرم يقبطر اءسو خارجي مصدر من يةللدعا االأمو تلقىي من آل :95 مادةلا
 من مةغرابو اتسنو خمس إلى هرأش تةس من بسبالح قبيعا يةسايسال بالدعاية قوميو آان سبب أليو آانت صورة
 .دج 36.000 إلى 3.600
 فهاالبإت أو تهادإباب أو بمصادرتها إما كمالح ويقضي مةيرالج ارتكاب في دمتخاست تيال ئلوسالا ميعج ضبطتو
 .والحألا حسب على
 .ونناقلا هذا من 14 لمادةا في ةلمبينا الحقوق من مانبالحر تقضي أن ذلك على عالوة ةلمحكمل يجوزو

 منآل دج 36.000 إلى 3.600 من مةغرابو واتنس 3 إلى هرشأ تةس من بسحلبا قبيعا )لةعدم(:96 مادةلا
 اية،عدلا غرضب رضعلا أو لبيعا أو التوزيع بقصد يحوز أو رلجمهوا نظارأل رضعي أو لبيعل يضع أو زعيو

 .ةلوطنيا مصلحةلبا رارإلضا شأنها من أوراقا أو اتنشر أو اتمنشور
 خمس إلى رفعت الحبس بةوقع فإن يأجنب وحي أو مصدر من األوراق أو اتلنشرا أو اتشورنلما آانت وإذا
 .اتسنو
دةاملا في ةلمبينا الحقوق من مانرالح بةوقعب نلسابقتيا نلتيلحاا في تقضي أن لكذ على عالوة ةلمحكمل يجوزو

 )1(.مةاإلقا من وبالمنع ونناقلا هذا من 14

 Gذا هGيفG Gددة محGلا ئمGرا الج GنعGيو لمعنا Gشخص للG ة ائيزجلاةيGسؤول الم Gام يقن يمك )1دة1يجد(:1رر1كم 196ادة1ملا
 .ونناقلا هذا من كررم 51 لمادةا في عليها نصوصملا الشروط حسب وذلك الفصل،

 وفGي ،كGررم G 18ادة لما فGي عليهGا نGصوصمال Gات يلكيفا Gسب ح مGة،غرالا بGةوقع يو لمعنا الGشخص على وتطبق
 .ضاءتاالق ندع ونناقلا هذا من 2 كررم 18 لمادةا

)2(.كررم 18 لمادةا في عليها نصوصملا يةيلمكتال لعقوباتا من ثرآأ أو احدةلو أيضا ضرويتع

 )752.ص 53ر.ج.( 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

حةصلبالم إلضراراهاأنش منو جنبيأ حيو من أو درمص من اتإعالن أو اقارأو أو اترشن أو وراتمنش لبيعل يعرض أو وزعي من آل 

مسخ لىإ هرأش تةس من حبسبال اقبعي يةعاالد صدقب ضهارع أو هاعيب أو عهايزتولاوزهحي أو،رهوجملا ارظنألهاضرعي أوةطنيلوا 

.اردين 36.000 لىإ 3.600 ـنم مةارغبو واتنس 

.مةاقاإل من منعلابو ونانقلا ذاه من 14 دةماال فيةمبينال وققحلا من انمحرلاب تقضي أن لكذ لىعوةالعمةكمحللوزجيو


)20.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)2( 

 رقم مرألا ظل في حررت
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 ينثاال الفصل
 هرجمتلا

:ميموع كانم في أو عاملا الطريق في ةاآلتي عالألفا ابارتك يحظر )لةعدم(:97 مادةلا
.مسلحال رلتجمها )1
 .يملعموا دوءهلاب إلخاللا نهشأ من الذي مسلحال يرغ رلتجمها )2
 سلحةأ مليح نهمم عدد آان إذا أو ظاهرا سالحا ملحي هنيكونو ينالذ ألفـرادا أحد آان إذا مسلحا هرتجملا برعتيو
 .سلحةآأ مالهاعتسال ضرتحستاو لتاستعم بأةخم أو ظاهرة أشياء يةأ أو خبأةم

 ائيضق مرأ أو كمح أو ونناقلا يذفنت على للعمل أو رلتجمها لتفريق ونبلطي ينذلاةميولعما لقوةايللممث يجوزو
 أو نهاويحتل تيال رضاأل عن فاعدلا منهيمك لم إذا أو مادي اءدتعا أو نفع مالعأ هميلع عتقو إذا لقوةا لااستعم
 .يلةسولاذهه يرغبهميلإ لتوآ تيال آزمرالا

 المجلس رئيس أو ةرئـداال رئيس أو اليوال يقوم أن عدب لقوةبا رلتجمها تفريق ونكي رىخألا لحاالتا وفي
 ماب تهيفظو اتشار ملحي منم ئيالقضا ضبطلا من آخر ضابط أي أو طةشرال محافظ أو بهوان أحد أو بلديال بيعشال
 :تييأ

 .فعاال نذاراإ رلتجمها وننوكي ينالذ ألفرادا نذارإ شأنها من ةضوئي أو ةصوتي بإشارة وجوده إعالن-1
 لاباستعم أو وتصلل بركم طةساوب وذلك بالتفرق رلتجمها في ونآرتشي ينلذا ألشخاصا على هلتنبيا-2
 .فعاال نذاراإ رلتجمهل نـيلمكونا ألفـرادا نذارإ أيضا شأنها من ةضوئي أو ةصوتي اتإشار
)1(.تيجةن إلى ولألاهلتنبيا يؤد لم إذا قةطريلا بنفس ثان يهنبت يهوجت-3

 ولGم مGسلح يGرغ أو مGسلح رتجمه في آان مسلح يرغ شخص آل نةس إلى ينهرش من بالحبس قبيعا :98 مادةلا
 .هتنبي ولأ عدب آهتري

 إال Gرق فيت لGم مGسلح ر تجمه فGي مGسلحال يGرغ الGشخص مرتاس إذا اتسنو ثالث إلى هرأش تةس من الحبس ونكيو
 .لقوةا لاباستعم
 .ونناقلا هذا من 14 لمادةا في ةلمبينا الحقوق من مانبالحر هم،يعل مولمحكا ألشخاصا قبيعا أن يجوزو

 أشياء أو مخبأ أو ظاهرا سالحا ملحي وجد من آل اتنوس الثث إلى هرأش تةس من بسحلاب اقبعي :99 مادةلا
 ثناءأ أو تهسبنابم أو تظاهر ءاأثن أو هرتجم في وذلك سلحةآأ اهلاتعمالس ضرتحتاس أو لتعماست أةبخم أو اهرةظ

 .ضاءتاالق ندع أشد اتبعقوب خاللإ يرغب وذلك تهسبنامب أو اجتماع
 .لقوةبا تم قد هرتجملا تفريق آان إذا اتسنو مسخ إلى نةس من الحبس ونكيو
 نعملابو ونناقلا هذا من 14 لمادةا في نةبيملا وقالحق من مانبالحر هم،يعل كوممحال اصخشألا قبيعا أن يجوزو
 .مةإلقاامن
 ضيأرا ولدخ من لمادةا هذه في عليها نصوصملا نحالج إحدى في هانتدإب قضي يأجنب أي منعب ضاءقلا يجوزو
 .طنولا

 )753.ص 53ر.ج.(1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)1(

 : ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 رقم مرألا ظل في حررت
 : يمعمو انكم في أو املعا يقرطلا في ةاآلتي عالفاأل ابارتك ظرحي


.سلحالم رتجمهال

.ميومعلا وءدهلاب اللإلخا نهأش من ذيال لحسملا غير رتجمهال 

(1 
(2 


األ حدأ انآ ذاإ لحاسم هرمجلتا ويعتبر

.لحةسآأ هالعماتسال ضرتحتساو لتمعاست بأةمخ أو رةهظا 

عتقوذاإوةقال العمتسا ائيضقمرأأو حكم أو ونانلقايذفنت لىعملعلل أورجمهتال لتفريق ونلبطي ذينلايةومعمال وةقال ليمثملوزجيو 

.يلةسلوا هذه بغير همليإ لتوآ لتيا مراآزلاأو نهاتلويح لتيا رضاأل عن اعدفلاهممكنيلمذاإأو ديما داءتاع أو عنف المعأهمليع 


فظحام أو يهعدسام حدأ أو يةلدبال رئيس أو لهيآو أو الةعمال ملاع وميق أن عدب وةقبال هرمجلتا تفريق ونيك رىألخاتالحاال وفي 

 : أتيي ماب تهفيوظ اراتش مليح منم ائيضلقا بطضال من خرآ بطضا أي أو طةرشال

.عاالف ذارانإهرمجلتاونونيك ذينلاادرفألاذارنإهانشأ منةوئيضأوةوتيصرةشابإ ودهوج إعالن-1 

من ةوئيض أو ةوتيص راتشاإ مالعتسبا أو وتصلل مكبر طةاسوب لكذوقرفتبال هرمجتلا في ونيشترآ ذينلا خاصشاأل لىعهلتنبيا-2 

.االعف راذانإرجمهتلل ونينكملا ادرفاأل ذارنإ ضايأ نهاشأ 

.ةجنتي لىإ األول هلتنبيا يؤد لم ذاإ قةيرالط بنفس انثهتنبي يهتوج-3 

.ومسمربهاالعمتسا جبي لتيا اراتإلشا واعنأددتحو 

 اءأشي أية أوأةبمخحةسلأحمليهمنمعدد انآذاإأوراهاظحاالسمليحنهنوكويذينلاادرف
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 عاتمطبو أو بكتابات أو علنا تلقى بخطب اءسو لحسملا يرغ رلتجمها على شربام يـضتحر آل :100 مادةلا
 هرش من الحبس بـةوقعال ونكتو أثره دوثح نهع تجنذاإ نةس إلى ينهرش من بالحبس يهعل قبيعا زعتو أو علـقت

 .يةسكعلا لةالحا في ينبتوقعلا نهاتي بإحدى أو رادين 5.000 إلى 2.000 من مةغرابو هرأش تةس إلى واحد
 تجن إذا اتسنو خمس لىإ سنة من بالحبس يهعل قبيعا مسلحال رلتجمها على ئلوسالا بنفـس باشرم يضتحر آل
 . أثره دوثح نهع

 نهاتي إحدىب أو رادين 10.000 إلى 2.000 من مةغرابو نةس إلى هرأش ثةالث من الحبس بةوقعلا ونكتو
 .ةيلعكسا لةالحا في ينبتوقعلا

 .هئأثنا في ترتكب تيال نحوالج لجناياتا عن حاآمةلما وند رلتجمها نحج عن ةلمحاآما ولتح ال :101 مادةلا
 السلطة ثلمم ههجوي الذي نيثاال هنبيلتا عدب هرمجتلا في االشتراك في مرتسي الذي الشخص إلزام يجوزو
 .رلتجمها هذا عن مةناجال ألضرارا عن ماليال يضعوبالت ةيلعموما


ثثالال الفصل 

ورتسدلا ضد لجنحوا اتيالجنا 


األول القسم 

)1( ابنتخالا رسةابمم ةصخاال تفامخالال

 أو عديتال أورـلتجمها ئـلاوسبباـخاالنت حق سةمارم من ثرآأ أو طنوام منع إذا )لةدعم(:102 مادةلا
 حق من نهمابحرو ثرآألا علىنسنتي إلى ألقلا لىع هرأش تةس من بالحبس الجناة من واحد آل قبفيعا يد،هدتال

)2(.ثرألآا على اتسنو وخمس ألقلا على نةس دةلم يحشرتوال االنتخاب

 أو ثرآأ أو يةوال في وإما ةيرلجمهوا أراضي في إما ذفيلتنل مدبرة ظةلح يجةتن مةيرجلا قعتو إذا :103 مادةلا
 .اتسنو عشر إلى خمس من قتلمؤا السجن هي بةوقعلا ونكتف ثرآأ أو يةبلد ائرةد أو ثرآأ أو ائرةد

 بفرز اعرقتافي كلفم طنوام آل اتسنو شرع لىإ خمس من قتلمؤا لسجنبا قبيعا )لةدعم(:104 مادةلا
 يرغ أسماء فيها قيدي أو إليها يفيض أو مجموعها من نقصي أو قاتالبطا هذه يزور وهو بطضي صويتلتا قاتابط
)3(.يهإل ونبخناال بها أدلى تيال تلك

 )753.ص 53ر.ج(.1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب عدل)1(

."ةطنيلوا وققحلا سةرمابم صةخاال نحلجوا اتاينجلا": ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 قمر مرألا ظل في حرر

 )753.ص 53ر.ج(. 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)2(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

ستة من حبسلاب اةنلجا من آلاقبعفي يدهدتال أو داءتالعا أو هرمجتلا طريقبةطنيلوا وققحلا رةشبام من أآثر أو طناوم منع ذاإ 

.ألآثرا لىع واتنس مسوخ قلاأل لىع نةس مدةل يحشرتلا أو خابالنتا من نهماربحو ألآثرا لىع سنتين لىإ األقل لىع هرأش


)320.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع)3( 


: ليي ماآ حررتو )753.ص 53رج(، 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع 

اتاقطبلا هذه وريز هوو بطضي ويتصلتا اتاقطب بفرز اقتراع في مكلف طنوام آل واتنس عشر لىإ مسخ من ؤقتملانسجبال اقبعي 

انمرحلابةقوعيهعل طبقتأن مكنيوه،يإلنبوناخال بها لىدأ لتيالكت غير اءمسأ يهافيدقيأوهايإل يضيف أوهاعموجمنم نقصيأو 

 . ةطنيلوا وقحقال من

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
 يضيف أو عوجملما ـنماـهليستنز أو اتقاطبلا هذه وريز هووتويصلتا اتاقطب بفرز اقتراع في لفينمكلا طنيناولما من بطضي من آل
 اتونس عشر لىإ خمس من ؤقتملا جنلساب اقبعي بها يهإل والدأ لتيا لكت غير اءمسأ ميينألانيبناخال ويتصت اتقاطب في يدقي أو يهاإل
 .ةطنيلوا قوقحلا من انمحرلاب يهعل حكملا وزجيو
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 شهرأ تةس مدةل بالحبس ونبعاقي 104 لمادةا في ةلمبينا عالألفا نورتكبي ينالذ ألشخاصا جميع :105 مادةلا
 لىع اتسنو وخمس قلاأل لىع نةس لمدة يحترشلا أو االنتخاب حق من مانبالحرو ثرآألا على نسنتي لىإ قلألا على
 .ثرآألا

 وققح من بالحرمان بعاقي اتاالنتخاب بةناسمب آان منث بأي اتصواأل تريشي أو يبيع طنوام آل :106 مادةلا
 .ثرآألا على اتسنو وخمس ألقلا على نةس لمدة مةعا ةمهم أو فةيظو آل منو طنواملا

 أو وضةبقمال األشياء مةيق عفض توازي مةغراب لكذ عن فضال ريهاويشت واتصألا يبيع من آل قبويعا
 .بها موعودلا


ينالثا القسم 

اتريحلا على االعتداء 

 اءGوس Gاس م أو ي تحكم ل بعم مGرأ إذا اتسنو عشر إلى خمس من قتلمؤا بالسجن ظفالمو قبيعا :107 مادةلا
 .ثرآأ أو طنوامل ةلوطنيا بالحقوق أو فردلل يةشخصلا يةبالحر

 ولGةالد Gذلك وآ ة دنيم ةيمسؤول شخصيا لمسؤو 107 لمادةا في عليها نصوصملا لجناياتا مرتكب :108 مادةلا
 .علالفا على رجوعلا حق لها ونكي أن على

 أو يةإلدارا طةشربال فونكـلموال ةـلعموميا السلطة بوومندو ةيلعموما لقوةا الورج ونفظومال :109 مادةلا
 ميتحكو نينوقا يرغ حجز عةواق ضبط إلى ميير بطلـ إلى بةتجاسالانوليهم أو ونيرفض ينالذ ئيالقضا ضبطلا
عوالأط همنـأنويثبت وال خرآ كانم أي في أو همليع بوضقملا لحجز صصةخملا آنمـاألا في أو لمؤسساتا في إما

 .اتسنو عشر إلى خمس من قتلمؤا بالسجن ونبعاقي ذلك عن يةسائرال السلطة

 لمستي هميلع بوضقملا سةبحرا مخصص كانم في أو ةربيلتا إعادة ةمؤسس في ونع آل )لةدعم(:110 مادةلا
 اصخشاأل أو اتلطلسا إلى ونمسجلا هذا يمتقد فضير أو يةونناق حبس مربأوا مصحوبا كني أن وند مسجونا

 ألشخاصا هؤالء إلى تهالجس يمتقد يرفض أو ققالمح القاضي من منع وجود يثبت أن ونبد تهيارز همل ولمخال
 من مةغرابو ننتيس إلى هرأش تةس من مدة بالحبس قبويعا يلتحكما الحجز مةيرج ارتكب قد ونكي ،نصيلمختا

 )1(.دج1.000 إلى 500

 )320.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 باحوصمونيكأنوندوناجسملمستيذيالهميلع بوضقلماجزحل صصمخ انمك فيأويةبقاع ؤسسةمفيسرحاالأو اقبرملا
 من منع وجود يثبتأن وندـب تهرياز همل خولمال شخاصألا أو اتطللسا لىإ ونجسملا ذاه ديمقت يرفض ذيال أو ةونيناق حبس مرواأب
 حبسلاب اقبعوي .ميكحلتاجزحلا يمةرج ارتكب ـدقونيك ينختصملا اصخشاأل الءؤهلىإتهالسج ديمقت يرفض ذيلاأو حققماليضقاال

 رقم مرألا ظل في حررت

 .اردين0001. لىإ 500 من مةارغبو سنتين لىإ هرأش تةس من مدةل

37 



                
                 

                  
      

               
               

                    
  
  

                  
                  

                 
  

  
   

     
  

                  
                   

                      
          

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  

              
  

               
                    

                   
             

                   
                    

          
                 

  
  

              
                            

  
               

  
               

                       
                    

         

 وصصنملا اصالخ السجل يمدقت عن تنعمي ذيال ةضائيلقا طـةرشلبا ضابط آل )لةدعم(: رركم 110 مادةلا
 سجل وهو بةالرقا اءبإجر ينتصمخال ألشخاصا لىإ ةائيلجزا اتاءاإلجر ونناق من 3 لفقرةا 52 لمادةا في يهعل

 في إليها ارشملا نحةجال ارتكب قد ونكي ةضائيقلا سةراالح تحت هم ينالذ ألشخاصا سماءأ منتضي أن يجب خاص
 .بةقوعلا بنفس قبويعا 110 لمادةا

 اتاءاإلجر ونقان من 51 لمادةل طبقا صادرةلا مرألواا رغم عرضتي الذي ةضائيلقا طةشربال ضابط آلو
 لطتهس تحت عةاقولا ةضائيلقا سةالحرا تحت هو خصشل بيالط الفحص اءإلجر ةيرلجمهوا يلآو من ةائيزجلا
)1(. فقط بتينوقعلا نهاتي بإحدى أو دج 1.000 إلى 500 من مةغرابو هرأش ثةالث إلى هرش من بالحبس قبيعا

 ضائيةقلا طةشربال ضابط أو قاض آل اتسنو ثالث إلى هرأش تةس لمدة لحبسبا قبيعا )لةدعم(:111 مادةلا
 بالحصانة متعتم خصش ضد ضائياق مراأ يصدر أو ،اليهمع يوقع أو حكما أو مراأ يصدر أو عات،تابم يجري

 اعضوألل وفقا نهع نةحصالا رفع على ذلك بلق يحصل أن وند مةيربالج بستلال حاالت يرغ في ةضائيلقا
)2(.ةلقانونيا

 لثاثلا لقسما
 ينفظوملا تواطؤ

 أي تولىت تاهيئ أو أفراد تماعاج طريق عن بيرهادت آـانو نانيـقولل فةمخال اتاءإجر ذتاتخ إذا :112 مادةلا
 .هرأش تةس إلى هرش من بالحبس لجناةا اقبعيف اسالتمر أو رسل طريق عن أو ةيلعموما طةالسل من قدر
 أية تولي منو 14 لمادةا في ةلمبينا الحقوق من ثرآأ أو حق من همنامبحر ضييق أن ذلك على عالوة يجوزو
 .ثرآألا على اتسنو عشر لمدة يةمومع مةخد أو فةيظو


)12.ص71 ر.ج.(2004ربنوفم 10 فيخرالمؤ 04-15 رقم ننوقابال ثةالثال ةلفقرا لغيتأ)1(


: ليي ماآ حررتو )333.ص 7ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم نونقابال أضيفت 

تاجراءإلا ونانق من 3 ةلفقرا 52 ادةلما في يهعل صوصنلما اصلخا سجلال يمدقت عن نعمتي ذيال ةائيضقلا طةرشالب بطضا آل 

ائيةضقلا سةارالح حتت هم ذينلا خاصشاأل اءمسأ منيتض أن جبي خاص جلس هوو بةقارال جراءإب ختصينملا خاصشاأل لىإةـائيجزلا

.بةقولعا بنفس اقبعوي 110 دةماال في يهاإل ارمشلا حةنلجا ارتكب قد ونيك 

يةرهوجملا يلآو من ةائيجزالتاجراءإلا ونناق من 51 ادةملل قابط رةادصال مراوألا رغم تعرضي ذيال ةائيضقلا رطةشبال ابطض آلو 

من مةارغبو هرأش ثةالث لىإ هرش من حبسبال اقبعي تهلطس حتت عةاقلواةائيضقلا سةارالح حتت هو شخصل طبيلا حصالف جراءإل 


.قطف وبتينلعقا اتينه دىحإب أو دج1 000. لىإ 500 

)3(ثةالث لىإ هرأش)6(تةس من حبسلبا اقبعي،تقراراإ لىعولصلحل ذيبعلتاسةربمما مرأيأو ارسميدمختسمأو ظفومآل

.واتنس 


: لرابعا طرلسا )3069.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقل دراكاست 

"...خاص سجل هوو ...": يقرأ"... جلسم هوو...": من بدال


)753.ص 53ر.ج(.1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)2( 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 ضداائيضقمراأدريصأوا،هميعل وقعيأوماكحأومراأدريصأواتعباتمريجيذيال ائيضلقاضبطلاورمأمأوةائيضقلاةهيئلاضوع

 قبايع ةونيانقلا اعوضألل قاوف نةصاحال رفع لىع لكذ بلق صليح أن وندسبتلال التاح غير في ةائيضقلا نةصاحبال متعتم شخص
 .واتنس ثالث لىإ هرأش تةس من دةلم سببالح

 رقم مرألا ظل في حررت
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 Gـرق الط بإحGدى ـاهردبيت آـانو مةوكالح مرأوا وأنانيلقوا يذفنت ضد اتاءإجر ذتاتخ إذا )لةدعم(:113 مادةلا
 .اتسنو عشر إلى خمـس من قتلمؤا بالسجن لجناةا قبفيعا 112 لمادةا في لمذآورةا

 هايعGـل ون محرضGال قبفيعا رؤسـائـها أو يـةركسع ـئاتوهي ةدنيم لطاتس ينب تم اتاءاإلجر هذه ردبيت آان وإذا
 عGشر إلGى Gس خم مGن Gت قؤلما بالGسجن ونبقعGايف لجناةا باقي أما نةس ينعشر إلى اتسنو عشر مـن قتلمؤا بالسـجن
)1(.اتسنو

 Gات وهيئ ة دنيم لطات س ينب اتاءاإلجر تخاذاردبيت من غرضلا فيها ونكي تيال الحالة في )لةدعم(:114 مادةلا
 بGد،مؤال الGسجن ين رضGالمح بGةوقع ون كGت للدولة، الداخلي منألا على اءدتعالا نتيجتها آانت أو رؤسائها أو يةكرسع
 إلGى دج 1.000.000 مGن مGةغراوال نة سG)20(ينعشر إلى اتسنو)10(عشر من قتلمؤا السجن ينآلخرا ةانجوال

 .دج 2.000.000
)2(.لمادةا هذه في عليها نصوصملا يةناالج على كررم 60 لمادةا كامحأ تطبق

 امقي وقف أو نعم غرضب همتلاستقا يمتقد همينب يماف تشاورلا عدب يقـررون ينالذ موظفونوال ضاةقلا :115 مادةلا
 .اتسنو ثالث إلى هرأش تةس من بالحبس ونعاقبي ةيعموم مصلحة يرس أو همتبمه ضاءقلا

 )320.ص 7ر.ج(.1982

 ليي آما 1966 وونيي 8 في رخمؤلا

 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم نونقابال لتدع)1(

: 156-66 

112ادةلماـيفرةآوذمـال ـرقطلا بإحدى ادبيرهـتانـوآ ومةكلحـامراوأأو انينلقوايذفنتضد جراءاتإذتختاذاإ 

.واتنس عشر لىإ خمس من ؤقتملانسجبال اةنالج اقبعفي 

ـنمتقـؤلما ـنجسلاب هايعل ونضحرملا اقبعفي ئهاسارؤ أو يةركسعال اتهيئالوةدنيالم اتطللسا بين تم جراءاتإلا هذه دبيرت انآ ذاوإ 

.واتنس عشر لىإ مسخ من ؤقتملا جنلساب ونقبفيعا اةنلجـا ـيقاب أما نـةس ـشرينع لىإ واتنس ـشرع 


)20.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)2( 


: ليي آما حررتو )320.ص 7ر.ج(. 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع 

اءدتعالااهجتنتي انتآ أو ئهاسارؤ أو يةركسع اتهيئ و يةنمد اتطلس بين اتجراءإلا تخاذا دبيرت من الغرض يهاف ونيك لتياةلحاال في 

.بدمؤلا جنلسا خريناآل اةنالجو دامعإلا رضينحملا بةقوع ونفتك ولةلدل ليخادلا منألا لىع 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 اهجتنتي انتآ أو ئهااسرؤ أو يةركسعال اتهيئلاوةدنيملا اتطلس بين راءاتجإلا تخاذاردبيت من الغرض يهاف ونيك لتيا لةحاال في
 .بدؤلما جنلسا خريناآل اةنلجاو دامعإلا حرضينملا بةقوع ونفتك ولةلدل ليخادلا منألا لىع داءتالعا

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
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بعارلا القسم 

يةرادإلا اتطلسلا تجاوز 

اهودلحد يةائضقلاو 

 : اتسنو عشر إلى خمس من نةياالخ مةيرج مرتكبو قتلمؤا بالسجن قبيعا )لةدعم(:116 مادةلا
 Gرارات قG Gدار بإصG اءـوس يةعيشر تالGةفGيظولا GالمعأGيفG ونGدخل تGي ينGذالGةضائي لقا طةشر ال Gباط ضو ضاة قلا-1
 .فذنت أو رشستن نانيلقوا آانت إذا ما ةفرلمع ولةمدابال أو ثرآأ أو ونناق يذفنت وقف بمنع يةعيشرت وأ نصوصا منتضت

 لطاتGس لاب الخاصGة القGضايا فGي تGدخللبا همتاسGلط حGدود ونوزتجاي ينالذ ةضائيلقا طةشرال ضباطو ضاةقلا-2
 أن عGدب ونيGصر ينالذ أو ارةداإل من صادرةلا مرألواا يذفنت بمنع أو ئلمسالا هذه في قرارات بإصدار اءسو يةإلدارا
 بGالرغم مGرهماأو أو مGامه كأح يذفنت على همئفوظا مابمه مقيامه بةسانمب ارةداإل رجال عوةدب مرواأ أو نواذأ قد نواوكي
)1(.إلغائها يرتقر من

 ورؤساء ئروادال ـاءورؤس لوالةا ت،نـواس ـرعش لىإ خمس من قتلمؤا بالسجن قبيعا )لةدعم(:117 مادةلا
 قررم هو لما وفقا يةعيشرتال فةيظولا العمأ في ونتدخلي ذينلا رةادإلا الجر من همريغو يةبلدلا ةلشعبيا المجالس

 إلى واهن أو مرأوا يةأ إصدار إلى ميتر رابيدت أو مةعا قرارات ونتخذي ينالذ أو 116 لمادةا من ألولىا لفقرةا في
)2(.المجالس إلى أو آممحالا


)320.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1( 


: لرابعاو لثاثلا طرانلسا 1 ةلفقرا )3065.ص 49ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانقلل دراكاست 

" ...يذفنت وقف منعب يةعيرشت أو ..: ".يقرأ ... "يذفنت وقف منعب أو يةعيرشت : "...من بدال


 : ليي آما حررتو )753.ص 53ر.ج(،1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع

وققحلا من انمحرلا وبةقع همليع طبقت أن مكني ماآ ت،اوسن عشر لىإ مسخ من نةياالخ ريمةج بوكترم قتؤملا جنلساب اقبعي 

:ةطنيلوا 

أويةعيرشتصاصونمنتتض اراتقردارصإبواءسيةعيرشتالطةلسالمالعأفيونلخدتيذينلاائيضلقابطلضارووأموماةضقال-1 

.فذنتأو ستنشر انينوقلا انتآذاإما فةرعلم ولةامدالبأو أآثر أو ونناقيذفنت وقف أو منعب 

دارصإب واءسيةرااإلد اتطللسابصةخالاياضاقال في دخلتبال هماتطلس دودحونوزاجيت ذينلا ائيضلقا بطضال رومومأوضاةقال-2 


الرج وةعبد وارمأ أو وانذأ قد وانويك أن عدب ونيصر ينذلا أو رةاإلدا من رةادصال مراوألا يذفنت منعب أو ئلساالم ذهه في قرارات

.ائهغاإل تقرير من غمرلاب مرهماوأ أو مامهكأح يذفنت لىع همفئاظومابمه مامهيق بةسنابم رةاداإل 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 من انمحرلا بةقوع طبيقت وازج مع واتنس عشر لىإ خمس من ؤقتملا نسجبال ونقبويعا طةسلال وزاجت يمةرج مرتكبي ونيعتبر
 :ةاآلتي خاصشاألةطنيالو وققحلا
 تاقرار دارصإب واءسيةعيرشتال لطةسال العمأ في ونلخدتي ذينلا ائيضقلا بطضال رووأموم ؤهمالوآو ونيموملعا ابونلاواةضقال-1

 .فذنت أو تنشر انينوقلا انتآ إن رفةعمل لةاولمدبا أو أآثر أو ونانق يذفنت وقف أو منعب أو يةعيرشت صاصون منتتض
 صةخاالياضاقال في خلدتبال همطتسل وددح ونزواجي ذينلا ائيضلقا بطضال روأمومو ؤهمآالوونيومومعال وابنلاو ضاةقال-2
 قدوانويك أنعدبونرصي ذينلاأورةاإلدامن رةدصاال مرواألايذفنتضرحبأو ئلساالم هذه في اتراقر دارصإباءوسيةراإلداتلطاسبال
.هائغابإل يررقتلامنمغربال همتاقرار أومامهكأحيذفنتلىعهمفئاظوامهمبهمماقي بةسانبمرةاإلداالجروةعبدوارمأأووانذأ

 )320.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)2(

 :سسادال طرلسا )3065.ص 49ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانقلل دراكاست
 "...راتقرا ونذخيت ذينلا أو: "...يقرأ ..."قرارات ونذخيت ذيلا أو "...:من بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 في مقرر هومالقاوفيةعيرشتال لطةسالمالعأفيونلخدتيذينلارةاإلداالرجمن وغيرهم اتديلبلااءسؤور ؤهمالوآوالتامعلاالعم
 ونبقاعي لسجالما لىإ أو اآمحملا لىإ واهين أو مرواأ يةأ اردصإ لىإ ميتر امةع راتاقر ونذخيت ذينلا أو 116 دةماال من لىوألاةلفقرا
 .ةطنيلوا همقوقح من همنامرحب اءقضلا وزجيو واتنس عشر لىإ مسخ من ؤقتملانسجبال

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
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 وققحلاب تصـاصخالا يرهـمبتقر ةضائيلقا ئفاظولا ارةداإل رجال تجاوزي عندما )لةدعم(:118 مادةلا
 اضرتعالا هذا رغمو هم،نم واحد أو ألطرافا تراضاع عدب مقيامهب ثم آممحالا اصتصاخ في تدخل تيال مصالحوال
 وال دج 500 عن قلتال مةغراب ونبعاقي فصللبا فيها رارهاق ياعلال طةـلسلا صدرت أن بلق لدعوىا في فصللبا
 )1(.دج3.000 تجاوزت


بعارلا الفصل 

ةيومعملا المةلسا ضد لجنحوا اتيالجنا 


األول القسم 

درغلوا االختالس 

 )2()ملغاة(:119 مادةلا

 دج 50.000 من مـةاغروب اتـوسن)3(ثالث إلى هرأش)6(تةس من بالحبس قبعاي )يدةجد(: مكرر 119 مادةلا
 هذا من 119 ـمادةلا هميإلـ أشارت منم شخص آل أو ميموع ضابط أو موظف أو اضق آل دج 200.000 إلى
 تقوم أشياء أو خاصة أو يةوممع والمأ ضياع أو تلف أو اختالس أو سرقة في الواضح مالههإب تسبب نون،القا

)3(.سببهاب أو تهفيظو تضىقبم اءسو يده حتت ضعتو ولةقنم والمأ أو قودع أو اتدنس أو وثائق أو مقامها

 )4()ملغاة(:1 مكرر 119 لمادة ا


)320.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1( 


: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 رقم مرألا ظل في حررت 

اآمحملا اصتصاخ في دخلت لتياصةـالخالحصالموا وققحبال صاصتاالخ بتقريرهم ةائيضقلا ئفاظولالىعرةاإلداالرج اتيفت ندماع 

همإنف هايفاقراره يالعال لطةسال درتص أن بلق وىعدلا في لصفبال تراضاالع ذاه ورغم همنم حدأ أو طرافألا تراضاع عدبميامهقب ثم 

.اردين 3.000 وزاجتت وال اردين 500عن قلتال مةارغب وناقبيع 

)14.ص 14ر.ج.( 2006 فبراير 20 في رخمؤال 06-01 رقم نوناالقب لغيتأ )2(

 : يلي آما وحررت)15.ص 34ر.ج.(2001 وونيي 26 في رخؤملا 01-09 رقم نونبالقا لتعد
أو خاص1ة أو ي1ةعموم واال1مأ 1سرقي أو 1قح جهو بدونو عمدا يحتجز أو يبدد أو لستخي الذي عموميلا طبضاال أو ظفالمو أو ضيالقا عرضتي
 : اهسببب أو تهيفظو تضىقبم سواء يده، تحت وضعت نقولةم واالمأ أو وداقع أو سندات أو ائقثو أو مقامها ومقت اءيأش
 .دج1 000.000. من قلأ المسروقة أو محتجزةلا أو لمبددةا أو سةتلخمال اءيشاأل يمةق انتآ إذا واتنس)5(خمس إلى)1(نةس من بسلحل-1
 .دج 5.000.000 عن قلوت دج1 000.000. لغبم وقفت أو دلعات يمةالق انتآ إذا واتنس)10(عشر إلى)2(نسنتي من بسلحل-2
 عن قلتو دج 5.000.000 لغبم وقفـت أو دلعات يمةالق انتآ إذا نةس)20(ينرشع إلى واتنس)10(عشر من ؤقتمال جنللس-3


.دج1 0.000.000

.دج1 0.000.000 وقفت أو دلعات يمةالق انتآ إذا ؤبدملا جنللس-4 

.دج 2.000.000إلى دج 50.000 من بغرامة نيجاال اقبعي تالحاال آل فيو 


أو أجرب آالةو أو يفةظو تاقؤم ولو تولىي راءجإ أي اقنط فيو يةمست أي تحت ص،خش آل ،هأعال عليها نصوصالم اتوبعقلل آذلك ضرويتع 

أو بددي أو لستخي،معاال نونالقل عةخاضلا اتهيئلا أو اتؤسسملا أو يةحللما اتعامجلا أو لةودلا خدمة في الصفة هذهب همسوي أجر بدون 
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وضعت نقولةم واالمأ أو وداقع أو سندات أو ائقثو أو هامقام ومقت اءيأش أو خاصة أو يةعموم واالمأ سرقي أو حق جهو بدونو عمدا تجزحي 

. سببهاب أو تهيفظو تضىقبم سواء يده تحت 

أو مكرر 128 أو1 مكرر 119 أو مكرر 119 وادملا في يهالع نصوصالم ئملجراا أو ادةلما هذه في يهالع نصوصالم يمةجرال تكبرت دمانع 


ال يةعمومال الدعوى إنف ،طتلخمال ماللا رأس ذات أو اسمالهأر آل ولةدالـ تملك تيالـ يةتصادالقـا يةعمومـلا اتؤسسلماب إضرارا 1مكرر 128 

الألموا رؤوس سييرتب لقمتعلا نوناقلا فيو جاريتلا نونالقا في يهالع نصوصالمـ ةمعنيلا آةالشر هزةجأ من كوىش على اءنب إال ركحت 

.للدولة يةرجاتال 

1 مكرر 119 مكرر 119 وادملا فيو ادةلما هذه في يهالع وصصنملا يةجراماإل عالفألا عن غونلبيال ينالذ آةرشال هزةجأ اءأعض عرضتي 

.اتوبقعلا ونانق من 181 ادةلما في يهالع نصوصملا اتوبقعلل1 مكرر 128و مكرر 128و 


: يلي آما وحررت)1033.ص 28رج(،1988 يووني 12 فيرخالمؤ 88-26 رقم نونبالقا لتعد 

أو صةاخ أو يةعموم واالـمأ يسرق أو حق جهوبدونو عمدا حتجزي أو يبدد أو لستخي ذيلا عموميلا ابطـضلا أو ظفالمو أو ضيالقا عرضتي

:بهابسب أو تهيفوظ تضىقبم سواء يده، تحت وضعت ولةنقم واالـمأ أو وداـقع أو سندات أو ائقثو أو مقامها ومقت اءيأش

.دج1 00.000 من قلأ المسروقة أو محتجزةلا أو ةلمبددا أو سةتلخمال اءيشاأل يمةق انتآ إذا واتنس خمس إلى نةس من بسلحل-1

.دج 300.000عـن تـقلو دج1 00.000 لغبم وقفت أو دلعـات يمةالق ـتانآ إذا واتنس ـرعش إلى نسنتي من بسلحل-2 

.دج1 000.000. عن تقلو دج 300.000لغبموقفتأودلعات يمةالق انتـآإذا واتنس عشر إلى واتنسسخم من ؤقتمال جنللس-3

.دج 3.000.000عن تقلو دج1 000.000. لغبم وقفت أو دلعات يمـةالق نتاآ إذا نةس ينرشع لىإ واتنس عشر من ؤقتمال جنللس-4

.قهوفت أو دج 3.000.000لغبم دلعات يمةالق انتآ إذا ؤبدملا جنللس-5

.ياعلال طنالو حصالبم تضر أن اهطبيعت من أعاله ليهاإ ارلمشا الألمـوا سرقة أو حجز أو ديدبت أو تالسخا آان إذا عداماإلب لحكمل-6 


أو أجرب الةآو أو يفةظو تاقؤم ولو تولىي اءرجإ أي اقنط فيو يةتسم أي تحت خـصش آل أعاله يهالع نصوصالم اتوبقعلل آذلك ضرويتع 

تاؤسسلما أو املعا نوناقلل عةخاضلا اتهيئلا أو اتؤسسلما أو يةحـلمال اتعامجلا أو الدولة دمةخ في الصفة هذهب همسوي أجر بدون 

أو حق جهو وندبو عمدا تجزحي أو يبدد أو لستخي ام،ع مرفق إدارةب هدتتع خاصلا نوناقلل عةخاض خرىأ ةهيئ أي أو يةعمومال يةتصـادقالا 


فتهيظو تضىقبم سواء يده حتت وضعت نقولةم واالمأ أو ودقع أو سندات أو ائقثو أو هامقام ومقت اءيأش أو خاصة أو يةعموم الواأم يسرق 

.اهسببب أو 


: يلي آما وحررت )753.ص 53رج(، 1975 وونيي 17 في رخمؤال 75-47 رقم األمرب لتعد 

ومقت اءيأش أو ة،اصخ أو يةعموم واالمأ ـرقسي أو حق، جهو بدون يحتجز أو يبدد أو لستخي ذيلا همابهاش ما أو ظفالمو أو يضالقا عرضتي 

:بهابسب أو تهيفظو تضىقبم اءسو يده، تحت وضعت نقولةم واالـمأ أو وداـقع أو سندات، أو ائق،وث أو ا،هماقم 

.دج 50.000 من قلأ المسروقة أو حتجزةالم أو دةلمبدا أو سةتلخمال اءيشاأل يمةق انتآ إذا واتنس عشر إلى نسنتي من جنللس-1

.دج50.000 لغبم وقفت أو دلـاعت اءيشاأل يمةق نتاآ إذا نةس ينرشع لىإ واتنس عشر من ؤقتملا جنللس-2

.ياعلال طنالوحصالبم تضر أناهطبيعت من تهاقرسأو عالهأ يهالإارلمشاالألمواجزحأو لتبديداأو تالسخاال آـان إذا،امعداإلب لحكمل-3 


جرأب لةوآا أو يفةظو قتاؤم لوو لىوتي ما إجراء أي اقنط فيو يةتسم اننوع تحت خصش آل اتوبلعقا نوناق نظر في ظفبالمو اهشبي ويعد 

وأ يةآاترالشا أو يةومعمال اتؤسسلما أو ة،ليمحلا اتعامجال أو ،عامةلا اإلدارات أو ة،لولدا خدمة في الصفة هذهب همسوي أجر بدون أو 

ونانقلا من ةهيئ أي في أو حيلفالا أو عيناالص جاإلنتل اذاتي لمسيرةا وحداتلا أو ة،مصرفيلا اتالهيئ أو لطمختلا اداالقتص ذات اتؤسسلما 

.امع مرفق رةإداب هدتتع خاصلا 


اممتإ من نتمك أو لتهس قد نتاآ تىم لوظيفةا عن توقفال بعد لوو ائمةق ظلت لصفةا هذه أن غير لجريمة،ا تشافاآ ندع ظفالمو صفة قوتتحق 

.لجريمةا 

يلي آما وحررت ) : 119  .ص 80ر.ج(، 1969 مبرسبت 16 فيرخلمؤا 69-74 رقم األمربةانيلثاةرالفق لتعد
 مسخ لىإنسنتي من قتؤملاسبحبال لفاعال يعاقب دج 5.000 عن قلت قةورسملا أو ةزلمحتجا أو ددةبمال أو ةستلخمال اءشياأل قيمة نتآا ذاوإ
 .اتنوس


: يلي آما 1966 وونيي 8 في رخمؤال 66-156رقم مراألظل في حررت 

ئقاثو أو مقامها ومقت قاارأو أو خاصة أو يةعموم واالمأ يسرق أو حق جهو بدون جزيحت أو دديب أو لستخي الذي عموميلا ظفلموا أو ضيالقا 

ينرشع إلى واتنس عشر من ؤقتملا جنسبال اقبعي بهابسب أو تهفيظو ضىقتمب سواء يده حتت انتآ نقولةم واالمأ أو وداقع أو سندات أو 

.نةس 

إلى نسنتي من ؤقتمال سبحبال لعالفا اقبعفي اردين1 000. عن تقل المسروقة أو محتجزةلا أو مبددةلا أو سةتلخمال اءيشاأل يمةق انتآ وإذا 

.اتنوس خمس 

ليي ماآ حررتو)16.ص 34ر.ج(،2001 وونيي 26 في ؤرخملا09- :  رقم ننوقابال أضيفت)3( 01

)14.ص14ر.ج(.2006 فبراير 20 في رخمؤال 06-01 رقم نوناالقب لغيتأ )4(


: ليي ماآ حررتو)16.ص 34ر.ج(،2001 يويون 26 في خرالمؤ 01-09 رقم نونقابال أضيفت 

أو يةخصالش ألغراضه عمدا عملتسي من آل دج 500.000 ىإل دج 50.000من بـغرامةو واتـسن)5(خمس إلى)1(نةس من سبحبال اقبعي 

انونقلا هذا من 119 ادةملا في هاليع نصوصالم اتهيئلا حدىإ أو املعا ونانقلل عـةضخا ةهيئ أو يةلحم ماعةج أو ولةدال الأمو لغيرا ائدةفل 

.سهافن ةهيئلا لحاصم بذلك افخالم 
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 القاضGي دج 5.000 إلGى 500 مـن مـةغرابو اتسنو عـشر لىإ نسنتي من بالحبس قبيعا )لةدعم(:120 مادةلا
 أو Gود قع أو اتدنس أو Gائق ثو Gرار إلضGاة وبني Gشغال Gق بطري GليGيز أو GفتلGي Gذي ال يمGو لعما ضابط ال أو موظGفلا أو
)1(.تهفيظو بسبب له لمتس أو فةالص بهذه تههدع في آانت ولةقنم االأمو

 )2()ملغاة(:121 مادةلا

 )3()لغاةم(:122 مادةلا


)1034.ص 28ر.ج.(1988 يويول 12 فيخرالمؤ 88-26 رقم نونقابال لتدع)1(


: ليي آما حررتو )321.ص 7ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع 

أو لفيت ذيلايمومعال بطضاال أو ظفوملا أو يضقاال دج 5.000 لىإ 500 من مةارغبو واتنس عشر لىإ سنتين من نسجبال اقبعي 

. تهفيوظ بسبب له متلسأوفةصلاذهبهتههدعفي انتآلةقومن مواالأأوداوقعأو داتنسأو ائقثو إلضراراةوبني لغشا طريقبيلزي 


: األول طرلسا )3065.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقل دراكاست 

"...من سببالح اقبعي : " يقرأ ..."من نجسبال اقبعي": من بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 في انتآ ولةقنم االومأ أو داوقع أو داتنس أو ائقثو رارضإلاةوبني لغشا طريقب يلزي أو يتلف ذيلا ميوملعا ظفومال أو يضقاال
 .واتنس عشر لىإ مسخ من ؤقتملانجسبال قبايع تهفيوظ بسبب يهإل متلس أو فةصال ذهبههدتهع

)14.ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 في خرالمؤ 01-06 


: ليي ماآ حررتو)1034.ص 28ر.ج(1988 يويول 12 فيخرالمؤ 88-26 رقم وننالقاب لتدع 

ما وزاجيما أو داءألا حقمست غير نهأ لمعيما يلصتحب مرأي أو لباطي أو لقىتي أو لبطي ذيلايمومعلا بطضالا أوفظلموا أويضقاال 

اقبعوي درغلا مةريج ارتكب قد ونكي سهفنل أو همابسحل يلصحلتبا وميق ذينلا افرطألا هةلج أو رةاداإل هةلج واءس حقمست هو

.دج1 0.000 لىإ 500 من مةارغبالو واتنس عشر لىإ سنتين من سببالح 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 حقمست هو ما وزاجي ما أو داءألا حقمست غير نهأ لميع ما يلصتحب مرأي أو بيطال أو لقىتي أو لبطي ذيال ميومعلافظلموا أو يضقاال
 نسنتي منسببالح قباعيودرغلامةيرج ارتكب قد ونيك سهفنلأوهمابسحليلصتحبال وميق ذينلا افطرألا جهةلأورةاداإل جهةل واءس
.دج0.0001 لىإ 500 من مةارغالبو واتنس عشر لىإ

)14.ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 في خرالمؤ  رقم ننوقابال لغيتأ)3( 01-06

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 1كلت 1رغي رةشبام غير أو رةشبام ضرائب يلصتحب مرأي يةعموم سلطة حباص آل لىع 121 المادة في يهاعل نصوصالم اتوبلعقا طبقت
 .يلهاصتحب وميق أو اولهاجد يضع ظفوم آلذاكـوآ ونانلقا هاحدد لتيا
أليو 1تانآ رةص1و ي1ةأ ل1ىع ون1حمني ذين1لانيفالموظ أو يةعمومال سلطةال ابحصأ لىع اتوبلعقا ذات طبقتو

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم ونانلقاب لغيتأ )2(

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

يحرصت1 1روبغي ان1آ 1ببس
ه1جتنت مم1ا اتجمنت ن1امجا نسلمو1ي أو نه1ام 1يءش 1نع ونوزا 1 1  جتي أو يةعمومال ومسلرا أو لضرائبا أو فيكالتال من اءاتإعف ونانلقا من

 .كايرش هرااعتبب يدفتسالم اقبعوي الدولة اتؤسسم
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 )1()ملغاة(:123 مادةلا

 )2()ملغاة(:124 مادةلا

 )3) (ةملغا(:125 مادةلا
 ينالثا القسم
 وذنفلا واستغالل الرشوة

 )4()ملغاة(:126 مادةلا

)14.ص 14ر.ج.(2006 فبراير 20 في خرالمؤ 06-01 رقم ننوقابال لغيتأ)1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
أو دات11يمزالا أو دو11لعقا 1ن1م 1دئ1افولا 1ضبع1 ث1ثال1 1خص1ش 1ق1يطر 1ن1ع 1اإم1و ريو11ص د11بعق 1اإم1و احةر11ص 1اإم1 1ىلق1تي أو 1ذيأخ1 ذي11لا ف1الموظ1

1نم سبب1الح 1باقيع ضها1 عبأو آله1ا يه1اعل 1رافإلشاأو ته1اراإدل1لفعااب1كارت 1توق له ونتك لتياتساسالمؤ أو التوامقلاأو اتاقصنملا
 .دج 5.000 لىإ 500 من امةرغبو واتنس سةخم لىإ نةس
.اهصفيتت لىوتي أنب أو دفع مرواأ يهاف دريص أنب فاكلم ونيك يةعمل من انتآ ئدةفا يةأ يأخذ ذيلافالموظ لىع سهافن بةقوعال طبقتو

)14.ص 14ر.ج.(2006 فبراير 20 في خرالمؤ 06-01 رقم ننوقابال لغيتأ)2(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
.اءهنإلا قةيرط انتآ مهما تهفيوظ عمالأ يهتول اءهانت يخراتل يةتالال واتنس مسخلا اللخفالموظ لىع 123 لمادةاامحكأ طبقت

)14.ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 في خرالمؤ  رقم ننوقابال لغيتأ)3( 01-06

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
أو 1قح 1نم اني1جلا ان

 ليي ماآ حررتو

1محرب يقضي أن لكذلىع الوةعوزجينهفإ سملقاذاهادلمو قابطهاوحد نحةالج بةقوعبهافي يقضى لتيا الحالة في
.ألآثرا لىع واتنس مسخ لىإ األقل لىع نةس من ونانلقاذاه من 14 المادة في ردةاالو وقحقلا من أآثر

)14.ص 14ر.ج.(2006 فبراير 20 في خرالمؤ 06-01 رقم ننوقابال لغيتأ)4(

)954.ص 29ر.ج(،9901
أو داوع1 أو ي1ةعط ب1لقي أو 1بلطي 1نم آ1ل ارـن1يد 5.000ل1ىإ 1500نم ام1ةرغبو واتن1س عشر لىإ سنتين من سببالح اقبعوي ياشترم عدي
 : لكذو رىخأ افعنم يةأ أو ةديه أو بةه لقىتي أو لبطي

:  يويول 14 فيخرالمؤ 90-15 مقرننوقابال 3 لىوألاةلفقراو1 لىوألاةلفقرا لتدع

أو وع1شر1م 1رغي أو عاروش1م ان11آ واء1 س 1رجأ ل1ه 1رر1مق 1رغي ه1بة1ابيني 1ةي1وال ذا أو ف1اموظ تهفصب1 وم1قلي
ظيفتو أنـ1ش 1نم أن إال ية،صشخ1ال تهصاصات1اخ 1نع رج1اخا ان1آ وأن عم1ل داءأ1ب أو ئ1هاأد عن اعمتنالاب

 .له سهلت أننكالمم

ظيفتو عم1الأ 1ن1م عم1ل داءأ1 -1 
 1نمان1آ أو ءهاأد ل1ه سهلت1 أن ه1

1 أو ش1خص صلحةلم1 أير داء1 إب أو 1رارق دار

 .ضده أو طرافألا أحد صالحل واءس قرار تخاذبا ةائيضق جهة في واعض أو فامحل واعض تهفصب ومليق-3
 حمل أو هةعا أو مرض وجود اءخفإب أو بوجود باآذ لتقريراب بلةقا أو انأسن طبيب أو احارج أو اطبيب تهفصب ومليق-4
 .فاةالو سبب عن أو هةعا أو رضم درمص عن بةاذآ اتانبي اءطإعب أو

 إصب طرافألا من أو ةائيضقلا أو يةرااإلد سلطةال من امعين ارخبي أو كمامح تهفصب ومليق-2
 .ضده

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

أو داعو أو يةعط بلقي أو لبطي من آل اردين 5.000لىإ 500 من امةرغبو واتنسرعش لىإننتيس من حبسلاب اقبعوي ياشترم عدي 

: لكذو رىخأ فعانم يةأ أو يةهد أو بةه لقىتي أو لبطي 

أو عاروشمـ انآ واءــس ـرجأ ـهل مقرر غير تهفيوظ العمأ من عمل داءأبةابيني يةوال ذا أو ايمعمو فاموظ أو ياضقا تهفصب ومليق-1 

له سهلت أن تهفيوظ أنش من أن إال يةصـخشلـا تهصاصاـتاخ عن رجاخا انآ وإن ملع داءأب أو ئهاأد عن اعمتنالابو.أ وعمشر ـرغي

.له سهلهت أننكلمما من انآ أو ءهاأد 

أو خصش حةصللم أير داءبإ أو قرار دارصإب طرافألا من أو ةائيضقلا أو يةرااإلد لطةسال من معينا ارخبي أو كمامح تهفصب ومليق-2 


.ضده 

.دهضأو طرافألاحدألحصالواءسارقرخاذتباةائيضقهةجفيواضعأوفامحل واعضأوياضقاتهفصبومليق-3 

اءطإعب أو حمل أو هةعا أو رضم ودوج اءفخإب أو جودبو باآذ لتقريراب لةبقا أو انأسن بيبط أو حاارج أو اطبيب تهفصب ومليق-4 

.اةوفال سبب عن أو هةعا أو رضم درصم عن بةآاذ اتانبي 

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
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)1()غاةلم(: مكرر 126 مادةلا

)2()غاةلم(: 127
 

 )3()ملغاة(:128 لمادة ا


)14.ص 14ر.ج.(2006 فبراير 20 في خرالمؤ 06-01 رقم ننوقابال لغيتأ)1(


: ليي ماآ حررتو ) 954.ص 29ر.ج(، 1990 يويول 14 فيخرالمؤ 90-15 رقم نونقابال أضيفت 

.دج 50.000 لىإ 5.000 من امةرغبو نةس 20 لىإ 5 من تقالمؤ نسجبال اقبعي ياضقا شوةرال مرتكب انآ ذاإ 

.دج 30.000 لىإ 3.000 من امةرغبو واتنس 10 لىإ 5 من تقالمؤ نسجبال اقبعي بطض اتبآ شوةرال مرتكب انآ ذاإ- 


)14.ص 14ر.ج.(2006 فبراير 20 في خرالمؤ 06-01 رقم ننوقابال لغيتأ)2(


: ليي آما حررتو )321.ص 7ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع 

مرتب أو جرأب وبدنم أو دمختسم أو ملعا آل دج 5.000 لىإ 500 من مةارغبو واتنس مسخ لىإ نةس من حبسلبا اقبعوي ياشترم عدي 

عن أو ـراشمب طريقبأةكافم أو صماخ أو جعال أو يةهد أو بةه لقىتي أن لبط أو داوع أو يةعط بلق أو لبط انتآرةصو يةأ لىع 

رجاخاانآوإنل،عم داءأبأونهعاعمتناالبأوهـظيفتوالعمأمنملعداءأباملقيللكذوضاهرأودمهختسملمع وبغير ط،يسوـقطري 

.له هلهستنكلمما من انآ أو ءهاأد له سهلت أن تهفيوظ أنش ـنم أن إال ة،يصخشال تهصاصاتاخ ـنع 


: عستاال طرلسا )3065.ص 49ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقل دراكاست 

..."تهصاصاتاخ عن جاراخ: "... يقرأ"...هتصاصاتاخ من رجاخا : "... من بدال 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 أو جرأب وبدنم أو دمختسم أو املعـ آـل اردين 5.000لىإ 500 من امةرغبو واتنس مسخ لىإ نةس من حبسلاب اقبعوي ياشترم عدي

 عن أو اشربم طريقب أةافكم أو ماصخ أو جعال أو يةهد أو هبة لقىتي أن لبط أو داعو أو يةعط بلق أو لبط انتآ رةصو يةأ لىع مرتب
 جارخا انآ وإن عمل داءأب أو نهع اعمتنالاب أو تهفيوظ المعأ من ملع داءأب املقيل لكذو ئهضار أو ومهخدم لمع وبغير يطسو طريق
.له هلهست أننكلمما من انآ أو ءهاأد له هلست أن تهفيوظ أنش من أن إال يةصشخال تهصاصاتاخ عن

)14.ص 14ر.ج.(2006 فبراير 20 في خرالمؤ 06-01 رقم ننوقابال لغيتأ)3(

 : ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 رقم مرألا ظل في حررت
 أو يةعط بلقي أو لبطي شخص آل دج 5.000لىإ 500 من امةرغبو واتنس ـسخم لىإ نةس من حبسلاب اقبعوي وذفنلل مستغال عدي
 ائفظو أو مراآز أو افآتكم أو ميزات أو سمةأو أو اطنوأ لىع صلتحسيل لكذو رىخأ افعنم يةأ أو يةهد أو بةه لقىت أو لبطي أو داوع
 مع مةربم اتاقاتف من ةجاتلنا احألربا من اغيره أو التوامق أو اتقصف لىع أو يةومـمعال طةسلال نحهاتم ياازم يةأ أو اتمدخ أو
 دريستص أو لكذ من أي لىع صوللحا اوليح أو يةومعمالةسلطال إشراف حتتعةضومو يةاللغتسا اتعومشر مع أو يةومعمال طةسلال
 .ضارتفمأوايحقيق ذاوفنلكذبلغويست رهاصدتساولايحأو لحهصالرةاإلدالكتأوطةسلالذههثلممن راراقامةعفةصب
 .ةمقررلا اتبولعقا اعفضتةابيني الةآو ذا أو فاوظم أو ياضقا انيجلا انآ ذاإف

 مادةلا

 رقم مرألا ظل في حررت
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غا 128 مادةلا  )1()ة مل(: مكرر

 )2()ملغاة: (1 مكرر 128 مادةلا

)3()غاةلم(:129 مادةلا

)4) (غاةلم(:130 مادةلا

)5()غاةلم(:131 مادةلا


)14.ص 14ر.ج.(2006 فبراير 20 في خرالمؤ 06-01 رقم ننوقابال لغيتأ)1(


: ليي آما حررتو)16.ص 34ر.ج(،2001 وونيي 26 في خرالمؤ 01-09 رقم ننوقابال أضيفت 

: دج 5.000.000 لىإ دج 500.000 من امةرغبو واتنس)10(عشر لىإ)2(سنتين من حبسلاب اقبعي 

أو قدع إبرامب وميق ونناقلا ذاه من 119 ةمادال في هايإل ارمشلا اتهيئلا دىحإ أو يةمحلال اتعامجلا أو لةدوال لحصال ملعي من آل-1 

اءطإع بغرض ملعالهابرياجاليةيمنظتالأويةعيرشتالامكحألالكذبفاخالمقاملح أوةصفق أويةفاقتاأوداقعجعرايأو ؤشري 

.لغيرل ةمبرر غير اتازمتيا 


داقع ة،يضرع فةصب ولو م،ربي طبيعي شخص آل مةعا فةصب أو اصلخا اعطقلا من ولقام أو رفةح حباص أو اعيصن أو جرات آل-2 

اتهيئال وانعأ تأثير أو طةلس من يدفتسيو وننالقا ذاه من 119 دةماال في هاليإ ارشملا اتهـيئلا دىحإ مع أو لةدوال عم قةفص أو 

أوليمسلتاالآجأواتمدخلاأوادلموايةعـنوفيمهحصالليلعدتال أجل منأودةعا نهاقوبيط لتياارألسعافيدةيازللهأعالهايإلارمشلا 

.نيتموال 

.امةتال يمةرلجلرةرقالم تهااذتباقوعبالةمادالذههفيهايإلارمشلانحجلاابارتك في وعرشلالىع اقبعوي


)14.ص 14ر.ج.(2006 فبراير 20 في خرالمؤ 06-01 رقم ننوقابال لغيتأ)2(


: ليي ماآ حررتو)17.ص 34ر.ج(،2001 يويون 26 في خرالمؤ 01-09 رقم نونقابال أضيفت 

أو بضيق من آل دج 5.000.000 لىإ دج00.0001 من مةارغبو نةس)20( عشرين لىإ واتنس)5(مسخ من ؤقتملانسجبال اقبعي 

صدقاتوضامف جراءإأو حضيرتبةسنابما،عهنوانآمامهدةئفاأورةأجرةشبامغير أورةشبامفةصبرهيغلأوسهفنل بضالقوليحا 

.ونانقلا ذاه من 119 ادةمال في يهاإل ارشملا اتهيئلا دىإح أو لةدوال سماب حقمل أو قدع أو ةصفق يذفنت أو إبرام


)14.ص 14ر.ج.(2006 فبراير 20 في خرالمؤ 06-01 رقم ننوقابال لغيتأ)3(


: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 رقم مرألا ظل في حررت 

الغ1رض ون1يك ات1بلطل ابجت1سا أو 1زاتميلا 1نم ا1غيره أو ياااله1د أو اتب1اله أو ي1اعطاال أو ع1ودالو أو ي1دتهدال أو دي1علتا لىإ يلجأ من آل

عفن1االم أو ي1اازالم ل1ىع صولللح1 أو ن1هع اع1متنالا أو عم1ل داءأ ل1ىإ ص1لتولل إم1ا 1كلذو به1اطل ذي1لا ه1و 1نيك 1مل ول1و ت1ىح اءالرتشا نهام

ات11وبلعقا ذات11ب 1ب1قايع 1ؤد1ي 1م1ل أو 1وة1رجالم 1ةيج1تلنا 1ىل1إ 1وة1شرال أو اهر1آ1اإل دىأ واء11س 128 1ىل1إ 1126ن1م اد1والم1 1ي1ف 1ايه1عل 1صوصن1الم

.مرتشيلا ضد ادالمو لكت في ةمقررلا


)14.ص 14ر.ج.(2006 فبراير 20 في خرالمؤ 06-01 رقم ننوقابال لغيتأ)4(


: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 رقم مرألا ظل في حررت 

هي يةنالجا ذهله ةقررملا بةقوعال إنف يةناج نهبأ ونانقلا فهصي علف داءأ هو فوذنلا اللغتسا أو وةشرال من رضالغ انآ ذاإ ما ةحال في 

.وذفنال اللغتسا أو شوةرال مرتكب لىع طبقت لتيا


)14.ص 14ر.ج.(2006 فبراير 20 في خرالمؤ 06-01 رقم ننوقابال لغيتأ)5(


: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 رقم مرألا ظل في حررت 

ة1وبلعقا ه1ذه إن1فنيتهم1الم أح1د ض1د ة1ايجن ة1وببعق 1محك ورد1صةائيض1قة1هيئ ضوع1 أو 1فلحملا ضوعال أو يضقاال شوةر لىع ترتب ذاإ

.شوةرال مرتكب لىع طبقت 
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 هر أشG تة سG مGن Gالحبس ب قبيعا ضده أو ألطرافا أحد لصالح يزتحي الذي ارةداإل رجل أو القاضي :132 مادةلا
 .دج 1.000 إلى 500 من مةغرابو اتسنو ثالث إلى

 )1) (ملغاة(:133 مادةلا

)2) (غاةلم(:134 مادةلا


لثاثلا القسم 

ةطسلال مالعاست إساءة 

لىوألا جةردلا 


ادرفألا ضد ةطسلال مالعاست إساءة 

 رجGال أحGد أو ئGداق آGلو طةشGر Gابط ض آGلو ئيالقGضا أو إلداريا Gسلك ال في موظف آل )لةدعم(:135 مادةلا
 ونناقGال فGي مقGررةال Gاالت لحا يGرغ وفGي رضGاه، يرغGـب يننطمGواال أحGد نGـزلم Gذآورة لما تهفصب دخل ةيلعموماةالقو
 وند دج 3.000 إلGى 500 مGن مةغرابو نةس إلى ينهرش من بالحبس قبيعا يهف عليها نصوصملا اتاءاإلجر يرغبو
)107.(3 لمادةا بتطبيق إلخاللا

 أن يGهلع Gب يج فيمGا فGصلال عGن آانت حـجة يةبأ يمتنع إداري موظف أو قاض آل ةمحاآم يجوز :136 مادةلا
 Gبقاويع ئهسGاؤر مGن يGهلعه لتنبيا عGدبهعاامتن علGى يـصرو ذلك يهإل لبط قد ونكي أن عدب ألطرافا ينب يهف يقضي

 . نةس ينعشر إلى اتسنو خمس من ةيلعموما ئفالوظا سةمارم من مانبالحرو دج 3.000 إلى 750 من مةغراب

 يقGوم د ريلبل مGصلحة عGن دوب من أو تخدممGس أو ولGةالد وان أع مGن ون عG أو موظGف آGل )ل1ةدعم(:137 مادةلا
ثGةالث مGن Gالحبس ب قبيعا إتالفها أو اختالسها أو فضها هليس أو يدبرال إلى مةسلم ئلرسا تالفإ أو اختالس أو بفض

 .دج 500.000 إلى دج 30.000 منمةغرابواتسنو)5(خمس إلى هرأش)3(
 .محتواها يذيع أو يةبرق تلفي أو يختلس البرق مصلحة في دوبنم أو تخدممس آل نفسها بةوقعبال قبويعا
 Gشر عGى إلG GسمخGنمGةيلعموما دمات لخا أو ئفGا الوظG Gة آافG GنمG Gان مبالحر Gكلذ Gـن ع Gضال ف نيGا الجG Gبقويعا
)4(.اتسنو

)14.ص 14ر.ج.( 2006 ايرفبر 20 في خرالمؤ 06-01 رقم ونانلقبا لغيتأ)1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
ق1احه1ارباتعباو تهارصاد1بم 1محكلا 1يف 1ضييق أن 1بجي ب1ل ته1ايمقل1ه دىؤ1ت أو س1لمها 1يلتا اء1يألشا لراشيا لىإردت أنبقامطل يقضى ال
.ةخزينلل باستكم

)14.ص 14ر.ج.( 2006 فبراير 20 في خرالمؤ 06-01 رقم ونانلقبا لغيتأ)2(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 انمحرلابينجااللىعحكميأنلكذلىعالوةعوزجينهفإسملقاذاهادـومدىحإ تضىقمبقطفحةنجبةقوعبهايف يقضى لتياةلحاالفي
.ألآثرا لىع واتنس مسوخ ألقلا لىع نةس مدةل ونانقلا ذاه من 14 دةالما في دةرالوا حقوقال من أآثر أو حق من

 )321.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)3(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 حدأ زلنم رةوآمذال تهفصب خلد يةمومعال قوةال جالر أحد أو ئدقا آلو رطةش بطضا آلو ائيضقلا أو ريادإلا لكلسا في ظفوم آل
 لىإ هرينش من لحبسبا اقبعي يهف يهاعل صوصنالم اءاتجرإلا وبغير وننالقا في ةمقررلا التاحلا غير فيو ئهضار بغير طنيناولما
 .اردين 3.000 لىإ 500 من امةرغبو نةس
1 800. لىإ 500 من مةارغبوهرشأثةالثلىإامأيتةسمن حبسلبا اقبعي لعنفاأويدهدتبال طنيناولماحدأزلمن خليد خصشآلو
.اردين

 )20.ص 84ر.ج( 2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)4(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
سلمة1م ئلس1ار 1الفتإ أو 1تالسخا أو بف1ض وم1يق د1لبريل صلحةم1 1م آ1لو الدولة ظفيوم من فموظ آلو ظفوم آل

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
1نع وبد1من أو دمختس

 .دج0001. لىإ 500 من امةرغبو واتنس مسخ لىإ هرأش ثةالث من سببالح اقبعي الفهاتإ أو سهاالتاخ أو ضهاف سهلي أو يدربال لىإ
 .هااتوحم ذيعيأو يةرقب لفيت أو لسختي لبرقا صلحةم في وبدنمأو دمختسمآل سهافنبةقوعبال اقبعوي
 .واتنس عشر لىإ مسخ من يةوممعال اتمدخلا أو ائفظولا فةآا من نارملحبا لكذ ـنع فضال ينجاال اقبعوي
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 Gاالت لحا اقطGن Gارج خ يةقارع أو ولةقنم االأمو سخر ميموع ضابط أو موظف آل )جديدة(: مكرر 137 مادةلا
 GىإلG دج G 10.000نمGGةمGغرابو اتGنو س)5(GسمخGى إلG)1(نة سGGنمG Gالحبس بGبقيعا ا، نقانو Gددة محGلا Gشروط وال

 . دج100.000
 Gق ح لهGا ون كGي أن علGى ،ةدنيلما ليتهامسؤو آذلك ولةدال لموتتح يةشخص ةدنيم ةيمسؤول مسؤوال فاعلال عدي آما

)1(.فاعلال على رجوعلا


يةانثلا جةردلا 

شيءلا ضد ةطسلال مالعاست إساءة 


ميومعلا 

ئبارض يلحصت أو ونقان يذفنت ضد لهاااستعم أو ةوميلعما لقوةا تدخل لبيط ظفمو أو قاض آل :138 مادةلا
 أو بتدخلها مريأ أو يةشرعلا طةالسل من صادر خرآ مرأ أي أو ئيقضا قرار أو مرأ يذنفت ضد أو ونانقا مقررة
 .واتنس خمس إلى نةس من بالحبس قبيعا مرألا ذلك أو لبلطا هذا صولح على مليع و أ عمالهاباست

 أو نعامت أو قضائي كمح يذنفت لوقف تهفيظو سلطة لتعماس ميومع موظف آل )دةيدج(: ررمك 138 مادةلا
 لىإ دج 5.000 منمةغرابواتسنو)3(ثالث إلى)6(هرأش تةس من بالحبس قبعاي ذهتنفي دامع رقلع أو ترضعا

 )2(.دج50.000

 Gك وذل G 14ادة لما فGي اردةلوا الحقوق من ثرآأ أو حق من مانبالحر ذلك عن فضال نيالجا قبويعا :139 مادةلا
 آافGة أو ئفالوظGا آافGة سGةرمام مGن يحرم أن يجوز آما .ثرآألا على اتسنو عشر إلى ألقلا على اتسنو خمس من
 .ثرآألا على اتسنو عشر لمدة ةيلعموما دماتلخا

 بةوقعلا إنف يةناج نهبأ ونناقلا فهيص علف قوعول باشرملا لسببا هي لباتلطا أو مرألواا آانت إذا :140 مادةلا
 .فوذنال غاللتاس مةجري مرتكب على تطبق يةناالج لهذه مقررةلا


بعارلا القسم 

هايلوت قبل يةومعملاةطسلال رسةامم 

مشروع يرغ جهو على فيها ارمرالستا أو 

- يGؤدي أن بGلقه وظيفت مGالأع سGةرمام فGي بGدأي ميمGوع Gابط ض أو موظف أو قاض آل )لةدعم(:141 مادةلا
 )3(.دج 1.000 إلى 500 من مةغرابهقبتمعا يجوز لها بةولطمال ينميال- علهفب

 ه وظيفت من قانونا حرم أو أوقف أو عزل أو فصل ميموع ضابط أو موظف أو قاض آل )لةدعم(:142 مادةلا
 إلGى هGـرأشـ تةس من سلحباب قبيعا به لقلمتعا بالقرار ميالرس ليغلتبا مهالتسا عدب تهفيظو مالعأ سةمارم في مرتسي

 .دج 1.000 إلى 500 من مةغرابو نـسنتي
 .قانونا انتهائها عدب تهفيظو مالعأ سةمارم في مرتسي قتمؤ أو منتخب موظف آل نفسها بةوقعبال قبويعا
 لGىع اتسGنو عGشر لمGدة عموميGة مهمGة أو خدمGة أيGة مباشGرة مGن مGانرحلاب ذلGك لGىع عGالوة جGانيلا معاقبة وزيجو
)4(.ثراألآ

)17.ص 34ر.ج.(2001 وونيي 26 في ؤرخملا09-

)17.ص 34ر.ج.(2001 وونيي 26 في ؤرخملا09-

01 

01 

 رقم ننوقابال أضيفت)1(

 رقم ننوقابال أضيفت)2(

)1034.ص 28ر.ج(.1988 يويول 12 فيخرالمؤ 88-26 رقم ننوقابال لتدع)3(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 500 من مةارغب تهبقعام وزجيهال بةطلولما مينيلا-هلبفع-ديؤي أن بـلق تهفيظـو المـعأ رسةاممـ في دأبي ميومع ظفوم أو قاض آل
 .اردين0001. لىإ

-26 رقم ننوقابال لتدع)4( )1034.ص 28ر.ج.(1988 يويول 12 فيخرالمؤ 88

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

ليغلتبامهالتساعـدبتهفـيوظ العمأسةرماـمـيفمرـتيستهفيوظ ـنـمنانوقا حرم أو وقفأأوزلعأوصلفيمومع ظفومأو قاض آل 

.اردين 2.000 لىإ 500 من امةرغبو سنتين لىإ هرأش تةس من حبسلاب قبايع به لقمتعلا لقراراب ميلرسا 

.نانوقااهائهانتعدبتهفيوظالعمأسةرمما فيمريست ؤقتمأوخبمنتيمومعظفومآل سهافنبةقوعالبقبعايو 

لىع واتنس عشر دةمل يةومعم همةمأو يةمومع دمةخأو فةيوظ يةأرةشباممننرمابالح لكذلىعوةالعينجاال بةعاقموزجيو

.ألآثرا 

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
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 سمالخا القسم
 لتيا لجنحوا اياتنالج عضب في اتوبلعقا تشديد
 يةومعم ائفظوب مونئلقااو ظفونموال يرتكبها

 أو ونفظومال رتكبهاي تيال نحالج أو لجناياتا في عقوبات ونناقلا فيها يقرر تيلا لحاالتا عدا فيما :143 مادةلا
 اقبعي هاطضب أو اقبتهاربم ونفلكي مما أخرى جنح أو تاجناي في همنم يساهم من فإن ةوميعم ئفاظبو ونمئقاال

 : تيآلا جهولا على
 ة،الجنح لتلك مقررةلا بةوقعلا اعفضتف نحةجب متعلقا مرألا آان إذا
 : يلي آما بةوقعلا كونتف يةانبج متعلقا مرألا آان إذا

 هي نيفاعلال من غيره على مقررةلا يةناالج بةوقع آانت ذاإ سنة ينعشر لىإ اتسنو شرع من قتلمؤا السجن
 ت،اونس عشر إلى سخم من قتلمؤا السجن

 : هي ينلعفاال من غيره على مقررةلا يةناالج بةوقع آانت إذا بدمؤال السجن
 ة،سن ينعشر إلى اتسنو عشر من قتلمؤا السجن
 .بيانها السابق لحاالتا عدا فيما هاظيتغل وند سهافن بةوقعلا وتطبق


سمخاال لفصلا 

اصخشاأل هايرتكب لتيا لجنحوا اتيالجنا 


)1(موميالع امالنظ ضد 

األول القسم 


موظفينال على التعديو نةاه إلا 

)2( لةودلا اتومؤسس

 500.000 إلى دج 1.000 من مةغرابو)2(نيـتسن إلى)2(ينرهش من لحبسبا قبيعا )لةدعم(:144 مادةلا
وةقلا رجال أحد وأ ئدااق أو عموميا ضابطا أو موظفا أو قاضيا أهان من آل فقط ينبتوقعلا نهاتي بإحدى أو دج
 يةتأد أثناء نلنييلعا يرغ الرسم أو بةاتكبال أو هميلإ شيء أي يمتسل أو بإرسال أو يدهدالت أو اإلشارة أو ولقلبا ةيلعموما

 .همتطلسل بجالوا ترامالحبا أو مهراعتببا أو همبشرف المساس قصدب وذلك تهايتأد بةناسمب أو همئفوظا
 عتوق قد ثرآأ أو محلف ضوع أو قاض إلى وجهةمال نةهاإلا نتاآ إذا نسنتي إلى نةس من الحبس بةقوعلا ونكتو
 .ئيقضا مجلس أو ةمحكم سةجل في
 لمحكوما ةنفق على فيه دتحد تيال بالشروط ويعلق كمالح نشري أنب مريأ أن لحاالتا جميع في ضاءقلل يجوزو
 )3(.الهأعةنلمبيا مةغرالل ألقصىا الحد يفارمصال هذه تجاوزت أن وند يهعل


)20.ص 84ر.ج .(2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم وننالقاب مساخال صلفلا واننع عدل)1(

"يعموملا امظنلا ضد ادرفاأل اهيرتكب لتيا نحوالج اتايجنلا: " ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 رقم مرألا ظل في حرر


)17.ص 34ر.ج(،2001 وونيي 26 في خرالمؤ 01-09 رقم وننالقبا ألولا سملقا واننع عدل)2(


"ظفوملا لىع ديعتلاو نةاهاإل: " ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 رقم مرألا ظل في حرر

(17 
(1034 

 أو ياضقا انأه من آل دج

 .ص 34ر.ج.(
.ص 28 ر.ج(، 1988 يويول 12 فيخرالمؤ 26-88

 5.000 لىإ 500 من مةارغبو سنتين لىإ هرينش من حبسلاب اقبعي

 2001 وونيي 26 في خرالمؤ 01-09 رقم ننوقابال لتدع)3(
 : رقم وننالقاب لتدع


ءاأثن لنيينلعا غير سملراأو بةتاكبال أو همليإ شيء أي يملست أو السربإ أو يدتهدال أو رةشااإل أو ولقالب يةومعمال وةقال الرج أحد 

.همطتلسل جبوالا حترامالاب أو ارهماعتبب أو همشرفب اسسملا صدقب لكذو تهايتأد بةسنابم أو همائفظو يةتأد 

أومةكمح سةجل في وقعت قد أآثر أو لفحمضوعأو اضقلىإ جهةمولانةهااإل انتآذاإ سنتين لىإنةسمن حبسلاةبولعقاونوتك 

.ائيضق لسمج 

هذه وزاجتت أن وند يهعل ومكحملاةنفق لىع يهف دتدح لتيا وطرشالب لقويع حكملا ينشر أنب مرأي أنتالحاال ميعج في اءلقضل وزجيو 

.هأعال ةمبينال مةارغلل قصىألا لحدا اريفصملا 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 الرج حدأ أو دائاق أو ياومعم فاوظم أو ياضقا انأه من آل اردين 5.000 لىإ 500 من مةاروبغ نسنتي لىإ هرينش من حبسلاب اقبعي
 همفئاظو يةتأد اءأثن لنيينعلا غير سملرا أو بةتاكالب أو همليإ شيء أي ليمست أو السربإ أو يدتهدلا أو رةاشاإل أو قولالب يةمومعال وةقال
 .همطتلسل جبوالا حترامالاب أو ارهماعتب أو همشرفب مساسال صدقب لكذو هاتيتأد بةسنابم أو
 أو مةكمح سةجل في وقعت قد أآثر أو لفحم ضوع أو اضق لىإ جهةمولا نةهااإل انتآ ذاإ سنتين لىإ نةس من حبسلاةبولعقا ونوتك
 .اءضق لسمج
 ذهه وزاجت أن وند يهعل ومكحملاةنفق لىع يهف دتدح لتيا روطشبال لقويع كمحلا ينشر أنب مرأي أن التاحلا ميعج في اءضلقل وزجيو
 .يهالعةمبينال مةارغلل قصىألا لحدا اريفصملا

 ليي ماآ حررتو
 أو يامومع بطاضا أو دائاق أو فاموظ

 رقم مرألا ظل في حررت
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 GنمGGةمGغرابو هرا ش12(G(GشرعياثنGىإلG هر أش)3(GةثGالثGنمG Gالحبس بGبقيعا )1دة1يجد(:1رر1كم 1144ادة1ملا
 منتGضت اتGارببعةريلجمهوا Gيسئر إلGى Gاء أس مGن آGل GطفقنGوبتي قلعانهاتي بإحدى أو دج 250.000 إلى 50.000

 أو رةوصلا أو صوتلا لبث يةآل يةبأ أو يحتصرلا أو الرسم أو ةـلكتابا طريـق عن ذلك آان اءسو قذفا أو سبا أو نةهاإ
 .أخرى يةمالإع أو ةلوماتيعم أو ةرونيتلكإ يلةسو يةبأ


.لقائيات ةائيزجلا ةعلمتابا اتاءإجر مةعاال ةبلنياا باشرت 

)1(.لمادةا هذه في يهالع نصوصملا مةغرالوا الحبس اتبوقع تضاعف عود،ال حالة في

 يةرشن طةساوب كررم 144 لمادةا في عليها وصنصمال مةيرالج كبترت عندما )يدةجد(:1 مكرر 144 مادةلا
 عن نيالمسؤول وضد اإلساءة مرتكب ضد تخذت ةائيزجلا ةعلمتابا إنف يرها،غ أو يةهرش أو يةوعبسأ أو يةموي
 .نفسها يةشرنال ضد وآذلك يرهاتحر وعن يةشرنال

 من مةغرابوراشه)12(عشر ياثن إلى هرأش)3(ثةالث من بالحبس مةيرالج بومرتك قبيعا ة،لالحا هذه في
 إلى دج 500.000 من مةغراب يةشرنال قبوتعا فقط نلعقوبتيا نهاتي بإحدى أو دج 250.000 لىإ دج 50.000

 .دج 2.500.000
 .لقائيات ةائيزجلا عةبالمتا اتاءإجر مةعاال ةبلنياا باشرت
)2(.لمادةا هذه في يهالع نصوصملا مةغراوال الحبس اتبوقع تضاعف عود،ال حالة في

1رر11ادة1
 أو )وسGلم يGهلع اهللا صGلى( وللرسا إلى أساء من آل فقط نلعقوبتيا نهاتي بإحدى أو دج 100.000 إلى دج 50.000

 أو ة لكتاباGق طري عGن اءGوس إلسGالما ئرعا شG مGن Gعيرة ش يةبأ أو ضرورةلبا ينالد من ملولمعبا هزأتاس أو األنبياء يةقب
 .أخرى يلةسو يةأ أو يحتصرلا أو الرسم
)3(.لقائيات ةائيزجلا ةعلمتابا اتاءإجر مةعاال ةبلنياا باشرت

 مةيرجب ةيلعموما لطاتلسا ليغبتب ألشخاصا أحد يامق راعتباال هذا على عليها قبيعاو نةهاإ رعتبت :145 مادةلا
 لم مةجري مرتكب نهبأ ةلقضائيا ةطالسل مامأ قريرهت أو يةمهو مةبجري متعلقا آاذبا دليال مهيدقت أو وقوعها عدمب علمي
 .هابكاترا في يشترك لم أو كبهارتي

GنمGGةمGغرابو اتGنو س)5(GسمخGى إلG اتGنو س)G)3الث ثGنمG Gالحبس بGبقيعا  كم 144 )1دة1يجد(:2


146 )لةدعم(: 144 تاندماال هاتحدد تيال ئلوسالا طةساوب وجهمال القذف أو لسبا أو نةهااإل على تطبق 
 نيالGوط Gيش الج ضGد أو آممحGاال أوةضائي لقا Gالس المج ضGد أوهفتيرغ إحدى أو مانلبرال ضد 1كررم 144و كررم
 .هأعال نرتيذآولما ندتيلماا في عليها نصوصملا لعقوباتا أخرى، ةيعموم أو يةماظن ةهيئ يةأ أو بيعشال

)4(.مةغراوال الحبس عقوبات تضاعف عود،ال حالة في

 .144 لمادةا من 3و 1 نرتيلفقا في مقررةلا لعقوباتل رتكبيهام عرضت ةاآلتي عالألفا :147 مادةلا
 لGم الGدعوى أن طالمGا ضاة لقا كGامأح علGى رGأثي تلا منها غرضلا ونكي تيال ةلنيلعا لكتاباتاو والقألاو عالألفا-1
 .نهائيا افيه فصلي

 من ونكي تيوال ةضائيلقا كامحألا شأن من يلقلتلا منها غرضلا ونكي تيال ةلنيلعا لكتاباتاو والقألاو عالألفا-2
 .اللهقتسا أو ضاءقلا طةسلب المساس طبيعتها

)17.ص 34 ر.ج.(2001 وونيي 26 في ؤرخملا09-

)17.ص 34ر.ج(.2001 وونيي 26 في ؤرخملا09-

)18.ص 34ر.ج(.2001 وونيي 26 في ؤرخملا09-

01 

01 

01 

 رقم نونقابال فتيضأ)1(

 رقم نونقابال أضيفت)3(

)18.ص 34ر.ج(.2001 وونيي 26 في خرالمؤ09-  رقم ننوقابال لتدع)4( 01

 ملا

 مادةلا

 رقم ونانلقبا أضيفت )2(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
.144 
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 أحGد علGى Gوة قلا أو نفعلبGا عGدىتي مGن آGل اتGنوسGس خم إلGى نGنتي س مGن Gالحبس ب قبيعا )لةدعم(:148 مادةلا
 أو همئفGا وظG Gال معأ Gرة مباش GيفGنGوميي لعما ضباط ال أو ةيلعموما Gوة لقا Gال رج أو Gواد قGال أو ينفظومGال Gد أحG أو ضاة قلا
 .رتهامباش بةسانمب

 ضاة لقا أحGد ضGد اءGو س ترصGد أو إصGرار سبق عن وقع أو مرض أو جرح أو دماء سالةإ نفعلا عن ترتب وإذا
 عGشر إلGى Gس خم مGن Gتقؤلما الGسجن هGي بGةوقعال ون كGتف ئيقGضا مجلس أو ةمحكم سةجل في ينفمحلال ضاءعاأل أو
 .اتسنو

 إحGدى بGصارإ قدفGـ أو نظGرال قGدف أوهلGتعما سا عGن عجGز أو ضاء عألا أحGد تGرب أو يهوشتG نGفعالنعG ترتب وإذا
 . نةس ينعشر إلى اتسنو عشر من قتلمؤا السجن بةوقعلا ونكتف ةمديمست هةعا يةأ أو نلعينيا

 .بدمؤال السجن بةوقعلا ونكتف إحداثها قصد فاعلال ونكي أن وند لموتا إلى نفعلا أدى وإذا
 .إلعداما بةوقعلا ونكتف ثهإحدا هو فاعلال قصد آانو لموتا إلى نفعلا أدى وإذا
 Gدة مل ونناقGال هGذا مGـن G 14ادة لما فGي اردةGو لا Gوق قالح Gرة شمبا مGن بالحبس يهعل مولمحكا نيالجا مانرح يجوزو
 مGن مGةاإلقا مGن منعبGال يGهلع كGمحوال بة،وعقال يهف فذنت الذي يوملا من بدأت ثرآألا على اتسنو وخمس ألقلا على نةس
)1(.اتسنو خمس إلى نسنتي

-26 رقم ننوقابال لتدع )1( 
)1034.ص 28ر.ج(.1988 يويول 12 فيخرالمؤ 88


: ليي آما حررتو )321.ص 7ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع 

وةقال جالر أو ادقوال أو ظفينوملا أو اةضقلا أحد لىع قوةلا أو فنعبال دىعتي نم آل واتنس مسخ لىإ سنتين من حبسلبا اقبعي

.اهاشرتمب بةسنابم أو همائفظو المعأ رةشبام في يةمومعال 

في لفينحملا اءألعضا أو اةضـقال حدأ ضـد واءس صدرت أو إصرار سبق عن وقع أو رضم أو جرح أو اءمد لةساإ لعنفا عن ترتب ذاوإ

.واتنس عشر لىإ مسخ من ؤقتملا جنسلا هي بةقوعلا ونفتك ضاةق لسمج أو مةكحم سةجل 

ديمةتمسهةعا يةأأو لعينينادىإحارإبصقدفأوظرلناقدفأوهمالعتاسعن جزعأواءضألعاأحد بتر أويهشوت لعنفالىع ترتب ذاوإ 

 . نةس عشرين لىإ واتنس عشر من ؤقتملا جنسلا بةقوعال ونفتك

.بدمؤلاجنلسابةقوعال ونفتك هاثاحدإصدقعلفاال ونيك أن وندوتملالىإ عنفال دىأذاوإ 

 . امدعإلا بةقوعال ونفتك ثهاإحد هو علفاال صدق انوآ وتملا لىإ لعنفا دىأ ذاوإ

خمسو قلاأل لىع نةس مدةل ونانقلا ذاه من 14 دةماال في ردةالوا وققحلا رةشبام من حبسلاب يهعل ومحكملا انيجلا انمرح وزجيو 

لىإنسنتي من مةاقاإل منعنبالم يهعل حكملاوت،انوس مسخلىإ تيننسمن بةقوعال يهففذنت ذيلاومليامن دأبت ألآثرالىع واتنس 

.واتنس مسخ 


: خامسالو لرابعا طرلسا 6 ةلفقرافي )3065.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانقلل دراكاست 

ليهع حكملاو،ةوبلعقا يهف فذنت:"..يقرأ ، "..امةاإلق من منعلابيهعلمكلحا،وتانوس مسخلىإينسنت من بةقوعال يهففذنت :"..من بدال 

..."مةقااإل منعنبالم 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

الرج أوادوقلاأو ميينموعلاينفظوملاأواةضقالحدألىعوةقلاأو لعنفبا دىعتيمن آل واتنس مسخلىإ سنتين من حبسلبا اقبعي 

.اهاشرتمب بةسنابم أو همائفظو مالعأ رةشبام في يةومعمال وةقال 

في لفينحملا اءألعضا أو ضاةقال أحد ضد واءس صدرت أو إصرار عن وقع أو رضم أو جرح أو اءمد سالةإ لعنفا لىع ترتب ذاوإ 

.واتنس عشر لىإ مسخ من ؤقتملا جنلسا هي بةقوعال ونفتك اءضق لسمج أو مةكحم سةجل 

ديمةتمس هةعا يةأ أو لعينينا دىإح ارإبص قدف أو ظرلناقدف أو الهعمتسا عن جزع أو اءضألعاحدأ بتر أو يهشوت لعنفا لىع ترتب ذاوإ 

 . نةس عشرين لىإ واتنس عشر من ؤقتملا جنسلا بةقوعال ونفتك

.بدمؤال جنلسابةقوعال ونفتك هاثاحدإصدققد علفاال ونيك أن وندوتملالىإ لعنفادىأذاوإ 

.بدمؤال جنسلابةقوعال ونفتك ثهاإحد هو علفاالصدقانوآ وتملالىإ لعنفادىأذاوإ 

سخمو قلاأل لىع نةس مدةل ونانقلا ذاه من 14 دةماال في ردةالوا وققحلا رةشبام من حبسلاب يهعل ومحكملا انيجلا انمرح وزجيو 

.واتنس مسخلىإ سنتين من امةإلقامنعنمبال يهعل حكملاوبةقوعاليهفيهعل فذنتذيالومليامندأبت ألآثرالىع واتنس 
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 )1()ملغاة(:149 مادةلا


ينالثا سمالق 

موتىال رمةبحو مدافنلاب ةقمتعلال الجرائم 

 نGنتي س إلGى هر أشG تةسG مGن Gالحبس بGبقاعيGت آان قGةيطر يةبأ بورقال دنس أو خرب أو هدم من آل :150 مادةلا
 .رادين 2.000 إلى 500 من مةغرابو

 آنمGاأ مGن غيرهGا فGي أو برمقGاال فGي تىمGولل بGةجالوا مGةربالح Gسيم فعال يرتكب من آل )لةدعم(:151 مادةلا
 )2(.دج 2.000 إلى 500 مـن مةغرابو نسنتي إلى هرأش ثةالث من بالحبس قبيعا الدفن

 إلGى هر أشG ثGةالث مGن Gالحبس ب Gب قايع يGةفخ إخراجهGا أو ثةج بدفن قام أو مدفن مةحر انتهك من آل :152 مادةلا
 .رادين 2.000 إلى 500 من مةغرابو نةس

 Gالحبس ب Gبقايع الفحش أو يةشحولا مالعأ من ملع أي عليها نهم وقع أو ثةج شوه أو دنس من آل :153 مادةلا
 .رادين 2.000 لىإ 500 من مةغرابو اتسنو خمس إلى نسنتي من

 إلGى 500 ينبG مGةغرابو اتسنو ثالث إلى هرأش تةس من بالحبس قبيعا ثةج أخفي أو خبأ من آل :154 مادةلا
 .رادين 1.000
 مGن Gبس الح ون كGت بGةوقعال فGإن Gرح ج أو Gرب ضة نتيج تGوفىم أو ول تGقم لشخص ثةالج أن علمي مخفيال آان وإذا
 .رادين 5.000 لىإ 500 من مةغرابو اتسنو خمس إلى نسنتي


لثاثلا القسم 

من اقألورا قةرسو األختام آسر 

ةيومعملا اتلمستودعا 

 على بناء وضوعةمال تامخألا مداع آسر من آل اتسنو الثث إلى هرأش تةس من بالحبس قبيعا :155 مادةلا
 .آسرها في مداع شرع أو ةيلعموما السلطة من مرأ

 أو سرقة بغرض أو اصخشألا ضد نفعلا طريقب أو الحارس من وقع قد يهف وعرشلا أو امتخألا آسر آان وإذا
 .اتسنو خمس إلى نسنتي من الحبس ونكيف ةائيزج اتاءإجر في إثبات أوراق أو أدلة تالفإ

)3) (غاةلم(:156 مادةلا

 )753.ص 53ر.ج(. 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لغيتأ )1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 أوجرأ ذات ة،تقمؤ لوو همةمأوفةيوظ يةأانآ وضع أيوب يةسمتيةأحتتلىوتي شخص آل اتوبقعلاونانلقبةسنبالفاموظ ريعتب
 اتذ دمةخ يةأ أو يةومعمال اتؤسسملل أو يةحللماتاعوجمللم أو يةمومعلا داراتإلل أو ولةلدل مةدخ وصفلا ذاهب ديويؤ جرأ بغير
 .يةمومع حةلصم

 حتمسأو لتهسقد انتآذاإفةيوظال مالعأاءهانت عدبلكذمع فةصال هذه مروتست مةيرالج وعقووميفيفظلموافةص وتتعين
 .يمةرلجا ابارتكب

 .ص 7ر.ج(.1982 321)

 ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا

 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)2(

156-66: 
 هرشأ تةس لىإ هرينش من حبسلبا اقبعي فندلا اآنمأ من اغيره في أو ابرقملا في تىوملل بةاجلوا مةرحال مسي فعال يرتكب من آل
 .اريند0001. لىإ 500 من مةارغبو

 )337.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لغيتأ )3(

 رقم مرألا ظل يف حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 .لكسرا طريقب قةرساارهاعتبب هايعل اقبعي امختألا آسر طةسابو ترتكب رقةس آل
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157 .مالههإ ةجنتي كسرلا وقع إذا ورهش تةس إلى هرش من لمدة بالحبس الحارس قبيعا :  مادةلا

 أو قااروأ مداع زعينت أو بددي أو يشوه أو تلفي من آل اتسنو عشر إلى خمس من بسبالح قبيعا :158 مادةلا
 ينأم إلى مةسلم أو ةميولعما عاتدلمستوا أو الكتاب أقـالم أو لمحفوظاتا في ظةوفمح اتدنس أو قوداع أو سجالت

 .فةالص بهذه ميموع
 ونكيف األشخاص ضد نفعلا بطريق أو ميموعـال ينألما من اعزنتاال أو يدبدتال أو يهوشتلا أو تالفإلا وقع وإذا
 .نةس ينشرع إلى اتسنو عشر من السجن

 أو يهوشتGال أو تGالفإلا آGان إذا نGنتي س إلGى هر أشG تةس من بالحبس يملعموا ينمألا قبيعا )لةدعم(:159 مادةلا
)1(.مالههإةجنتي وقع قد اعزاالنت أو يدبدتال


بعارلا القسم 

)2( تخريبلوا التدنيس

 ب،يرختب ةوعالني داـمع امـق من آل نوات،س ـرعش إلى اتسنو خمس من بالحبس قبيعا )لةدعم(:160 مادةلا
)3(.يفالشر المصحف دنيست أو تالف،إ أو يهوشت أو

 أو يق،زمتب ةعالنيو مداع قام من آل نوات،س عشر إلى خمس من بالسجن قبيعا )دةيدج(: مكرر 160 مادةلا
)4(.نيالوط لملعا نيسدت أو يهوشت

 دج 10.000 إلى 1.000 من مةغرابو اتسنو خمس إلى نةس من بالحبس قبيعا )جديدة(:3 مكرر 160 مادةلا
)5(.لعبادةل دةلمعا آنماألا دنيست أو هدم أو بتخريب مداع قام من آل

 دج 2.000 ىإل 500 مـن مةغرابو واتنس مسخ إلى ينهرش من بسبالح قبيعا )يدةجد(:4 مكرر 160 مادةلا
 : يبتخر أو يهوشت أو هدم أو تالفبإ مداع قام من آل

 نـاآاألم نـزييت أو ةميولعما عةفنملل مخصصة أخرى أشياء أو لوحات أو لاثيتم أو صبن-
 .منها يصترخ طةواسب أو ةيلعموما السلطة طرف من بةنصوم أو مةقاوم ةيلعموما
)6(.رلجمهول وحةتفمال نيباملا في أو حفتاملا في ةعضومو ةفني أشياء أية أو لوحات أو لاثيتم أو صبن-

 .ص 7ر.ج(. 1982 ريفيف 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1( 321)

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

.الههمإ تيجةن قعو قد اعالنتزا أو يدبدتال أو يهشوتال أو إلتالفا انآ ذاإ نةس لىإ هرأش ثةالث من حبسلابيمعمولا مينألا اقبعي 


)336.ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال عدل)2( 


"يةرآاتذال لنصبا خريبت : " ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 قمر مرألا ظل في حرر 

 .ص 7ر.ج(. 1982 ريفيف 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)3( 321)

 : ولاألطرلسافي )3066.ص 49ر.ج(،1982 ريفيف 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقل دراكاست
 ..." مسخ من سببالح اقبعي ":يقرأ ..." مسخ من جنلساب اقبعي": من بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

أو يهشوت أو دمه أو إتالفبدامع وميق من آل اردين 2.000 لىإ 500 من امةرغبو واتنس مسخ لىإ هرينش من حبسلبا اقبعي

 : أتيي ما خريبت

طةاسوببةصونم أو مةقاوم يةمومعال اآنمألا لتزيين أو يةمومعالةمنفعللصةصمخ رىخأاءأشي أو اتحولأولاثيمتأو نصب-1 

.نهام يصترخب أو يةمموعلا طةسلال 

حةفتومال انيبملا من اوغيره ادةبعلل صةصمخال آنامألا أو حفمتالا في عةضومو ةفني اءأشي أية أو اتحول أو لاثيمت أو نصب-2 

.ورهمجلل 


)334.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 في ؤرخملا 82-04 رقم ننوقابال أضيفت)4( 


)334.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 في ؤرخملا 82-04 رقم ننوقابال أضيفت)5( 


)334.ص 7ر.ج(. 1982 ريفيف 13 في ؤرخملا 82-04 رقم ننوقابال أضيفت )6( 
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 دج 20.000إلGى 5.000 مGن مGةغرابو اتGنوس 10 إلGى نة سG من بالحبس قبيعا )جديدة(:5 مكرر 160 مادةلا
 Gاء أثن لتGتعم سا مالجGئو اترا ومغ ةيGآارتذ احGولأ أو صبن تالفإ أو يهوشت أو تخريب أو ،سدنيبت مداع قام من آل
 .لثورةل موزرآ فةنصملا ألخرىا آنماألا وجميع بيعذتوال قالتالعا آزمـراو ،ةريريلتحا لثورةا

 ثورة،لGابGGةقGعلتمGياءشأأوGةيGيختار GائقثوGالفتإأوGرتGبأوGبيبتخر GدامعGامقGنمGGلآGGةبGوقعلا GنفسبGبقويعا-
)1(.رلجمهولةمفتوح سةسؤم يةأ في أو تاحفملا في ظةوفمح

 مGن مGةغرابو اتGنوس)10( عGشر إلGى اتGنو س)5(Gس خم مGن Gالحبس بGبقايع )1دةجدي(:6 1ررمك 160 ادةم1ال
10.000 Gى إلG 50.000 دج GلآGGنمGام قG دا معG ـيس نبتدG بيتخر أوG أو Gالف تإ أو يهوشتG رق ح أوG Gا مقGشلا برGأو اءده 

)2(.همتارف

 إلGى 1.000 مGن مGةغرابو)2(نGنتي س إلGى هر أشG )6( تة سG مGن Gالحبس بGبقايع )جديدة(:7 مكرر 160 مادةلا
 زةلمميا لعالماتا أو مةسوألا تخريب أو تالفبإ ةعالنيو مداع قام من آل فقط نلعقوبتيا نهاتي بإحدى أو دج 2.000

)3(.يةيرتحرال لثورةاب ةطرتبلماو ونناقلا بموجب لمنشأةا

 ،6 كGررم 160 ،5 كGررم 160 مGوادلا فGي عليهGا صوص نGملا Gاالت لحا آGل فGي )جديدة(:8 مكرر 160 مادةلا
 مGن )1 كGررم G )9ادة لما فGي عليهGا نGصوصمال ةلوطنيا الحقوق من مانبالحر ةلمحكما مرتأ أن نيمك 7 كررم 160
)4(.لعقوباتا ونناق


سمالخا القسم 

)5( الجيش موينت ديمتعه وجنح اتياجن

 التآو أو والتامق أو يدتور آةشر في ضوآع أو ياشخص إما تخلىي كلفم خصش آل )لةدعم(:161 مادةلا
 قباعي قاهرة، قوة ذلك على ههكرت لم ما يهإل دتعه تيال دماتلخبا يامقال عن بي،عشلا نيالوط الجيش لحساب لتعم

 عن قلت وال ،ةـلمدنيا ضاتيلتعوا ربع مقدارها وزتجاي ال مةغرابو اتسنو عشـر لىإ اتسنو خمس من بالسـجن
 .العدو مع لمخابرةا حالة في ألشدا وباتلعقا بيقطبت إلخاللا وند ذلك آـل دج 2.000 مبلغ
 .مةيرالج في همآتمشار ندع وباتلعقا بهذه أيضا همئالمع أو ينومتلا هديعتم على كميحو

 على لجناةا واساعد أو حرضوا ذينلا لةدولا من ونورمأجلا أو بونوندموال لوآالءا أو ونظفومال قبويعا
 في ألشدا لعقوباتا بتطبيق إلخاللا وند نة،س ينعشر إلى اتسنو عشر من بالسجن هم،تمابخد يامقال عن تخلفال

)6(.العدو مع لمخابرةا حالة

)955.ص 29ر.ج(.1990 يويول 14 في ؤرخملا 90-15 رقم ننوقابال أضيفت)1(

 )955.ص 29ر.ج(.1990 يويول 14 في ؤرخملا 90-15 رقم ننوقابال أضيفت)2(

 )955.ص 29ر.ج(.1990 يويول 14 في ؤرخملا 90-15 رقم ننوقابال أضيفت)3(

-06 رقم ننوقابال 1 مكرر 9 ةمادال لىإ الةباإلح 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 رقم مرألا من 8 ادةلما لىإ لةحااإل لتدستبا)4(

).  29.ص 84 ر.ج(2006 مبرسدي 20 خرالمؤ 23 


)955.ص 29ر.ج(.1990 يويول 14 فيخرالمؤ 90-15 رقم وننقابال أضيفت


)754.ص 53ر.ج.( 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب مسخاال سملقا واننع عدل)5( 


."حةلسالم واتلقليدرتوال ديعهمت من نحلجوا اتايلجنا ": ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 قمر مرألا ظل في حرر


)754.ص 53ر.ج.(1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)6( 


: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 رقم مرألا ظل في حررت 

لفخويت حةسلالم اتوقلاابحسلتاؤسسمرةابإد أو التوامقبأو اتديروتبآةرشفيواضعفهصبوأوصياخشماإلفكم خصشآل 

وزاجتال مةارغبو اتونس عشر لىإ مسخ من نسجبال قبايع رة،هقا قوة لكذ لىعهتكره أن وند بها لفآ لتيا اتمدخلاب املقيا عن 

.عدوال مع رةبخالمالةحا في شدألا اتوبلعقاباللخإلاوندلكذآلواريند 2.000 عن قلت وال اتويضعلتا ربع 

.يةناالج ابارتك في وامهاس ذاإ ضايأ ؤهمالوآو وندروملا اقبعوي 

اميقلا عن لفختلا لىع اةنلجا وادعاس أو وارضح ذينلا ولةلدا من ونورجأملا أو ونوبدنملوا ؤهمالوآ أو ونميومعلا وندرولماو 

.عدوال مع رةبمخاال الةح في شداألتباقوعبال اللخإلا وند لكذو نةس عشرين لىإ واتنس عشر من نسجبال وناقبيع هماتمدخب 
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 قبفيعا دماتبالخ يامقال عن تخلفال وند مالهإلا بسبب مالعألا في أو يملالتس في يرتأخ وقع إذا :162 مادةلا
 500 عن قلت وال ةدنيلما ضاتيلتعوا ربع تجاوز ال مةغرابو اتسنو ثالث إلى شهرأ تةس من بالحبس فاعلونال
 .رادين

 اةنجال قبفيعا ردةالمو األشياء أو ةللعاما يدال أو مالعألا يةآم أو فةوص نوع في غش وقع إذا :163 مادةلا
 .رادين 2.000 عن قلت وال ةدنيلما ضاتيوعلتا ربـع تجاوز ال مةغرابو سنوات عشر إلى خمس من بالسجن
 الغش في مواهسا ينالذ ينفظومال على قةباسلا لفقرةا في مقررةلا السجن بةوقعل ألقصىا بالحد مائاد يقضىو
 ةوميلعما دماتلخا أو ئفالوظا يعمج سةمارم من مانرالحب ينفـوظملا هؤالء على كمالح ذلك على وةالع يجوزو

 .ثرآألا على اتسنو وخمس ألقلا على نةس لمدة

 اءبن إال ةيعموملا الدعوى يكرحت يجوز ال القسم هذا في عليها نصوصملا الوحألا ميعج وفي :164 مادةلا
 .نيوطال فاعدلا يروز من كوىش على


سدساال القسم 

رةقرلما لنظما ضد بةكترلما الجرائم 

بيوتو بييانصالو مارقلا لدور 

ونهرلا على ليفسلتا 

 Gاءنب همبGدخول أو يGهفرGو لجمها ول دخG يGةربح محوس الحظ لعابأل محال يصترخ يرغب تحف من آل :165 مادةلا
GىعلGGدتقGشت لما ضاء عاأليمGفنيرآGهيGأو Gداع الGين GىإلGخدGهولGاأوGخاص ألشG GذالGلينGمهGصالح مG GيفGاGبقيعا اللهغتسG 
 يريدمGو يارفةصلG بةسنبال Gذلك آ والحGال .را دين 20.000 إلGى 500 مGن مGةغرابو نة سG إلGى هر أشG ثةالث من الحبسب
 .محللا هذا ميتخدسمو بيندومو

 مGن وبGالمنع G 14ادة لما فGي اردةGو لا Gوق قالح مGن ثرآأ أو حق من مانبالحر لجناةا بةعاقم ذلك على عالوة يجوزو
 .اتسنو خمس إلى نةس من مةإلقاا

 أو محGلال ة زينخ فGي ضـبط ت تGيلا وتلك عليها لمقامرةل ةضرولمعا األشياءو والمألا صادرةمب يقضى أن بويج
 Gا زينهت تGيلا أو آنمGاألا Gذه ه بهGا شGةوفرمال Gياء األشو Gاثثاأل وآذلك مهدميخومست تهإدار على ينمئقاال مع توجد تيال
 .بعالل في ةللمستعما أو دةلمعا اتدواألو

 نييرمدوال مينظنمالو ينفاعلال على 165 دةلماا في مقررةلا منألا رابيدوت اتلعقوبا بقطت :166 مادةلا
 .بها صرحملا يرغ صيبنلا مالعبأ ونموقي ينالذ ينتخدممسوال ندوبينلماو

 .عقارال هذال يةيرقدتال مةيقال إلى تصل أن يجوز تيال مةغرابال صيبنلا ضوعوم عقارال صادرةم بدلتتسو

 ةعدموال آانت هماميةسمتيةأ حتترلجمهوا على ةضرولمعا اتليلعما صيبنال مالعأ من برتتع :167 مادةلا
 .الحظ يقطر عن بحالر في ملألا يجادإل

 باع أو روج من آل رادين 5.000 لىإ 500 من مةغرابو هرأش ثةالث إلى هرش من بالحبس قبيعا :168 مادةلا
 لكذو وراقهأ إصدار هلس أو صيبنلا هذا وجود عـن أعلن نم آلو به صرحملا يرغ صيبنايلا أوراق زعو أو
 .إلعالنا طرق من أخرى قةيرط يةبأ أو تاقصملال أو اتلنشرا أو عالناتإلا طةساوب

 ذهه بيع عن ةجلناتوا ينوزعموال ينعئباوال ينوجمرال حيازة في توجد تيال المبالغ صادرةمب يقضى أن ويجب
 .األوراق

 ةطالسل مـن ترخيص يرغب يةيازح ونره أو ونره على يفتسلللابيت أدار أو نشأأ من لآ )لةعدم(:169 مادةلا
 )1(.دج 20.000 إلى 500 من مةغرابو اتسنو خمس إلى نتينس من بالحبس قبيعا ةيلعموما

 )322.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 تةس لىإ هرينش من حبسلاب اقبعي يةمومعلا لطةسال من يصترخ بغير يةزياح ونهر أو ونره لىع ليفسلتلابيت اردأ أو شأنأ من آل
 .اردين 20.000 لىإ 500 من مةارغبو هرأش
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عبساال القسم 

رةاجتلوا عةانصلبا ةقمتعلال الجرائم 

ةيومعملا ايداتمزالو 

 ونوعهGا صGنفها Gودة ج مانض شأنها من تيال يرتصدلل دةلمعا لمنتجاتاب قةعلتمال نظملبا إخالل آل :170 مادةلا
 .البضائع صادرةموب دج 20.000 إلى 500 من مةغراب قبيعا أحجامهاو

)1()غاةلم(: 171
 

 خمس لىإ هرأش تةس من بالحبس قبويعا وعةرشمال رغي بةارمضال مةيرلج باكتمر عدي )لةدعم(:172 مادةلا
ضافـخ أو رفعا وسيط طريق عن أو باشرم بطريق دثأح من آل دج 100.000 لىإ 5.000 من مةغرابو اتسنو

 : ذلك في رعش أو اصةخال أو ةيلعموما يةمالال األوراق أو البضائع أو السلع عارسأ في مصطنعا
 .رلجمهوا ينب مداع غرضةموأ بةآاذ أنباء أو بارخأ يجتروب-1
 .عارسألا في ابضطرا اثدحإ غرضب السوق في عروض بطرح أو-2
 .ونعئباال يطلبها آان تيال تلك عن عةفترم عارسبأ عروض يمتقدب أو-3
 رضبغ ذلك في روعشلا أو السوق في مالعبأ ترابط أو اجتماع على بناء أو يةفرد فةبص يامقبال أو-4
 .بلوالط عرضلل عيبيالط لتطبيقا عن تجنا يرغ بحر على ولالحص
)2(.ةيلااحتي ئلوسا أو طرق بأي أو-5

 تيال موادال أو الدقيق أو لحبوبا لىع لكذ في رعش أو عارسألا خفض أو رفع قعو وإذا )لةدعم(:173 مادةلا
 بةوقعلا ونكت يةتجارال ألسمدةا أو الوقود مواد أو بيةطال اتضرلمستحا أو لمشروباتا أو ةائيذلغا موادوال وعهن من

 )3(.دج 10.000إلى دج 1.000 من مةغراوال اتسنو خمس إلى نةس من الحبس

 )237.ص 6ر.ج.( 1990 فبراير 6 في خرالمؤ 90-02 رقم ننوقابال لغيتأ )1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 دبرملا قفوتلا لىع ملح من آل وبتينلعقا اتينه دىحإب أو اردين 20.000 لىإ 500 من مةارغبو سنتين لىإ هرينش من سببالح اقبعي

 رفع لىع ارجبإلا صدقبةلياحتيا طرق العمتسبا أو يدتهدال أو ديعتلا أو لعنفا طريقب لكذ في شرع أو يهف مرارالستا لىع أو ملعال عن
 .ملعاليةربحأوعةناصلاسةرماميةربح اسمسالأوورجألا فضخأو
 دةلممةقااإلمن منعلابنيعلفاالبةاقعموزجينهفإرةبمدةلخطةجنتيةلياحتيالا طرقلالتمعاست أويدتهدالأوديعتلاأو لعنفاوقع ذاوإ

 .ألآثرا لىع واتنس مسخو األقل لىع سنتين

 رقم نونقابال لتدع)2( 90-15 )955.ص 29ر.ج(.1990 يويول 14 فيخرالمؤ

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

دثحأ من آل اردين1 00.000 لىإ 500 من امةرغبو سنتين لىإ هرينش من سببالح قباعوي عةورشلما غير بةرضامال يمةرج يرتكب 


رعشأوصةخاالأوةيومعماليةاللما ألوراقاأو ائعضبالأولعسلاارأسع فيعانصطمضافخأوعارف يطسو طريق عن أو اشربم طريقب 

 : لكذ في

.رمهوجال بين دامع ضةرغم أو بةآاذ اءأنب أو ارخبأ يجروتب-1 

.ارألسعافي طرابضاداثحإرضبغوقلسافي روضعطرحبأو-2 

.نعوئباال بهاطلي انآ لتيا لكت عن ةمرتفع ارأسعب عروض ديمقبت أو-3 

عن تجنا غير بحر لىع ولصحال بغرض لكذ في وعرشلا أو وقلسا في مالعبأ بطارت أو اعمتجا لىع اءبن أو يةردف فةصب املقياب أو-4 

.لبطلوا لعرضل طبيعيلا طبيقلتا 


.ةلياحتيا ئلساو أو طرق أيب أو-5 


)955.ص 29ر.ج(.1990 يويول 14 فيخرالمؤ 90-15 رقم ننوقابال لتدع)3( 


: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 مرق مرألا ظل في حررت 

أو اتوبمشرلاأوةائيذغلاادموال أو عهنو من لتياادموال أو قيقدلاأو وببحلا لىع لكذ في شرع أو ارألسعا خفض أو رفع وقع ذاوإ 

لىإ 500 من امةرغالو واتنس ثالث لىإ نةس من حبسلا بةقوعال ونتك يةرجاتال مدةسألا أو ودوقال ادمو أو ةطبيلا راتضحتمسلا 


.اردين 20.000 

في تدخل ال لتيا ائعضلبا أو لعلسا ملشت بةرضامال انتآذاإ اردين 300.000 لىإ امةرغالو واتنس مسخ لىإ حبسلا بةقوع وترفع 

.علفاال نةمهل ديعالا شاطنال 

 مادةلا

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
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)1()غاةلم(: مكرر 173 مادةلا

 من مةإلقاا من بالمنع نيالجا قبيعا 173و 172 ندتيلماا في عليها نصوصملا لحاالتا جميع في :174 مادةلا
 لنظرا بصرف وذلك 14 لمادةا في لمذآورةا الحقوق من ثرآأ أو حق سةمارم من نعلمابو اتسنو خمس إلى نسنتي
 .23 لمادةا تطبيق عن

 .18 ةمادلا كامحأل طبقا قهعليتو هحكم نشرب مريأ أن ةلمخففا الظروف طبق ولو تىح القاضي على ويجب

 مةارغـبو هرشأ تةس إلى ينهرش من بالحبس اقبعيو اتديازلما يةلحر عرضتال مةيرج كبتري :175 مادةلا
 بطريق بها خلأ أو لها عرضت أو صاتقلمناا أو اتديازلما يةحر رقلع من آل رادين 200.000 لىإ 500 من
 أو يةقارعال والمألا يرتأج على أو اعاالنتف حق أو ةلكيلما على اتديازلما في لكوذ يدهدتال أو نفعلا أو عديتال
 ايدةزملا بلق اءسو لكذ في رعش أو أخرى دماتخ يةأ أو اإلستغالالت أو اتديتورلا أو لمقاوالتا على أو ولةقنمال
 .أثناءهما أو ناقصةمال أو

 واءس ذلك في رعيش أو ناقصةمال أو ايدةلمزا يةحر من يحد أو ينيدمزاال عديب من آل بةوقعلا اتذب قبويعا
 .الوعود هذه بلق أو لهباتا هذه تلقى من آل وآذلك ةيلااالحتي الطرق أو قاتاتفباال أو الوعود أو اتلهبا بطريق

 Gك وذل الفصل، هذا في محددةلا ئمالجرا عن ائيازج مسؤوال يولمعنا الشخص ونكي )جديدة(: مكرر 175 مادةلا
 .ونناقلا هذا من ركرم 51 لمادةا في عليها نصوصملا للشروط طبقا

 18 لمادةا فيو كرر،م 18لمادةا في مقررةلا لكيفياتا حسب مةغرالا بةوقع يولمعنا خصشلا على تطبق
 .ضاءتاالق ندع ونناقلا هذا من 2كررم

)2(.كررم 18 لمادةا في عليها نصوصملا يةيلكمتلا لعقوباتا من ثرآأ أو احدةلو أيضا ضرويتع


)3( منالثا القسم

نيطولا لترابا مغادرةب ةقمتعلال ظمةنواأل ينالقوان ضد بةكترلما الجرائم 

ينرهش من بسحلاب اقبعي عول،مفال يةسارال ألخرىا يةيعشرتلا امكحألاب خاللإلا وند :1 مكرر 175 مادةلا
 يأجنب أو ئرياجز آل ،نبتيلعقوا ينهات بإحدى أو دج 60.000 إلى 20.000 من مةارغبو هرشأ)6(تةس إلى)2(
 ذلكو ية،والج أو يةبحرال أو يةبرال الحدود آزمرا أحد زهاجتيا أثناء ية،عشر يرغ فةبص نيالوط يمإلقلا غادري يممق

 أو مةالزال يةمسلرا الوثائق يمتقد من ملصتلل خرىأ ةيلااحتي لةوسي أي أو مزورة ئقاثو هلباستعما أو يةوه هلبانتحا
 .ولفعملا يةسارال مةظنألاونانيلقوا هابجتو تيال اتاءباإلجر يامقال من

 .الحدود آزمرا يرغ آنماأ أو منافذ برع نيالوط يمإلقلا غادري شخص آل على بةقوعلا نفس وتطبق


)8.ص 59ر.ج(.2005 غشت 28 في خرالمؤ 05-06 رقم مرألاب لغيتأ )1( 


: ليي ماآ حررتو )955.ص 29ر.ج( ، 1990 يويول 14 فيخرالمؤ 90-15 رقم نونقابال أضيفت 

من حبسبال اقبعيبهلعمومال ظيملتنلفةلخامبها املقياتم لتيااتبولعقاونانقمن 173 ادةمال فيهاليع وصنصلماادوللم ديرصتآل 


.ادموال هذه في به ولعمالم خاصلا لتشريعا في هايعل وصنصلماتباقوعبال اسمسال وند واتنس عشر لىإ سنتين 

.نةس)20( عشرين لىإ واتنس)10(عشر من قتؤملا جنلساب علفال مرتكب اقبعي ودعال الةح وفي


)20.ص 84ر.ج( 2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)2(

 رقم ننوقابال 1مكرر 175 ادةلما منضتملوا نثامال سمقال أضيف)3( 09-01 )4.ص 15ر.ج.(2009 نةس فبراير 25 في ؤرخملا
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لسادسا لفصلا 

ميومعلا مناأل ضد لجنحوا اتيالجنا 


األول القسم 

مينمجرال مساعدةو ارألشرا اتجمعي 

 يةنالج إلعدادا غرضب تؤلف أو كلتش ئهأعضا وعدد تهمد آانت مهما اتفاق أو ةجمعي آل )لةدعم(:176 مادةلا
 ونكGت Gالك ماأل أو ألشGخاصا ضGد ل، ألقGا علGى Gبسح اتGنوس)G)5س بخم عليها قبمعا ثر،آأ أو نحةجل أو ثر،آأ أو

)1(.علفلبا يامقال على المشترك يممصتلا مجردب مةيرالج هذه تقومو أشرار، ةجمعي

 إلGى اتGنو س)5(Gس خم مGن Gتقؤلما بالGسجن ألشGراراة جمعي فGي Gتراك شاال علGى قبيعا )لةدعم(:177 مادةلا
 .جنايات الرتكاب إلعدادا تم اإذ دج، 1.000.000 إلى دج 500.000 من مةا غربو اتسنو )10( عشر
 دج، 500.000 إلGى دج 100.000 مGن مGةغراوال اتGنو س)5(Gسخم إلGى)2(نGنتي س من الحبس بةوقعلا ونكتو
 .نحج الرتكاب إلعدادا تم إذا

 إلGى اتGنو س)10(عGشر مGن Gتقؤلما بالGسجن Gت آان Gادة قي يGةأ فيهGا باشGري مGن أو ألشGراراة جمعي نظمم قبويعا
 )2(.دج 5.000.000 إلى دج 1.000.000 من مةغرابو نةس)20(ينعشر

 ألشGرارا ة جمعي فGي اشGتراآا عGدي نون،القGا هGذا مGن G 42ادة لما كGامبأح إلخاللا وند )جديدة(:مكرر 177 مادةلا
 : القسم هذا في عليها نصوصملا

 نون،القGا هGذا مGن G 176ادة لما فGي عليهGا نGصوصمال ئمالجGرا إحدى الرتكاب ثرآأ أو ينشخص ينب اتفاق آل-1
 .أخرى يةماد أو يةمال عةفنم على ولالحص غرضب

 : في فاعل بدور ةمعين ئمجرا ارتكاب على مهازبع أو ألشرارا ةجمعي هدفب علم عن الشخص يامق-2
 Gق تحقي فGي تGساهمس تهآرشا مG أن مGهلع مGع ماعةالج هذه بها تضطلع أخرى طةشنأ وفي ألشرارا ةجمعي نشاط-أ
 .ماعةللج ميإلجراا هدفلا

 يضتحGرال أو عدةاGس لما أو مGةيالجر Gكتل Gابكبارت عGازيإلا أو ألشGراراة جمعي بلق من مةيرج ارتكاب يمنظت-ب
)3(.نهشأب لمشورةا اءدبإ أو رهتيسي أو يهعل

 Gادة لما في عليها نصوصملا للشروط وفقا ائيازج مسؤوال يولمعنا الشخص ونكي )جديدة(:1مكرر 177 مادةلا
 تGساوي تGيلا مGةغرابال Gب قاويع نون،القGا هGذا مGن G 176ادة لما فGي عليهGا نGصوصمال ئمالجGرا عGن أعGاله، كررم 51
 .ونناقلا هذا من 177 لمادةا في عليها نصوصملا يعلطبيا للشخص مقررةلا مةغرالل ألقصىا الحد اتمر )5( خمس
 : ةاآلتي لعقوباتا من ثرآأ أو احدةلو أيضا ضرويتع

 ها،نع تجن أو مةيرالج ارتكاب يف لاستعم الذي لشيءا صادرةم-1
 مGةيالجر إلGى أدى الGذي Gشاط الن باشرة،م يرغ أو مباشرة قةيرطب مزاولة، من اتسنو)5(خمس لمدة المنع-2
 ،هبمناسبت مةيرالج ارتكبت الذي أو

 نوات،س)5(خمس لمدة ةيلعموما صفقاتلا من صاءقاإل-3
 نوات،س)5(خمس تجاوزت ال لمدة فروعها من رعف أو ةالمؤسس غلق-4
)4(.يولمعنا الشخص حل-5

 )9.ص71 ر.ج.(2004 ربنوفم 10 فيخرالمؤ 04-15 رقم ونانلقاب لتدع)1(
: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

 ونتك مالكألاأو اصخشاألضد هابكاتارأو اتايجنللادعدإلا بغرض لفؤتأوكلشتئهضاعأعددوتهمد انتآمامه اقفتاأويةعجم آل
.ملعال لىع مشتركلا ميمصلتا ردبمج شأنت لتيا ألشرارا يةعجم يةناج

 رقم ونانلقاب لتدع)2( 04-15 )9.ص71ر.ج.(2004 ربنوفم 10 فيخرالمؤ

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
.176 


.انتآ دةياق يةأ يهف وناشربي منل أو اقالتفا أو يةعلجما ميظنمل نةس عشرين لىإ واتنس عشر من جنلسا بةقوعال ونوتك

)9.ص71 ر.ج.(2004 ربنوفم 10 في ؤرخملا 04-15 رقم نونقابال أضيفت)3(


)9.ص71 ر.ج.(2004 ربنوفم 10 في ؤرخملا 04-15 قمر نونقابال أضيفت)4( 

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
 ةمادال في ددحلما اقالتفا أو يةعجمال في يشترك خصش آل اتنوس عشر لىإ مسخ من نسجبال اقبعي
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فGـي عليهGا نGصوصمال Gات يلجناا بيكتمر أعان من آل اتسنو عشر إلى خمس من بالسجن قبيعا : 178
  مادةلا
 .لالجتماع آنماأ أو آنمسا أو سلةمرالل ئلوسا أو الرتكابها بآالت زودهم بأن 176 لمادةا

 لطاتلسل كشفلبا لجناةا من يقوم من 52 لمادةا فـي مقررةلا للشروط وفقا فيلمعا عذرلا من يدفتيس :179 مادةلا
 دء بلا بGلقو Gاق االتف أو ة لجمعيا Gوع ضمو ة لجنايا في روعش أي بلق وذلك ةيلجمعا وجود عن أو تم الذي االتفاق عن
 .التحقيق في

 مGداع أخفGي مGن آGل 4و 3و 2 اتGر فق 91و 42 ندتيGا لما فGي عليGـها نصوصملا لحاالتا عدا فيما :180 مادةلا
 نيالجGا علGى بض القG وند مداع حال من آلو علفلا هذا بسبب نهع تبحث عدالةلا أن أو يةناج ارتكب نهأ علمي شخصا
 اتGنوسGسخم إلGى نةسG مGن Gالحبس بGبقايع لهربا أو االختفاء على عدهسا من آلو ذلك في رعش أو نهع لبحثا أو
 .نلعقوبتيا نهاتي بإحدى أو رادين 10.000 إلى 1.000 من مةغرابو

 بالجنايGات Gق يتعل مGا عGدا فيمGا عGةبالرا الدرجGة يGةاغل نيالجGا هارصوأ قاربأ على قةباسلا لفقرةا كامحأ تطبق وال
 .نةس 13 همنس تجاوز ال ينالذ القصر ضد ترتكب تيال

 إلGى نة سG مGن الحبس بGGبقايع G 91ادة لما مGن ألولGىا Gرة لفقا فGي عليهGا نGصوصمال الحالGة عدا فيما :181 مادةلا
 أو ة جناي في روعشلاب علمي من آل نلعقوبتيا نهاتي بإحدى أو رادين 10.000 إلى 1.000 من مةغرابو اتسنو خمس

 .فورا لطاتلسا بريخ ولم فعال بوقوعها

 بإحGدى أو را دين 15.000 إلى 500 من مةغرابو اتسنو خمس إلى هرأش ثةالث من بالحبس قبيعا :182 مادةلا
 موصGوف عGلف Gوع قو يمنGع أن يGرغال علGى أو يGهلع Gورة خط ر وبغي نGهم باشرم علفب يستطيع من آل نلعقوبتيانهاتي
 بتوقيGع الحالGة Gذه ه فGي إخGالل يرغبGـ بGذلك، يGامالق عGن Gع امتنو نGسانإلا جGسم مةالسG ضGد نحGةج Gوع قو أو ة جناي نهبأ

 .الخاصة نانيلقوا أو ونناقلا هذا عنها نصي أشد عقوبات
 ديمها تق ه إمكان في آان خطر حالة في شخص إلى عدةامس يمتقد عن مداع امتنع من آل نفسها باتبالعقو قبويعا

 .يرغلا على أو يهعل خطورة هناك ونكت أن وند وذلك له ثةإلغاا لببط أو نهم باشرملبعم يهإل
 أو ة جناي ي فG يGهلع كGوممح أو Gا احتياطي Gوس بمح شGخص اءةرب على يلالدل علمي من آل نفسها لعقوباتاب قبويعا

 علGى بGةوقعبال يقضى فال ذلك ومع طةشرال أو ضاءقلا لطاتس مامأ فورا يلالدل هذاب هديش أن عن مداع ويمتنع نحةج
 .بها دالءإلا في تأخر وإن تههادشب سهفن لقاءت من تقدم من
 GيفG عGهمهمسGا مGنوةائيزجلا اتاءGر اإلج تخGاذا إلGى أدى Gذي ال عGلفالGب مرتك قةباسال Gرة لفقا كGمح مGن ىGستثن يو
 .عةباالر الدرجة يةغال هارهمصوأ همبروأقا وشرآاؤه بهكاترا

 ينالثا القسم
 انيصعلا

 القGرارات أو مGراألوا ذـتنفي ب ون مGوقي ينالGذ ة لعموميا طةسل الG ثلGيمم أو ينفظو ملا علGى هجوم آل :183 مادةلا
 ون كGت عديتال أو نفعلبا همل مةواقم آل وآذلك ةضائيلقا مرألواا أو القرارات أو ئحاللوا أو نانيلقوا أو منها صادرةلا
 .يانصعلا مةيرج

 .تهذا نفعلا كمح في ريعتب نفعلبا يدهدتوال

 نسنتي إلى هرأش ثةالث من بالحبـس شخصان أو شخص بهكتير لذيا يانصعلا لىع قبيعا )لةعدم(:184 مادةلا
 الحبس ونكيف مسلحا نلجانييا أحد أو نيالجا انآ وإذا ،نبتيلعقوا نهاتي بإحدى أو دج 1.000 إلى 500 من مةغرابو
 )1(.دج000. 5 إلى 1.000 منمةغرابواتسنو ثالث إلىهرأشتةسمن

 )322.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 .اردين 100 لىإ 20 من امةرغبو نةس لىإ هرش من حبسلاب يهعل اقبعي انصخش أو شخص بهكتري ذيلا انصيلعا
 .اردين 500 لىإ 100 من ةملغراوا سنتين لىإ هرأش ثةالث من حبسلا ونفيك لحاسم انينجلا حدأ أو انيجلا انآ ذاوإ
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 الثث إلى نةس من بالحبس ينشخص من ثرآأ باجتماع يقع الذي يانصعلا على قبيعا )لةدعم(:185 مادةلا
 1.000 من مةوالغرا اتسنو خمس إلى نسنتي من الحبس بةوقعلا ونكتو دج 5.000 إلى 500 منمةغرابواتسنو
 .ظاهرة سلحةأ ملونيح نيلمجتمعا من ينشخص من ثرآأ آان ذاإ دج 10.000 إلى

)1(.مخبأ سالحا مليح ضبط شخص آل على قةباسلا لفقرةا في مقررةلا بةوقعلا وتطبق

 في ضاءعأ نواآا ينلذا ألشخاصا على يانصعلا مةيرج عن ما بةوقعب ضىيق ال )لةدعم(:186 مادةلا
)2(.ةيلعموما السلطة من يهنبت ولأ ندع نهم نسحبواوا فةيظو أو مةخد يهف يؤدوا أن وند االجتماع

 السلطة بها صترخ أو أمرت مالعأ يذفتن على اءدتعالا ريقطب ترضعي من آل )لةعدم(:187 مادةلا
 عن قلت وال ةدنيملا ضاتيتعولا ربع تجاوزت ال مةغرابو نةس إلى هرأش ثةالث من بالحبس قبيعا ةيلعموما

 .دج1.000
 لىإ هرأش ثةالث من بسحلاب قبيعا مالعألا هذه يذفنت على نفعلا أو يدهدتال أو مهرجتلا قةطريب ترضعي من آلو
)3(.عالهأ قةباسلا لفقرةا في عليها نصوصملا مةغرابالو نسنتي

 لىإ دج 1.000 من مةغرابوهرأش)6(تةس لىإ)2(ينرهش مـن بالحبس قبعاي )دةجدي(: مكرر 187 مادةلا
)4(.ةيلتنظيما الكشلأل وفقا ومبلغ صادر يرتسخ مرأل ثلمتي ال من آل فقط ينبتوقعلا نهاتي بإحدى أو دج 10.000

 لثاثلا القسم
 وبرهال

 ناوناق تقالعم أو يهعل مقبوضا آان من آل اتسنو ثالث إلى ينهرش من بالحبس قبيعا )لةدعم(:188 مادةلا
 من أو سهبحل تصةخملا السلطة هاتخصص تيال ماآنألا من وبلهرا وليحا أو هربيو ئيقضا كمح أو مرأ تضىقمب
 .قلهن أثناء أو للعما كانم

 ضد يدهدتلبا أو نفعلبا يهف روعشلا أو هروبلا وقع إذا اتسنو خمس لىإ نتينس من بالحبس نيالجا قبويعا
)5(.السجن باب يمتحط أو كسرلا طةساوب أو ألشخاصا

 )322.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1(
 66-156 : ييل آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا

 .اردين0001. لىإ 100 من امةرغبو واتنس ثالث لىإ نةس من حبسلاب يهعل اقبعي خصينش من أآثر اعمتجاب يقع ذيلا انلعصيا
 معينجتملا من خصينش من أآثر انآ ذاإ اردين0001.لىإ 100 من ةمغرالوا واتنس مسخ لىإ سنتين من حبسلا بةقوعال ونوتك
 .رةهظا لحةسأنلويحم
 .بأمخ حاالس ملحي بطض خصش آل لىع قةباسالةرلفقا في رةرقلما بةقوعال طبقتو
 )322.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)2(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

وابحسنوا فةيوظ أو مةخد يةأ يهف وادؤي أن وند اعمتجالا في اءضأع واناآ ذينلا اةصعال لىع انلعصيا يمةرج عن ما بةقوعب يقضى ال 

.يةوممعال لطةسال من هتنبي ولأ ندع نهم

)322.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)3( 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 ال امةرغبوهرأشتةسلىإ هرينشمن حبسلبا اقبعييةمومعالطةسلالهاب خصترأو رتمأالعمأيذتنف ديعتلا طريقب ترضعيمن آل
 .ارادين 120 عن قلت وال يضعوتلا ربع وزاجت
 امةرغلابو تيننس لىإ هرأش ثةالثمن حبسلاب اقبعي العماأل هذه يذفنت لعنفا أو يدهدتال أو هرمجلتا طريقب ترضعي من آلو

.قةبساال ةرلفقا في يهاعل صوصنالم


)18.ص 34ر.ج.(2001 وونيي 26 في ؤرخملا 01-09 رقم ننوقابال أضيفت)4(

)322.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)5(

: ليي ماآ حررتو )754.ص 53ر.ج(1975 وونيي 17 في ؤرخملا 75-47 رقم مرألاب لىوألاةلفقرا لتدع 

وبهرلا ولحاي أو ربهيو ائيضق حكم أو مرأ تضىقمبنانوقا معتقال أو يهعل ضابوقم انآ من آل سنتين لىإ هرينش من حبسلاب اقبعي 

.)تغيير وندب يقباالو(.قلهناءأثن أول،عمال انكممن أوه،سبلحصةتمخال لطةسال تهاصصخ لتيا اآنمألامن 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
شرع أو وهرب يـضـائق حكم أو ـرمأضىتقمـبنانوقا ساوبمح أو يهعل ضابوقم انآ من آل هرشأ ثالث لىإ هرش من حبسلاب اقبعي
 .قلهناءأثن أو مـلعال انمك من أوسهبلحصةتمخال لطةسالاهتخصص لتيا اآنمألامن واءسوبهرلافي
 طةاسوب أو شخاصألا ضد يدتهدبال أوفنعبال يهف وعلشرا أو وبرهلا وقع ذاإ واتنس مسخ لىإنسنتي من سببالح انيجلا اقبعوي
 .جنلسا ابب طيمحت أو لكسرا

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
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 لهروبا في شرع أو هرب الذي المحبوس ضد 188 لمادةا كامحأل اذتنفي بها ضىيق تيال بةوقعلا :189 لمادة ا
 استثناء لكذوسهبحأو ليهع بضالق لىإ دتأ تـيال مـةيلجراعن بها كوممح يةللحر بةالستةؤقمبةوقع أية لىإ تضم
.35 لمادةا من

 أو اءةرلببا كمح أو ةعلمتابل جهو ال بأن بقرار أو مربأ ىانته قد األخيرة مةيرالج هذه في التحقيق آان وإذا
 أو لهروبا عن بها كومحلما بةوقعلا مدة من لزتستن ال عنها ناشئال يطاالحتيا الحبس مدة فإن بةوقعلا من عفاءباإل
 .يهف روعشلا

 من أو بيعشلا نيالوط الجيش من أو نيالوط دركلا الجر من اءسو نورولمأما أو لرؤساءا قوادال :190 مادةلا
 قتيادا أو سةبحرا نيلفلمكا من يرهموغ ونالسج ارةدإ فوظومو مراآزها ونغليش أو سةبالحرا ونموقي ينلذا طةشرال
 .نسنتي إلى شهر من بالحبس ونبعاقي همبوهر يلهست أو نلمسجونيا هروب هممالهإ على تبتري ينالذ نلمسجونيا

 من شخص آل اتنوس مسخ إلى ننتيس من بسبالح قبيعاو لهروبا على واطؤالت مةجري كبيرت :191 مادةلا
 لم إذا تىوح يرخاأل هذا من علم يرغ على ولو ذلك في رعش أو ونمسج هروب هلس أو هيأ 190 لمادةا في نلمعينيا
 .تياريخا امتناع على لهروبا على عدةالمسا صرتتقا ولو تىح بةوقعلا وتوقع يهف رعيش أو لهروبا تمي

 .لسالحا يمتقد عدةالمسا ضمنتت إذا بةوقعلا تضاعف أن يجوزو
 ةيعموم مةخد أو فةظيو يةأ سةمارم من نيالجا مانبحر يقضى أن ذلك على عالوة جبي التاحال جميع وفي
 .ثرآألا على اتسنو وخمس ألقلا على نةس لمدة

 قبيعا 190 دةلماا فينينيلمبا ألشخاصا يرغ من ذلك في شرع أو لهروبا سهل أو يأه من آل :192 مادةلا
 .لهروبا تمي لم ولو تىحرادين 1.000 إلى 500 من مةغرابو هرأشـ تةس إلى هرش من بالحبس
 اكنه آانت إذا رادين 2.000 إلى 1.000 من مةغراوال اتسنو خمس إلى تيننس من الحبس بةقوعلا ونكتو
 .ممعه تواطؤ أو للحراس رشوة
 عدةالمسا ضمنتت إذا رادين 4.000إلى 1.000 من مةغراوال اتسنو خمس إلى ننتيس من الحبس بةقوعلا ونكتو
 .سالح يمتقد

 يGهلعنيمجللنضامنيمت عوضواي بأن مداع لهروبا هلواسأو نوااأع من جميع على كميح )لةدعم(:193 مادةلا
)1(.أجلها من معتقال لهاربا آان تيال مةيرالج عن ناشئال الضرر حقوقه، لذوي أو

 فGي روعشلا أو Gروب لها مGن نGي لتمكا مGةيلجر هر أشG تةسG تجGاوز Gدةمل Gالحبس ب يGهلع كGمح من آل :194 مادةلا
 وبGالمنع G 14ادة لما في اردةلوا الحقوق من ثرآأ أو حق من مانبالحر ذلك على عالوة يهعل يقضي أن يجوز لهروبا
 .ثرآألا على اتسنو وخمس ألقلا على نةس لمدة مةإلقاا من

 بعارلا القسم
)2(طفلوالت التسول

 رغم وذلك آان كانم أي في ولتسال سةمارمادعتا من آل هرأش تةس إلى هرش من بالحبس قبيعا :195 مادةلا
 .أخرى وعةرشم قةيرط يةبأ أو للعمبا عليها ولالحص هانإمك أو يهلد تعيشال ئلوسا وجود

 ئلاسو وال بتثا مةإقا محل له يسل من آل هرأش تةس إلى هرش من بسحلاب قبويعا تشردام عدي :196 مادةلا
 كوني أو مللعل لباط قدم نهأ إثبات عن عجز قد ونويك للعما على تهقدر رغم نةهم أو حرفة عادة يمارس وال يشعت
 .ليهع عرض بأجر عمال رفض قد

 عالهأ المذآورة 196و 195 ندتيلماا في عليها نصوصملا لفاتلمخاا يخص يماف )دةجدي(: مكرر 196 مادةلا
)3(.ذيبلتها أو يةالحما رابيدت إال عشرة، نةماثلا غوالبي لم ينالذ اثدحاأل ضد تخذي ال

 )754.ص 53ر.ج.( 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 رقم مرألا ظل في حررت 


قهقوح ويذل أو يهلع جنيملل قةتحسلما اتويضعلتا منينضامت وادفعي أنبدامع وبرهلاوالهس أواوهيئ من ميعج لىع يقضى أن جبي 

.اهبسبب سابومح برهاال انآ تيال مةيرلجا عن ئشناال ضررلا عن ضايعوت 
 )336.ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال عدل)2(

 "ردشتالو سولتال : " ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 قمر مرألا ظل في حرر

 )334.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 في ؤرخملا 82-04 رقم ننوقابال أضيفت)3(
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 عالساب الفصل
 يروزتلا

 األول القسم
 ورةزلما النقود

 : يفز أو زور أو قلد من آل بدمؤال بالسجن قبيعا )لةعدم(:197 مادةلا
 ج،راخلا في أو نيالوط يمإلقلا في نينوقا عرس اتذ يةقدن أوراقا أو ةدنيمع قودان-1
 من لعائدةا رباحاأل ئمقسا أو متهاعال أو طابعها ملحتو ةيلعموما ةزينلخا تصدرها همأس أو ذوناتأ أو اتدنس-2
 .همألسا أو ذوناتألا أو اتدنلسا هذه

 بةوقعلا ونكت دج، 500.000 عن قلت ولةتدامال همسألا أو اتذونألا أو اتدنلسا أو قودنال هذه مةقي آانت وإذا
 .دج 2.000.000 إلى دج 1.000.000 من مةغراوال نةس)20(ينعشر إلى اتنوس)10(عشر من قتلمؤا السجن

)1(.لمادةا هذه في عليها نصوصملا يةناالج على كررم 60 لمادةا كامحأ تطبق

 أو توزيع أو ارصدإ في نت،اآ يلةسويةبأ قصد، عن همأس من آل بدمؤال بالسجن قبيعا )لةدعم(:198 مادةلا
 .نيوطال يمإلقلا لىإ،عالهأ 197 لمادةا في ةلمبينا همسألا أو ذوناتألا أو اتدنلسا أو قودنال إدخال أو بيع
 دج 1.000.000 من مةغراوال نةس)20(ينعشر إلى اتسنو)10(عشر من قتلمؤا السجن بةقوعلا ونكتو
 .دج 500.000 عن قلت همألسا أو ذوناتألا أو اتدنلسا أو قودنال مةيق آانت ذاإ دج 2.000.000 إلى

)2(.لمادةا هذه في عليها نصوصملا يةناالج على كررم 60 لمادةا كامحأ تطبق

 صيةخش عن هال آشف أو لطاتلسا نلسابقتيا دتينلماا في ةلمبينا لجناياتا يـرتكبم أحد برأخ إذا :199 مادةلا
 رينخاآل لجناةا على بضالق هلس أو فيها التحقيق اتاءرجإ من اءإجر أي دءب بلوق لجناياتا هذه مامتإ بلق لجناةا
 .52 لمادةا في عليها نصوصملا بالشروط يفلمعا عذرلا من يدفتيس نهفإ قيقحالت دءب عدب تىح

 األقل على اتسنو خمس من مةإلقاا من بالمنع بةوقعلا من عفيي الذي لشخصا على كميح أن ذلك مع يجوزو
 .ثرآألا على اتسنو عشر إلى


)21.ص 84ر.ج( 2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)1(


: ليي آما حررتو )754.ص 53ر.ج(1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب تعدل 

: زيف أو ورز أو قلد من آل دامعإلاب اقبعي 

.ارجخلا ـيف أو يةرهوجمال أراضي في ونيناق سعر اتذ يةقدن قاارأو أو ةدنيعم داوقن-1 

أو داتنلساهذه من ئدةعاال احألرباائمسقأو ها،تالمعأو عهابطا حملتو امةعالةخزينلاادرهصتهمسأأو اتونذأأو داتنس-2 

.همسألا أو اتونذألا 

.بدمؤلا جنلسا هي بةقوعال ونتك دج 50.000 عن تهايمققلتلةاوتدلماهمسألاأو اتونذألاأو داتنلساأوودقنالذهه يمةق انتآذاوإ 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

: زيف أو ورز أو لدق من آل بدلمؤانسجبال اقبعي 

.ارجخلا في أو يةرهوجمال أراضي في ونيناق سعر ذات يةقدن قاارأو أو ةدنيعم داوقن-1 

أو راقألواذهبهةقعلمتال احألرباائمسقأوهاتالمعأو مهاتخا ملحتوةيومعمال انةزخالهارصدتاتدنسأو اتنوذأأويةمال قااروأ-2 

.داتنلسا أو اتونذألا 


)21.ص 84 ر.ج( 2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)2(


: ليي ماآ حررتو )754.ص 53ر.ج.(1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع 

همسألا أو اتونذألا أو داتنلسا أو ودقنال الدخإ أو بيع أو وزيعت أو دارصإ في انتآ لةيسو يةبأ صدق عن همسأ من آل دامعإلاب اقبعي 

.يةرهوجمال ضيأرا لىإهأعال 197 دةمالا فيةمبينلا 


.دج 50.000 عن قلتهمسألاأو اتونذألاأو داتنلساأو قودنال يمةق انتآذاإبدمؤال جنلسابةقوعال ونوتك 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
 اتونذألا أو يةمالال وراقألا أو ودقنال بيع أو وزيعت أو دارصإ في انتآ يلةسو يةبأ اهمس من آل 197 ادةلما في ةقررملا بةقوعبال اقبيع
 .لكذبمهعل مع يةرهوجملا اضيرألىإهاالدخإأودةماال لكتفيةمبينلا داتنلساأو
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 إلى دج 50.000 من مةغرابو اتسنو)3(الثث إلى هرأش)6(تةس من بالحبس قبيعا )لةدعم(:200 مادةلا
 في يلتضللا بغرض الخارج، في أو نيالوط يمإلقلا في نينوالقا عرالس اتذ قودنال تلوينب قام من آل دج، 300.000

 .يهإل أدخلها أو نةولملا قودنال هذه ثلم أصدر أو ها،نعدم نوع
)1(.لمذآورةا قودنلا الإدخ أو دارصإ أو ينولت في ساهم من على ذاتها بةوقعلا وتوقع

 قدتعي وهو نةولم أو فةيزم أو مزورة أو لدةقم يةقدن قااروأ أو ةدنيمع قودان تسلم من على بةوقع ال :201 مادةلا
 .يبهايع ما هليج وهو ولتدالل طرحها و يحةحص أنها

 امةربغو هرأش تةس إلى هرش من بالحبس قباعي بهاييع ما كشفي أن عدب ولللتدا لمذآورةا قودنال طرح من آل
 .يةفيكلا بهذه ولتدالل طرحه ذيال المبلغ عافضأ عةبرأ تساوي

 أو نينوالقا عرالس اتذ قودنال محل اللهاإح بقصد يةقدن عالمات بيع أو توزيع أو اردصإ أو صنع :202 مادةلا
 .ينارد 20.000 إلى 500 من مةغرابو اتسنو خمس إلى نةس من بسبالح يهعل قبمعا ،امقامه يامقال

 اتدنس أو قودن يرتزو أو يدقلت أو ناعةلص معدة اتدوأ أو مواد حاز أو حصل أو صنع من آل :203 مادةلا
 من مةغرابو اتنوس خمس إلى نسنتي من بالحبس قبيعا عنها نازلت أو بها احتفظ أو عليها حصل أو عام قرض
 .أشد مةيرج علفلا كليش لم ما رادين 5.000 إلى 500

 197 موادال في إليها مشارال ئمالجرا في 25 دةاملا في عليها نصوصملا صادرةملبا كمالح يجب :204ما دة ال
 .203و 201و


ينالثا القسم 

اتلدمغوا لةودال ختامأ تقليد 

اتمالعلاو طوابعلوا 

لمعفيةاألعذار وتطبق قلدمال تمالخا لـاستعم أو ولةدال تـماخ قلد من آل بدمؤال بالسجن قبيعا :205 مادةلا  ا
 .قةباسلا لفقرةا في إليها مشارال يةناالج مرتكب على 199 لمادةا في عليها نصوصملا

 GنمGGةمGغرابو اتGنو س)10(Gشر عGىإلG اتGنوس)5(
مةتخدس مG ثGرآأ أو طرقGةم وإمGا ثر،آأ أو وطنيا طابعا إما زور، أو قلد من آل دج،

) : 206 
 1.000.000 إلى دج

 أوراق، أو بGع،طوا لGتعم سا أو ية،ض الفG أو ةذهبيلا موادال دمغ في مةتخدسم ثرآأ أو ةدمغ وإما الغابات، عالمات في
)2(.لدةقم أو مزورة دمغات أو مطارق، أو

(
 1ةل1دعم 1ادة1ملا
500.000
 

 GنمGGةمGغرابو اتGنو س)10(Gشر عGىإلG اتGنوس)5(
خاصGة يحةحصG Gات دمغ أو Gارق مط أو طوابGع علGى Gقح يGرغب تحGصل مGن آل دج

) : 207 
 إلى دج

)3(.ولةدال مصالحو بحقوق ضارا استعماال لهااستعم أو ضعهاوو ،206 لمادةا في ةلمبيناو ولةبالد

)21.ص 84ر.ج( 2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)1(

)1ةل1دعم
1.000.000 

1ادة1ملا
500.000
 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

ارجخلا في أو ةيرولجمها أراضي في يننوقاال لسعرا ذات قودنال وينلبت امق من آل واتنس ثالث لىإ هرأش تةس من سببالح اقبعي 


.يهالإ لهادخأ أو نةلولما ودقنال هذه ثلم درصأ أو هانعدم وعن في يلضلتال بغرض 

.رةآولمذاودقنال خالإدأو دارصإأو وينلتفي اهمسمن لىعهاتاذبةقوعال وقعتو


)21.ص 84ر.ج( 2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)2(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 اتمالعفيمةتخدسم أآثر أوقةرمط إماو أآثر أواطنيوعابطاماإورزأولدقمنآلنةس عشرين لىإواتنسمسخمننسجبال اقبعي
 أو رةزوم اتمغد أو طارقم أو وراقأ أو وابعط عملتسا أو يةضفال أوةذهبيلاادلموا مغد في مةخدتسم أآثر أو غةدم إماو اتابلغا
.لدةقم

)21.ص 84ر.ج( 2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)3(

GسمخGنمGGتقلمؤا Gسجن بالG Gبقيعا

GسمخGنمGGتقلمؤا Gسجن بالG Gبقيعا

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 من لةدوالب صةاخ يحةصح اتغمد أو اتمالع أو وابعط لىع حق بغير صلتح من آل نةس عشرين لىإ واتنس مسخ من نسجبال اقبعي
 .لةدوال لحصاوم وققحب اراض ماالعتسا لهاعمتسا أو هاعضوو 206 دةمالا في ةمبينلا
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 نGاتي ه بإحGدى أو نGاريد G 1.000ى إلG 500 مGن مGةغرابو هر أشG تة سG إلGى هر شGGنمG Gالحبس بGبقايع :208 1ادةمال
 : من آل أشد مةيرج علفلا ونكي لم ما نلعقوبتيا

 مGن ينول مخGال Gا ليهثمم من بيتاآ إذن يرغب آانت طةسل يةأل أو ولةدلل مةالع أو ختما أو طابعا أو خاتما صنع-1
 .السلطة كتل من أو ولةدال

 Gاهبين Gطليخ أن GلمGتحملا GـنمGا ختمG أو GةمGالع أو Gا خاتمG أو Gا طابعG Gاعب أو ترى اشG أو زعو أو Gتفظ حا أو صGنع-2
 .ةأجنبي آانت ولو تىح آانت طةسل يةبأ أو ولةبالد الخاصة مثيالتها نوبي

: من آل رادين 10.000 إلى 500 من مةغرابو اتسنو خمس إلى نةس من بالحبس قبيعا :209 لمادة ا
 أو البضائع أو السلع اعأنو تلفخم على عام فقرم أي أو مةوكالح باسم ضعهالو ةدلمعا لعالماتا قلد )1
.لمزورةا لعالماتا هذه لاستعم
.لدةقلما مةالعال أو الطابع أو تمالخا لاستعم أو طةسل يةأل مةالع أو طابعا أو خاتما قلد )2
اترادإلا في أو لةودلل ةيرئيسلا األجهزة في ةللمستعما يةمسالر عاتوالمطب أو ةنلمعنوا األوراق قلد )3
.لدةقلما عاتمطبولا أو األوراق هذه لاستعم أو وزعها أو روجها أو باعها أو ضاءقلا جهات تلفخم في أو ةيلعموما

 ليةالما لطوابعا أو يدبرال ارةدإ تصدرها تيال ردلا ئمقسا أو يصتخللا صماتب أو يدبرال طوابع زور أو قلد )4
 أو الرد ئمقسا أو تالعالما أو بعاوطلالاستعم أو زعو أو وجر أو باع أو وغةممدال ذجلنماا أو األوراق أو فصلةنمال

 .بذلك مهعل مع مزورة أو لدةقم وهي مذآورةلا وغةممدال ذجلنماا أو األوراق
 14دةاملا في ردةالوا الحقوق من ثرآأ أو حق من مانبالحر نيالجا لىع كميح أن ذلك على عالوة يجوزو
 ريمةجلاآ عالهأ ةلمبينا ئمالجرا في روعشلا على قبويعا .ثرآألا على اتسنو خمس إلى نةس من مةإلقاا من وبالمنع

 .مةتاال

 من آل رادين 5.000 إلى 500 من مةغرابو اتنوس الثث إلى هرأش تةس من بسحلاب اقبعي :210 مادةلا
 أو ضعهاوو 209 لمادةا في عليها نصوصملا من عاتمطبو أو عالمات أو يحةحص تامخأ على حق يرغب تحصل

 أآثر أو حق من انرمحلاب نيالجا لىع كميح أن لكذ لىع عالوة يجوزو.ذلك في رعش أو الغش يقبطر لهاـتعمسا
 .ثرآألا على اتسنو خمس إلى نةس من مةإلقاا من وبالمنع 14 لمادةا في اردةلوا الحقوق من

:من آل رادين 1.000 إلى 500 من مةغرابو نةس إلى ينهرش من بالحبس قبيعا :211 مادةلا
 يةأب الطوابع يفز أو الهاستعما سبق وغةممد ذجنما أو أوراق أو فصلةنم ابعطو أو يدبر طوابع لتعماس )1
.ذلك عدب عمالهاباست قةيرالط بهذه محسي وأن إلبطالها ختمها تفادىي أن غرضب آانت يلةسو

 ال أم لتأبط قد آانت اءسو يةمالال مةيقال اتذ يةيدبرال األوراق من غيرها أو يدبرال طوابع مةيق من زاد )2
 يدتز تيال الطوابع هذه صدر أو زعو أو عرض أو وجر أو باع أو أخرى يلةسو يةأب أو يمتخرلا أو بالطباعة وذلك
.قيمتها
 تصدرها تيال الرد ئمقسا أو يصتخللا صماتب أو الطوابع أو ةريبضلا سداد ئمقسا يفز أو أصدر أو قلد )3
 ئمقسا أو يصتخللا صماتب أو الطوابع أو ةريبضلا سداد ئمقسا زعو أو روج أو باع أو يأجنب لدب في يدبرال ارةدإ

 .بذلك مهعل مع لهااستعم أو لمذآورةا الرد

 نهاتي بإحدى أو رادين 2.000 إلى 500 من يةمال مةغرابو هرأش تةس إلى هرش من بالحبس قبيعا :212 مادةلا
:من آل ينبتوقعلا

آانت يلةسو يةبأ عليها تحصلملا ذجلنماا أو عاتولمطبا أو األشياء آافة زعو أو روج أو باع أو صنع )1
 مع أو لخارجا أو ئرجزالا في نينوالقا عرالس اتذ يةقدنلا األوراق أو ةدنيلمعا قودنال مع الخارجي شكلها في بهشاتت
 ولةدال اتمؤسس أو فونيتلال أو البرق أو يدبرال مصلحة بعطـوا أو ةريبضلا سداد قسائم أو ةيلحكوما القرض اتدنس
 هابقةعلتمالئدفوالاأو احبرألائماسقأوئدفوالا حصص أو اتدنلساأوهمسألاأو وغةممدال ذجنمالاأو األوراق أو

 وآذلك ةيلعموما المؤسسات أو عاتلمجموا أو ولةدلا صدرهات تيال ليةالما مةيقال ذات األوراق جميع مولعما وعلى
 األشياء ولبق يلهست بهشاتال ذاه شأن من آانو صةالخا عاتلمشروا أو اتلجمعياو لشرآاتا تصدرها تيال تلـك
.عهام هةباشتملا األوراق عن دالب لمذآورةا جذمانوال تابوعطموال

 في أو طباعتها كلش أو اتهاراعب أو لونها أو هاحجم في بهشاتت عاتوبمط لتعماس أو روج أو باع أو صنع )2
 اترادإلا في أو ولةدلل ةسيرئيلا زةاألجه في ةلستعملما يةمسالر عاتوبطلما أو نةونعمال األوراق مع أخرى فةص يةأ
 .رلجمهوا نظر في لبسا يولد أن بهشاتال هذا شأن من آانو ضاءقلا جهات تلفخم في أو ةيلعموما
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213
  .لقسما ذاه في محددةلا ئمالجرا في 25 لمادةا في عليها نصوصملا صادرةملبا كمالح جبي : مادةلا


لثاثلا القسم 

ميةسالر أو يةومعملا اتمحررلا تزوير 

 فGي يGراتزو Gب ارتك يGـةمـومع فـةيظوب ئمقا أو موظف أو قـاض آل بدمؤال بالسجن قبيعا )لةدعم(:214 مادةلا
: تهفيظو يةتأد أثناء يةمسالر أو يةملعموا محرراتلا

.مزورة قيعاتوت بوضع إما )1
.قيعاتولتا أو الخطوط أو محرراتلا في رتغيي اثدحبإ وإما )2
.محلها الحلول أو يرغلا يةشخص لابانتح وإما )3
)1(.قفلها أو مـهاإتما عدب فيها يرغتبال أو ةيلعموما محرراتلا من غيرها أو لسجالتا في بالكتابة وإما )4

 من محررات يرهرحت اءأثن قام ةيعموم فةظيوب ئماـق أو مـوظف أو قاض آل بدمؤال بالسجن اقبعي :215 مادةلا
 من يتملأ أو ونتد تيال خالف قاتااتف بةتابك إما وذلك الغش يقرطب ظروفها أو جوهرها فزييبت تهفيظو مالعأ
 أو بها ترفعأ قد وقائع بأن آذبا بالشهادة أو يحةحص وقائع صورة في ةذبآا أنها علمي وقائع رهيرقتب أو ألطرافا
 .تلقاها تيال إلقراراتا مداع رهغييبت أو طهقاسإب أو ضورهح في قعتو

1ادة1
 Gررات محG GيفG Gرا يوتز Gبكارت ،G 215ادة ملامGته عين GنمG Gدا ع،Gخص شGلآG دج، G 2.000.000ىإلG دج 1.000.000

.ةيعموم أو يةمسر
.التوقيع أو بةتاكال يفتزيب أو يدلقتب إما )1
.عدب فيما اتمحررلا هذه في بإدراجها أو اتصلمخا أو اماتلتزا أو ـصوصن أو قاتاـفات اعصطناب وإما )2
 أو هايقلتل اتررلمحا ـذهه دتـعأ تيال الوقائع أو إلقراراتا أو طالشرو فزييتب أو اطقسإب أو بإضافة ماإو )3
.اتهاإلثب

)2(.محلها الحلول أو يرغلا يةشخص تحالبان وإما )4

 )322.ص 7ر.ج(. 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1(

 : ولاألطرلسا) 3066.ص 49رج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقل دراكاست
"...بدمؤلا جنلساب اقبعي: " أ يقر ... " بدمؤال حبسلاب اقبعي: " من بدال

GنمGGةمGغرابو نة سG)20(ينGشر عGىإلG اتGنوس)G)10شر عGنمGGتقلمؤا Gسجن بالG Gبقيعا 
216 )1ةل1دعم(: 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

: تهفيوظ يةتأد اءأثن يراوتز ارتكب يةوممع فةيوظب ائمق أو ميومع ظفوم أو قاض آل بدلمؤانسجبال اقبعي 

.رةزوماتوقيعت وضعبإما-1 

.اتوقيعتلا أو وططلخا أو حرراتملا في تغيير داثحإب ماإو-2 

.هاحلم لولحال أو لغيرا يةصشخ لاحانتبماإو-3 

.هافلق أواامهإتم عدب يهافريشتحبال أو يةمومعال حرراتملا من اغيره أو جالتسلا في بةتاكبال ماإو-4 


)21.ص 84ر.ج( 2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)2(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

أو يةسمر حرراتم في يراوتز ارتكب 215ادةالم همعينت من داع شخص آل نةس عشرين لىإ واتنـس ـشرع من نسجبال اقبعي 

:يةومعم

.وقيعلتا أو بةتاكال بتزييف أو يدقلتب إما )1

.عدب يماف حرراتملا هذه في هااجربإد أو تصاخالم أو اتمالتزا أو وصصـن أو اتقافـات اعطنصاب إماو )2

.اهاتإلثب أو يهاقتلل حرراتملا ذههـ دتـأع لتيا ائعقولا أو إلقراراتا أو وطرشال بتزييف أو اطقسبإ أو فةضابإ إماو )3

.هاحلم لولحال أو لغيرا يةصشخ التحنبا إماو )4 

 ملا

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
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 ليس شخص آل رادين 1.000إلى 500 من مةارغبو اتسنو خمس إلى نةس من بسحلاب قبيعا :217 مادةلا
 .قةيقللح مطابق يرغ نهأ علمي يرتقرب موظفال مامأ أدلى محررلا في طرفا

 مامأ شاهدا فهوصب أدلى من آل 52 ةمادلا في هايلع نصوصملا بالشروط يفلمعا عذرلا من يدفتيس نهفإ ذلك ومع
 أن بلوق يرغلل ضرر أي محررلا لااستعم على ـترتبي أن بلقـ نهع عدل ثم قةيقحلل مطابق يرغ بإقرار موظفال
 .يققحتلل عاضومو سهفن هو ونكي

 لاستعم من آل اتسنو عشر إلى خمس من بالسجن قبيعا القسم هذا في إليها مشارال لحاالتا في :218 مادةلا
 .مزورة أنها علمي تيال ورقةال


بعارلا القسم 

يةفرعلا اتمحررلا في التزوير 

يةفرصملا أو يةراجتلا أو 

 أو يةتجارال محرراتلا في 216 لمادةا في عليها نصوصملا الطرق بإحدى يراوزت كبارت من آل :219 مادةلا
 .رادين 20.000 إلى 500 من مةاغربو اتنوس خمس إلى نةس من بالحبس قبيعا ذلك في رعش أو يةمصرفال

 14دةاملا في ردةالوا الحقوق من ثرآأ أو حق من مانبالحر نيالجا لىع كميح أن ذلك على عالوة يجوزو
 .ثرآألا على اتسنو خمس إلى نةس من مةإلقاا من وبالمنع
 أحد مةيرالج مرتكب آان ذاإ لىوألا ـقرةلفا في هايـعل نصـوصمال بةوقعلل صىألقا حدلا عفاضي أن يجوزو
 أو هـمسأ إصدار قصدبرلجمهوا إلى ونئجيل ينلذا ألشخـاصا أحد مولعما وعلى آةشر يرمد أو رفمصـاال رجال
 .ناعيص أو تجاري روعشم أو آةشرل اءسو آانت اتدنس يةأ أو حصص أو ذوناتأ أو اتدـسن

 يةفرع محررات في 216 ةمادلا في عليها نصوصملا الطرق بإحدى يراوتز ارتكب شخص آل :220 مادةلا
 .رادين 2.000 إلى 500 من غرامةبو اتسنو خـمس إلى نةس من بالحبس قبيعا ذلك في رعش أو

 14دةاملا في ردةالوا الحقوق من ثرآأ أو حق من مانبالحر نيالجا لىع كميح أن ذلك على عالوة يجوزو
 .ثرآألا على اتسنو خمس إلى نةس من مةإلقاا من وبالمنع

 أو مزور نهأ لميع الذي محررلا لاستعم من آل قبيعا القسم هذا في هايـإل شارـملا لحاالتا في :221 مادةلا
 .220و 219 ندتيلماا في يهعل نصوصملا يمتقسلل وفقا يرتزولل ةمقررلا لعقوباتاب ذلك في رعـش


سمالخا القسم 

ريةادإلا ثائقالو بعض في التزوير 


اتداهشلاو 

 أو صاالتإي أو اتنشر أو اتاقطب أو اتبـاتآ أو اتداـهش أو رخصا يفز أو ورز أو قلد من آل :222 مادةلا
اترادإلا تصدرها تيال الوثائق من غيرها أو ورمـر يحتصار أو سفر ئقوثا أو مةخد مرأوا أو سفر اتازجو
 اتسنو ثثال لىإ هرأش ةست من بالحبـس قبيعا إذن نحم أو فةص أو يةشخص أو حق إثبات غرضب ةيلعموما
 .رادين 15.000 إلى 1.500 من مةغرابو

 من 14 المادة في اردةلوا الحقوق من ثرآأ أو حق من مانبالحر نيالجا على حكمي أن ذلك على عالوة يجوزو
 .ثرآألا على اتسنو خمس إلى ألقلا على نةس

 . مةتاال مةيرجلا على به قباعي ما ثلمب روعشلا على قبويعا
:لىع ذاتها وباتلعقا تطبق

.بذلك مهعل مع لمذآورةا فةيزملا أو لمزورةا أو لدةقلما ئقالوثا لاستعم من)1
 يرغ صبحتأ بها نةودملا لبياناتا أن مهعل مع األولى لفقرةا في إليهـا مشارال ئقاثولا إحدى لتعماس من)2
 .يحةحص يرغ أو ملةاآ

هايلع وللحصا في رعش أو 222 لمادةا يف بينةملا الوثائق إحدى على حق يربغ تحصل من آل :223 مادةلا
 ذبةاـآ اتراقرإ أو اتداشه أو اتلومعم يمتقدب أو بةآاذ فةص أو ذبآا اسم لابانتح أو بةآاذ بإقرارات دالءإلبا اءسو
 .رادين 5.000 إلى 500 من مةغرابو اتسنو ثالث إلى هرأش ثةالث من بالحبس قبيعا
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 نتآا أو بيانها السابق بالشروط عليها حصل قد آـانو ةقـيلوثا هذه ثلم لاستعم من على تهااذ قوباتعلا وتطبق
 .مهسا يرغ باسم درتص قد

 هايف له حق ال أن علمي شخص إلى 222 لمادةا في ةلمعينا الوثائق إحدى يمبتسل مريأ أو يسلم الـذي موظفوال
 ئمراجلا إحدى علفلا ونكي لم ما رادين 15.000 لىإ 1.500 مـن مةغرابو اتسنو خمس إلى نةس من بالحبس قبيعا
 أو حق من مانبالحر يهعل كميح أن ذلك على عالوة وزجيو 134 إلى 126 مـن مـوادلا في عليها نصوصملا ألشدا
 .ثرآألا على اتسنو مسخ إلى ألقلا على نةس من 14 لمادةا في اردةلوا الحقـوق من ثرآأ

 منتحلة أو بةآاذ أسماء همتالسج في داعم ونقيدي ذينلا لنزال صحابأو شةورفمال غرفلا مؤجرو :224 مادةلا
 من مةغرابو هرأش تةس إلى هرش من بالحبس ونعاقبي ممعه بالتواطؤ يدهمق ونفلغي أو ندهمع نـزلوني ألشـخاص

 .نبتيلعقوا نهاتي بإحدى أو رادين 5.000 إلى 500

 أو ية مرضG Gهادة ش بلGة،اق أو نان أس ب طبي أو احGرج أو Gب طبي باسGم اصGطنع شGخص آGل )ل1ةدعم(:225 مادةلا
نة سG مGن بالحبس قبيعا نت،اآ ةيعموم مةخد يةأ من يرغلا عفيي أو نفسه، عفيي أن قصدب وذلك عجز، بوجود شهادة

 )1(.دج 300.000 إلى دج 100.000 منمةغرابواتسنو)3(ثالث إلى)1(

 وجود بإخفاء أو بوجود آذبا قرر لةباق وأ صحي مالحـظ أو نانسأ طبيب أو احجر أو بيبط آل :226 مادةلا
 يةتأد أثناء وذلك لوفاةا سبب عن أو هةعا أو رضمـ مصدر عن بةآاذ اتبيان أعطى أو ملح أو هةعا أو مرض

 علفلا ونكي مل ما اتنوس الثث إلى نةس من لمدة بالحبس قبيعا ألشخـاصا أحد اباةمح غرضبو تهفيظو مالعأ
.134 لىإ 126 موادال في عليها نصوصملا ألشدا ئمجـراال إحدى
 من 14 المادة في اردةلوا الحقوق من ثرآأ أو حق من مانبالحر نيالجا على حكمي أن ذلك على عالوة يجوزو
 .ثرآألا على اتسنو خمس إلى ألقلا على نةس

 لكذ في فةص له ونكت أن وند يةوممع فةيظوب ينمئقاال أحد أو ينفظومال أحد باسم حرر من آل :227 مادةلا
 لمعينا الشخـص وضـع إلى عوتد أن شأنها من التي الظروف من ذلك يرغ اتبإثب أو لفقربا أو السلوك بحسن شهادة
 من بسحلاب قبيعا نةوـعم أو قـرض أو ملع على ولهحص إلى أو ألفرادا أو لطاتلسا يةرعا حتت لشهادةا هذه في
 .نسنتي إلى هرأش تةس

: على تهااذ قوباتعلا وتطبق
.له أصال درتص الذي الشخص يرغ على طبقنت ليجعلها وذلـك يحةـصح أصال نتآا شهادة زور من )1
 .لصورةا هذه على مزورة أو عةنطمص وهي لشهادةا لاستعم من )2
 شهر من حبسلبا يهعل قبيعا عمالهااست أو اصطناعها فإن ندييلعاا ألفرادا أحد إلى بةسونم لشهادةا آانت وإذا
 .رأشه تةس إلى

 نGاتي ه بإحGدى أو نGاريد 6.000 إلGى 600 مGن مGةغرابونGنتي س إلGى هر أشG تة سG مGن بالحبس قبيعا :228 مادةلا
:من آل أشد، مةيرج علفلا ونكي لم ما ،نقوبتيلعا

.ماديا يحةحص يرغ وقائع تثبت شهادة أو إقرارا مداع حرر )1
.صالأ يحةحص شهادة أو إقرارا آانت قةيرط يةبأ يرغ أو زور )2
 .مزورة أو يحةحص يرغ شهادة أو إقرارا مداع لاستعم )3

)21.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 أو سهفن يعفي أن صدقب لكذو جزع جودبو دةشها أو يةضرم ادةشه لةبقاأو انـنسأ طبيب أو جراح أو طبيب سماب طنعصا شخص آل
 .واتنس ثالث لىإ نةس من حبسلاب اقبعي انتآ يةومعم مـةخد يةأ من لغيرا يعفي
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 دج 10.000 مGن مGةغرابو اتGنوس)10(عGشر إلGى)2(نGنتي س من بالحبس قبيعا )جديدة(: مكرر 228 مادةلا
 Gات لهيئا إحGدى أو ولGةالد Gات انيزيوم Gسابات ح ذ تنفي فGي Gات فارانح غش،لا غرضب يرتكب من آل دج 100.000 إلى
)1(.إدارتها يهإل دتأسن تيوال ونناقلا هذا من 119 لمادةا في إليها مشارال

 نGهإف يرغلبGا أو ةيلعموما نةيزبالخـ إضرارا القسم هذا في عليها قبلمعاا يرتزولا ئمجرا ارتكبت إذا :229 مادةلا
 محGررات في يراوتز باعتبارها أو يةمسر أو ةيعموم محـررات في يراوتز باعتبارها إما لطبيعتها وفقا هاليع قبيعا
 .يةمصرف أو يةتجار أو يةعرف

 سدساال القسم
 آةرتمش كامأح

 أو الطوابع أو تامخألا أو األوراق أو قـودنلا ملـعتسي من ضد ةمقررلا قوباتعلا قطبيت يوقف :230 مادةلا
 يرتزولا آان آلما فةيزملا أو عةنطمصال أو لدةقلما أو لمزورةا محرراتلا أو اتلعالما أو دمغاتلا أو المطارق
 .مزورال لشيءا عملتاس الذي الشخص من مجهوال

 وزجي ذلك ومع رادين 15.000 ألقصىوا رادين 500 نىألدا حدها ونكي مةغراب لجناةا على كمحي :231 مادةلا
 ىوإل نحةجال أو يةانجلا بيتكمر إلى يرتزولا بهالج تيال وعةرشمال يرغ لفائدةا ربع رقدام إلى مةغرالا زيادة
 .هميلإ يرتزولا جلبهاي أن مقررا آان تيال أو فةيزملا عةطقال ملواتعاس من أو همئاآرش


عبساال القسم 

بةذاكلا مينيوال ورالز شهادة 

 إلGى Gس خم مGن بالGسجن Gبقايع لGصالحه أو همتملا ضد اءسو لجناياتا مواد في زورا هدش من آل :232 مادةلا
 .اتسنو عشر

 إلGى اتGنو س عشر من السجن ونكت بةوقعلا فإن وعودا تلقى أو ـتآان ـأةفمكا يةأ أو قودان الزور شاهد بضق وإذا
 .نةس ينعشر

 .ذاتها ةلعقوباب قبيعا ضده زورا هدش من فإن قتلمؤا السجن على يدتـز بةوقعـب همتـملا على كمالح حالة وفي

 لىإ يننتس من بسحلاب قبيعا لصالحه أو تهممال ضد اءسو نحالج مـواد في راوز هدش من آل :233 مادةلا
 .رادين 7.500 إلى 500 من مةغرابو اتسنو خمس
 دحوال اتسنو عشر لىإ بةوقعلا فعر يجوزف وعـودا تلقـى أو آانت مكافأة يةأ أو قودانـ الـزور هدشـا بضق وإذا

 .ناريد 15.000 إلى مةغرالل ألقصىا

سنـة من بالحبـس قبيعا حهلاصل أو همتمال ضد اءسو تافلمـخاال مواد في رازو هدش من آل :234 مادةلا
 .رادين 1.800 إلى 500 من مةغرابو ثرآألا على اتسنو ثالث إلى ألقلا على

 خمس إلى ينسنت من بسالحـ هي بةوقعلا ونفتك وعودا تلقى أو ـانتآ ـأةفمكا يةأ أو قودان الزور شاهد بضق وإذا
 .رادين 7.500 إلى 500 منمةغرابواتسنو

 واتنس خمس إلى ننتيس من بسبالح قبـعاي يةإلدارا أو يةندمـال موادال في زورا هدش من آل :235 مادةلا
 .رادين 2.000 إلى 500 من مةغرابو

 واتنس عشر إلى الحبس بـةوقع رفع يجوزف وعودا قىتل أو انتآ مكافأة يةأ أو قودان الزور شاهد بضق وإذا
 .رادين 4.000 إلى مةغراوال

عابت ئيالجزا اءضقلا مامأ وعةفمر ةدنيم عوةد في ـرتكبت تيالـ الـزور شهادة على لمادةا هذه كامحأ وتطبق
 .ةائيزج لدعوى

)18.ص 34ر.ج.(2001 وونيي 26 في ؤرخملا09-  رقم ننوقابال أضيفت)1( 01
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 أو لمناورةا أو عديتال أو يدهدتال أو غــطالض أو الهدايا أو العطـايا أو الوعود لاستعم من آل :236 مادةلا
 يةأ وفي دةام يةأ في وذلك ذبةاآ ـهادةش عطـاءإ لىع أو بةآاذ اتراقروبإ والبأق الءدإلا لىع يرغلا مللح يلتحالا

 تجهنت لم أو آثارها عالفألا هذه جتأنت اءسو ضاءقال مامأ فاعدلا أو بةمطالال غـرضب أو اتاءاإلجر عليها آانت حالة
 لم ما نيـلعقوبتا تيناهـ بإحدى أو رادين 2.000 إلى 500 من مةغرابو اتسنو ثالث إلى نةس من بالحبـس قبيعا
 .235و 233و 232 موادال في عليها نصوصملا ألشدا ئملجراا إحدى في اشتراآا علفلا برعتي

 Gواد مGال GيفGGكلوذ Gـا شفوي Gا رجمهتيGيتGال Gائق ثالو أو وال ألقGا Gوهر جG Gدا مع Gرف يح Gذي ال Gرجم تGمال :1237ادة1ملا
 مGوادلا فGي يGهلع نGصوصمال يمتقGسلل وفقا الزور لشهادة مقررةلا لعقوباتا يهعل تطبق يةإلدارا أو ةدنيلما أو ةائيزجلا
 .235 إلى 232 من

 ثGارآ اتذ عGةقوا علGى أو حـق علـى يلالدل مةإلقا صالحة أو معدة ةقلوثي ةبلمكتوا مةترجال في يفتحرلا وقع وإذا
 221 إلGى 214 مGوادلا مGن فGي يGهلع نGصوصمال يمقGستللـ وفGـقا يGـرتزولل مقGررةال Gات بلعقوبا تGرجممال قبيعا ةقانوني
 .محرفال دلمستنا ةعلطبي وتبعا

 أنها علمي وقائع يديؤ أو آاذبا رأيا بةتاآ أو اهاشف بديي ذيلا ةضائيلقا ةطالسل من نلمعيا رلخبيا :238 مادةلا
 وفقا الزور شهادةل ةمقررلا اتلعقوبا يهعل تطبـق اتاءاإلجر هايلع آانت حالة أية في وذلك قةيقللح قةطابم يرغ
 .235 إلى 232 من ادموال في يهعل نصوصملايمتقسلل

 دةامال كامحأل وفقا هودشال على يرتأثلا به قبيعا ما ثلمب قبيعا ينترجممال أو ءابرالخـ على يرتأثلا :239 مادةلا
.236 

 نةس من بالحبس قبيعا آذبا وحلفها ةدنيلما المواد في يهعل دتر أو ينميال يهإل جهتو شخص آل :240 مادةلا
 .رادين 2.000 إلى 500 من مةغرابو اتسنو خمس إلى

 لىع كميح أن يجوز وحدها نـحةج بةوقعب القسم هذا مواد إلحدى وفقا فيها قضيي تيال لةالحا في :241 مادةلا
 من ثرآأ أو حق من ثرآألا على اتسنو عشر إلى ألقلا على اتسنو خمس من مانبالحر ذلك على عالوة نيالجا

 .ونناقلا هذا من 14 لمادةا في اردةلوا الحقوق


نمالثا القسم 

اءاألسم أو ابلقواأل ائفظلوا انتحال 


اهمالستعا إساءة أو 

 مGن ل بعم قGام أو يةكرسعال أو ة دنيلما،ةيلعموما ئفالوظGا فGي صفة، يرغب تدخل من آل )لةدعم(:242 لمادة ا
 GىإلGG دج G 100.000نمGGGةمGGغرابوتاونسGG)5(سمGGخGى إلGG)1(نة سGGGنمGGسبGالح بGGب عاقGGي ئف،اظGGولاهذهGG مGGالأع

)1(.أشد مةيرج علفلا ونكي لم ما دج، 500.000

 ةيلعموما السلطة تحدد فةص أو يةمسر شهادة أو قانونا مةظنم ةبمهن متصال لقبا لاستعم من آل :243 مادةلا
 ثةثال من بالحبس قبيعا لحملها وضةرفمال شروطال توفييس أن يرغب ذلك من يئاش سهفنل أدعى أو حهانم شروط
 .نبتيلعقواناتيه بإحدى أو رادين 5.000 إلى 500 من مةغرابونسنتي إلى هرأش

 وسGاما أو يةمسGر Gارة ش أو فGـةص أو فGةيظول يGزامم لباسGا أو يGةمظان Gزة بGقح يGرغب تدىرا من آل :244 مادةلا
 نGاتي ه بإحGدى أو راـ دين 1.000 إلGى 120 مGـن مGـةغـرابو نGـةس إلGى هر أشG ثةالث من بالحبس قبيعا أجنبيا أو وطنيا
 .أشد مةيرلج مشددا ظرفا علفلا كني لم ما نلعقوبتيا

)21.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتعد )1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 لىإ نةس من حبسلبا اقبعي ائفظولا هذه مالعأ من عملب امق أو يةركسعال أو ةدنيملا أو يةومعملا ائفظولا في فةص بغير خلدت من آل
 .شدأ ريمةج علفال ونكي لم ما واتنس مسخ
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 هرشG من بالحبس قبيعا يةشرف ةرتب أو لقبا ميرس ملع في أو يةعاد صورةب سهفنللحانت من آل :245 مادةلا
 .رادين 1.000 إلى 500 من مةغرابو ينهرش إلى

 ركدلا أو عبي،الش نيالوط الجيش يهتدير ذيال الزي بهشي لباسا علنا تدىرا من آل )لةدعم(:246 مادةلا
 طةلشرااتقوأوئيالقضا ضبطلامالعبأونمئقاالونفظومالأوك،راجملاارةدإأو ني،طالو منألاأو ني،طالو
 إلى 500من مةغرابو هرأش تةس لىإ هرش من بالحبس قبيعا ،رـولجمهل ـاسلتبا اثدحإ نهشأ من ونكيو عدةالمسا

)1(.فقط نوبتيلعقا نهاتي بإحدى أو دج 2.500

 Gسلطة لل ديمها قلت Gدة مع GةيGإدار ةقوثي GيفG أو مي رس أو ميGومGع Gرر محG GيفG سه فGنللحانت GنمGGلآG :1247ادة1ملا
 .رادين 5.000 إلى 500 من مةغراب قبيعا حق يرغب وذلك مهسا خالف ئلةاع اسم ةيلعموما

 أو آاذبGا اسGما ه لابانتح Gك وذل يGر،غال باسGم ةضائيلقا السوابق فةيحص على تحصل من آل )لةدعم(:248 مادةلا
GGآاذ فة صGGة، بG يGGب عاقGGالح بGسبGGنمGGG6(تة س(أGGهر ش GGى إلGGGثالث)3(GGغرابوتاونسGGةمGGGنمG 50.000 دج GGىإلG 

 )2(.دج300.000

 هGذالةضائيلقا السوابق فةيحص في كمح يدق إلى دتأ ظروف في ير،غال اسم لحانت من آل )لةدعم(:249 مادةلا
 GنمGGةمGغرابو اتGنو س)5(GسمخGى إلG)1(نة سGGنمG الحبس بGبقيعا Gك، ذل Gى إلG Gؤدي تG أن ئزGا الجG GنمG Gان آ أو GريGغال

 Gضى تقا إذا GريGتزولاGةيGناج Gشأن بG Gده ضةعلمتابا اتاءGرجإ Gاذ تخبا Gالل إلخا وند دج، G 500.000ىإلG دج 100.000
 .ذلك الحال
 الءدإلاب وذلك همتملا يرغل ةضائيلقا السوابق فيحةص في كمح يدق في مداع تسبب من آل ذاتها بةقوعلبا قبـعايو
)3(.همتمال هذالةدنيلما بالحالة قةعلتم بةآاذ والقأب

 كGمحال نGشرب إمGا مرتGأ أن ءاقGضـال هGةجل يجGوز القGسم هذا في عليها نصوصملا لحاالتا جميع في :250 مادةلا
 .يهعل مولمحكا ةنفق على وذلك تبينها تيال نـاألماآ في قهيلعتب أو تعينها تيال الصحف في نهم ملخص أو آامال
 بقالل فيهGا تخGذا تGيلا ة دنيلما الحـالة أوراق أو يةمسالر األوراق هامش على يؤشر بأن ضاءقلا هةج نفس مرتأو
 .لذلك وجها أتر ما إذا وذلك محرفا السما فيها آرذ أو حق يرغب

 )754.ص 53ر.ج(. 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 ركامجلارةاإدأو طنيولامنألاأوطةرشلاأويةرومهلجلحةلسلما واتقلاسةبألمع اسالتباورهمجلل يسبب سابالناعل دىرتامن آل
 امةرغبو هرأش تةس لىإ هرش من سحبالب اقبعي دةعاسالم طةرشال اتوق أو ائيضقلا بطضال العمبأ نقوموي ذينلا ظفينوملا سةبأل أو
 .وبتينلعقا اتينه دىحإب أو اردين 2.500 لىإ 500 من

)21.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)2(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 .نةس لىإ هرش من حبسلبا اقبعي بةآاذ فةص أو باآاذ سمااهلاحانتب لكذو غيرال سمابةائيضقال لسوابقا فةيصح لىع صلحت من آل

)21.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)3(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

قباعي لكذ لىإ دىؤت أن زئجاال من انآ أو لغيرا ذاهلةائيضقلا وابقلسا فةيصح في حكم يدق لىإ دتأ وفرظ في لغيرا سمالحانت من آل 

.لكذ اللحا ضىتقاذاإ ويرزت يةناج أنبش ضده جراءاتإلا خاذتبا اللخإ وندب واتنس مسخ لىإ هرأش تةس من سببالح 

قةعلتم بةآاذ البأقو الءدإلاب لكذو هممتال لغير ةائيضقلا بقوالسا حةيفص في حكم يدق في دامع تسبب من آل هاتاذ بةقوعبال اقبعـيو 

.هممتلاذاهلةدنيالم لةحابال 

 رقم مراأل ظل في ررتح

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
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)1) (غاةلم(:251 مادةلا

 نـاتيه بإحدى أو رادين 50.000 إلى 500 من مةغرابو هرأش تةس إلى هرش من بسبالح قبيعا :252 مادةلا
 ذينلا ماليال أو ناعيالص أو اريالتج غرضلا اتذ اتلمؤسسا أو اتلشرآا مسيرو أو ديروم أو سوسؤم نـقوبتيلعا

 لحاصل بها ونموقي يةدعا يةأ في تهفـص آرذ مع ةلنيابيا لهيئاتا دىحإ أو مةوكالح ضاءعأ أحد اسم ونعيض
 .ذلك من شيئا علفي يرغلا ونآرتي أو إنشاءه نوزمعي أو نهوريدي الذي روعشلما

 أو لشرآاتا يريسمو يريدمو مؤسسـي ىعل 252 لمادةا في عليها منصوصال بةقوعلا طبقت :253 مادةلا
 اسم أو ينقبالسا مةوكالح ضاءعأ أحد اسم ونعيض ـنذيـلا مـاليلا أو ناعيالص أو تجاريلا غرضلا اتذ المؤسسات

 بها ونموقـي يةدعا يةأ في تهفص آرذ مع نزلةمال ذوي أحد أو سابق موظف أو موظف أو سابق اضق أو قاض
 .ءهإنشا نوزمعي وأ نهوريدي الذي روعشلما لصالح

 Gك وذل الفصل، هذا في محددةلا ئمالجرا عن ائيازج مسؤوال يولمعنا الشخص ونكي )جديدة(: مكرر 253 مادةلا
 .ونناقلا هذا من كررم 51 لمادةا في عليها نصوصملا للشروط طبقا

 نصوصملا تلك ، ضاءتاالق ندوع كرر،م 18 لمادةا في عليها نصوصملا لعقوباتا يولمعنا الشخص على تطبق
 .ونناقلا هذا من 2 كررم 18 لمادةا في عليها

)2(.كررم 18 لمادةا في عليها نصوصملا يةيلمكتال لعقوباتا من ثرآأ أو احدةلو أيضا ضرويتع


لثانيا ابلبا 

رادفاأل ضد لجنحوا اتيالجنا 


األول الفصل 

اصخشاأل ضد لجنحوا اتيالجنا 


األول القسم 

يسيةرئلا ألخرىا اتياجنلاو القتل 


يةدعملا لعنفا مالعوأ

)3(.ذيبعلتوا ميمسوالت واألطفال األصول قتلو الترصدو ارإلصرا سبق مع لقتلوا مدالع القتل)1

 .مداع نسانإ روح إزهاق هو تلقلا :254 مادةلا

 )754.ص 53ر.ج.(1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لغيتأ )1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 رىخف آقاض تهفص وضعو ائبيضر أو ونيناق ارمستش أو العمأ يلآو نةمه ارسمي من آل اردين 25.000 لىإ 500 من امةرغب اقبعي
 نشرات أو وراتمنشلا أو اتعالناإل أو يةرجاتال اتوعطبملا لىع يةركسعةرتب ذي أو ابقس ظفوم أو رىفخ ظفوم أو ابقس امحم أو
 من اشيئ ليفع لغيرا ترك أو اطهشن اقنط في لةعمتسم اترحرم أو ائقثو أية ومملعا لىعو نةونعلما راقوألا أو اتحوللا أو يةعاالد
.لكذ

)22.ص 84ر.ج( 2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)2(

ربنوفم 10 فيخرالمؤ 
رقم ونانلقاب لثاثلا ابلكتا من ينثاال ابلبا من ولاأل صلفال من ولألا سملقا من 1 رقم واننلعا عدل)3( 15-04 

)10.ص71ر.ج(.2004


: ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 قمر مرألا ظل في حرر


.ميمسلتاو فالاألطو ولصألا تلوق صدرتال أو ارإلصرا سبق مع تلقالو مدعال تلقال)1 

 رقم مرألا ظل في تحرر
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 .صدترال أو إلصرارا بقسب ترنقي قد تلقلا :255 مادة ال

 لىع تىح أو ينعم شخص على اءدتعالا على علالف ارتكاب بلق عزملا قدع هو إلصرارا بقس :256 مادةلا
 .آان شرط أو ظرف أي على فةوقتم ةلنيا هذه آانت لو تىوح بلتهقام أو وجوده تصادفي شخص

 أو وحهر إلزهاق إما وذلك ثرأآ أو كانم في رتصق أو لتطا لفترة خصش راانتظ هو ترصدال :257 مادةلا
 .يهعل اءدتعالل

 .نعييلشرا ولألصا من أي أو ألما أو األب روح إزهاق هو ولألصا تلق :258 مادةلا

 .الدةولبا هدع ديثح فلط روح زهاقإ هو فالطألا تلق :259 مادةلا

 آان أيا آجال أو عاجال لوفاةا إلى تؤدي أن كنيم مواد رأثيبت نسانإ اةحي على اءدتعالا هو يممستلا :260 مادةلا
 .إليها تؤدي تيال جئلنتاا انتآ ومهما موادال هذه عطاءإ أو لااستعم

 األم، Gبقاتع Gك ذل ومGع .يممستGال أو ول ألصGا تGلق أو تGلقال مGةيجر Gب ارتك مGن آGل إلعGدامبا قبيعا :261 مادةلا
 ينعGشر إلGى اتGنوس عشر من قتلمؤا السجن ةالدوبالـ دلعها ديثح ابنها تلق في كةيرش أو يةأصل فاعلة آانت اءسو
 .مةيرالج ارتكاب في معها آوارتشا أو مواهسا من على نصال هذا يطبق ال أن عـلى نةسـ

 يةشحو مالعأ ابارتك أو يبعذتلا لاستعم فهوص آان مهما مجرم آل قاتال هرعتبابا اقبعي :262 مادةلا
 .تهنايج الرتكاب

 لقتلا على قبيعا آما أخـرى يةناجـ تلى أو صاحب أو سبق ذاإ إلعداماب لقتلا على قبيعا :263 مادةلا
 هايف لشرآاءا أو نحةجال هذه بيتكمر فرار يلتسه أو نحـةج يذفنت أو يلهست أو ادإعد إما نهم غرضلا آان إذا إلعداماب
 .عقوبتها من همتخلص مانض أو

 .بدمؤال بالسجن الحاالت من ذلك يرغ في تلقاال قبويعا
 تيلا اآلالتو األشياءو ألسلـحةا صادرةمب اءضلقا يجب لفقرةا هذه في عليها نصوصملا لحاالتا جميع وفي
 .ةلنيا حسن يرغلا حقوق حفظ مع يةانالج ارتكاب في لتاستعم

 Gق يلح عقليGا أو آGان جGسديا دديش ألGم أو ابذع نGهع تجنGي مGلع آGل ذيب لتعاب قصدي )جديدة(:مكرر 263 مادةلا
)1(.هسبب آان مهما ما، بشخص مداع

 مGةغرابو اتGنو س)10(Gشرة ع إلGى اتسنو)5(خمس من قتلمؤا بالسجن قبيعا )جديدة(:1مكرر 263 مادةلا
 .شخص على ذيبلتعا ةسرابمم مريأ أو يحرض أو يمارس من آل دج 500.000 إلى دج 100.000 من

 دج 150.000 مGن مةغرابو نةس)20(ينعشر إلى اتسنو)10(عشر من قتلمؤا نبالسج ذيبلتعا على قبيعا
)2(.دلعما تلقلا يرغ يةناج تلى أو صاحب أو سبق إذا ، دج 800.000 إلى

 مGةغرابو نة سG)20(ينعGشر إلGى اتGنو س)10(عشر من قتلمؤا بالسجن قبيعا )جديدة(:2مكرر 263 مادةلا
 ولالحGص أجGل مGن ذيبلتعا ةسرابمم مريأ أو يحرض أو يمارس موظف آل دج، 800.000 إلى دج 150.000 من
 .آخر سبب ألي أو لوماتعم أو فاتاعترا على
 .دلعما تلقلا يرغ يةناج تلى أو صاحب أو ذيبلتعا سبق إذا بد،ؤملا السجن بةوقعلا ونكتو
 GىإلGG دج G 100.000نمGGGةمGGغرابوتاونسGG)10(شر عGGGى إلGG تاونسGG)5(سمGGخGنمGGت ؤقGGمال سجن بالGG ب عاقGGي

)3(.ونناقلا هذا من كررم 263 لمادةا في لمذآورةا عالألفا عن يسكت أو يوافق موظف آل دج،500.000

)10.ص71 ر.ج.(2004 ربنوفم 10 في ؤرخملا 04-15 رقم ننوقابال أضيفت)1(

)10.ص71 ر.ج.(2004 ربنوفم 10 في ؤرخملا 04-15 رقم ننوقابال أضيفت)2(

)10.ص71 ر.ج.(2004 ربنوفم 10 في ؤرخملا 04-15 رقم ننوقابال أضيفت)3(
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 . يةدعملا لعنفا مالعأ )2

 أو نGفعال مGالأع من آخر ملع أي ارتكب أو بةضر أو يرغلل جروحا مداع دثأح من آل )لةدعم(:264 مادةلا
 تجنG إذا دج، 500.000 إلGى دج 100.000 منمةغرابواتسنو)5(خمس إلى)1(نةس من بالحبس قبيعا عدي،تلا

 .يوما )15( عشر سةمخ عن يدتز لمدة للعما عن آلي عجز أو مرض نفعلا من اعاألنو هذه عن
 علGى )1( نة سG مGن ونناقGال هGذا مGن G 14ادة لما فGي اردةGو لا Gوق قالح من فاعلال يحرم أن ذلك على عالوة يجوزو
 .ثرآألا على اتسنو)5(خمس إلى ألقلا

 قدف أو هلاستعما من مـانالحر أو ـاءضعألا إحدى ترب أو قدف أعاله، وضحةملا نفعلا العمأ على ترتب وإذا
 عشر إلى خمس من قتلمؤا بالسجن نيالجا قبفيعا أخرى ةمديمست هةعا يةأ أو نيلعينا دىإح بصارإ قدف أو بصرال

 .اتسنو
 قتؤملا لسجنبا نيالجا ـبقافيع هاثـحداإ قصد وند لوفاةا لىإ مداع ارتكب لذيا لجرحا أو ضربلا فضىأ وإذا
)1(.نةس ينعشر إلى عشر من

 جنسلا ونكتو الوفاة، دثتح إذا بدمؤال جنسلا ونكت بةوقعلا فإن ترصد أو صرارإ سبق وجد ذاإ :265 مادةلا
 من انرمحلا أو اءضعاأل حدأ ترب أو قدف إلى نفعلا مالعأ دتأ ذاإ نةس ينعشر لىإ اتسنو عشر من قتلمؤا

 مسخ من قتلمؤا السجن ونكيو أخرى ةمديمست اهةع أية أو نلعينيا دىإح بصارإ قدف أو بصرال قدف أو هلاستعما
.264 لمادةا من ألولىا لفقرةا في عليها نصوصملا الةحال في اتسنو عشر إلى


)22.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)1( 


: ليي آما حررتو ) 323.ص 7ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع 

خمس لىإ هرينش من حبسلبا اقبعـي داءتالعا أو لعنفا مالعأ من خرآ عمل أي ارتكب أو بهرض أو لغيرل وحارج دامع دثحأ من آل

شرع سةخم لىع يدزت دةمل عملال عن ليآ جزع أو مرض عنفال من اعونألا ذهه عن تجن ذاإ دج0.0001 لىإ 500 من مةارغبو واتنس 

.يوما 

لىع واتنس مسخ لىإ ألقلا لىع نةس من ونـناـقلا ذاه من 14دةماالفيدةراالو وققحالمنعلفاال حرميأنلكذلىعالوةعوزجيو 

.يهعل بةقوعال وقيعت ومي من دأبت ألآثرا 

حدىإارصبإقدفأوصربلاقدفأو الهعمتسامننامـرحالأواءـضعألادىإح بتر أوقدف،هأعال حةضموال لعنفاالعمألىع ترتب ذاوإ

.واتنس عشر لىإ خمس من ؤقتملانسجبال ينجاال اقبعيف رىخأ يمةتدسم هةعا يةأ أو لعينينا 

رينشع لىإ عشر من ؤقتلمانسجبال انيجلا ـباقفيع ـهاثاإحد صدق وند فاةلوا لىإ دامع ارتكب ذيلا جرحلا أو لضربا فضىأ ذاوإ 

.نةس 


: ليي ماآ حررتو )754.ص 53ر.ج(، 1975 وونيي 17 فيخؤرملا 75-47 رقم مرألاب لىوألاةلفقرا لتدع 

مسخ لىإ هرش من حبسلاب قبايع ي،عدتال أو لعنفا العمأ من خرآ عمل أي ارتكب أو بهرض أو لغيرل وحارج دامع دثحأ من آل 

مسةخلىعزيدتمدةلملعالعن ليآجزعأو رضم العنف من واعنألاذههعن تجنذاإج،د1 0.000 لىإ 500 من مةارغبو واتنس 


)تغيير وندب يقباالو(.يوما عشر 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 مسخ لىإ هرش من حبسلاب اقبعي ديلتعا أو لعنفا العمأ من خرآ ملع أي ارتكب أو بهرض أو لغيرابحاروجدامع دثحأ من آل
 رةشعلىعيدزتدةلم ملعال عن ليآجزعأو رضم لعنفامن اعونألاذههعن شأنذاإاردين0.0001 لىإ 500 من مةارغبو واتنس
 .امأي
 لىع واتنس مسخ لىإ قلاأل لىع نةس من وننالقاذاه من 14 دةمالافيدةرالواوققحالمن علفاال حرميأنلكذلىعوةالعوزجيو
 .يهعل بةقوعال وقيعت ومي من دأبت ألآثرا
 دىحإ ارصبإ قدف أو لبصرا قدف أو الهعمتسا من انمحرلا أو اءألعضا حدأ بتر أو قدف الهعأ حةضموال لعنفا العمأ لىع ترتب ذاإو
 .واتنس عشر لىإ خمس من ؤقتملانسجبال ينجاال اقبعيف رىخأةمديمست هةعا يةأ أو لعينينا
 لىإ واتنس عشر من ؤقتملانسجبال ينجاال اقبعفي ثهااإحد صدق وند اةفلوا لىإ دامع رتكبا ذيلا جرحلا أو لضربا فضىأ ذاوإ

 .نةس عشرين

 رقم مرألا ظل في حررت
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 سبق مع ألخرىا اتاءدتعالا أو نفعلا مالعأ من ذلك يرغ أو ضربلا أو لجرحا وقع إذا )لةدعم(:266 مادةلا
)15(عGشر سة مGخ تجاوزت لمدة للعما عن آلي عجز أو مرض إلى ؤدي ولم سلحةأ ملح مع أو ترصدال أو إلصرارا
 GىإلGGG دج G 200.000ن مGGGGة مGGGغرابوتاون سGGG)10(شر عGGGGىإلGGG)G)2نتين سGGGGن مGGGسبGالح بGGG نيGا الجGGG ب عاقGGGيف Gا، مGGGوي

 .دج1.000.000
)1(.ةلنيا حسن يرغلا حقوق عاةامر مع مةيرالج ذلتنفي لتستعم قد أو لتاستعم تيال األشياء صادرةم نويمك

 نعييلشرا ولهصأ من غـيرهما أو نعييرشلا يهدبوال ضربا أو جرحا مداع دثأح من آل )لةدعم(:267 مادة ال
:يلي آما قبيعا

 آلي عجز أو مرض أي برالضـ أو حرالجـ عن شأني لم إذا اتسنو عشر إلى مسخ من ؤقتمال بالحبس-1
.264 المادة في الوارد لنوعا من للعما عن

 سةمخ عن يدتز لمدة للعما عن آلي عجز نشأ إذا اتسنو عشر إلى خمس من لمؤقتا للحبس ألقصىا بالحد-2
 .يوما عشر
 اءضعألا أحد ترب أو ـدقف ضربلا أو لجرحا عن نشأ إذا نةس ينعشر إلى اتنوس عشر من قتلمؤا بالسجن-3
 .أخرى مةيدتمس هةعا يةأ أو نلعينيا إحدى بصر قدف أو بصرلا قدف أو هلاستعما من مانرالح أو

 .إحداثها صدق ونبـد لوفاةا لىإ مداع لمرتكبا ضربلا أو رحلجا أدى إذا بدمؤال بالسجن-4
 : بةوقعلا ونكت ترصد أو إصرار سبق وجد وإذا

 األولى، لفقرةا في عليها نصوصملا لحالةا في اتسنو عشر إلى خمس من قتلمؤا للحبس ألقصىا الحد-
 لمدة للعما عن آلي جزع ضربلا أو لجرحا عن نشأ ذاإ ـنةس ينعشر إلى سنوات عشر من قتلمؤا السجن-
 ما،وي عشر سةمخ على يدتز

)2(.لمادةا هذه من 3 لفقرةا في عليها نصوصملا لحاالتا في بدمؤال السجن-


)22.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)1( 


: ليي آما حررتو ) 323.ص 7ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونناقالب لتدع 

وزاجت دةمل ملعال من ليآ جزع أو مرض لىإ ؤدي لمو رىخألا ءاتادتالعا أو لعنفا العمأ من لكذ غير أو ربلضا أو رحجلا وقع ذاإ 

من امةرغبو واتنس مسخ لىإ هرينش من حبسلاب نيلجاا اقبعفي حةسلأ ملح مع أو صدرتال أو إلصرارا سبق ـعم ـايوم عشر سةخم 


.نةسالح ةلنيا ويذ لغيرا وققح اةعارم مع فةخالالم ذيلتنف عملتست قد أو لتمعـتاس ـيلتا اءألشيا رةادصم مكنيو دج1 0.000 لىإ 500 


: ليي ماآ حررتو )754.ص 53ر.ج(، 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع 

وزاجتدةململعال من ليآجزعأو رضم لىإ ديؤيلم لذيا رىخألا ديعتلاأو لعنفاالعمأ من لكذ غير أو ضربلاأوحجرلا وقع ذاإ 

من مةارغبو واتنس مسخ لىإ هرينش من حبسلابينجاال اقبعفي حةلسأ ملح مع أو صدرتال أو إلصرارا سبق مع وماي عشر سةخم 


.دج1 0.000 لىإ 500 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 وزاجت مدةلملعال عن املآجزعأو مرض لىإؤديلم ذيال رىخألا ديعتلاأو لعنفا مالعأمن لكذ غير أو لضرباأو جرحلا وقع ذاإ
 لىإ 500 من امةرغبو واتنس مسخ لىإ رينشه من حبسلابينجاال اقبعفي حةلسأ حمل مع أو صدرتال أو إلصرارا سبق مع امأي رةشع

.اردين1 0.000

 )755.ص 53ر.ج(. 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)2(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

 : ليي آما اقبيع الشرعيين ولهصأ من امغيره أو لشرعيينا يهلدابو بارض أو رحاج دامع دثحأ من آل

في ردالواوعلنامن ملعال عن ليآجزعأو رضم أي لضرباأو جرحلاعن شأنيلمذاإ واتنسشرعلىإ مسخمن ؤقتملانسجبال)1 

.264 دةماال


.امأي عشر لىعيدزت دةلم ملعال عن ليآجزعشأنذاإ واتنس عشر لىإ مسخ من ؤقتملا جنسلل األقصى بالحد

الهمعتاس من انمحرلاأو اءضألعا أحد بتر أوقدف لضرباأو جرحلاعن شأنذاإنةس عشرين لىإ واتنس عشر من ؤقتملانسجبال

(2 
(3 
.رىأخ ةمديمست هةعا يةأ أو لعينينا دىإح ارصبإ قدف أو لبصرا قدف أو
 .هاثاحدإصدقوندباةوفال لىإدامع مرتكبلا لضرباأو جرحلا دىأذاإبدمؤالنسجبال)4
 : بةقوعال ونتك صدرت أو إصرار سبق جدو ذاوإ
 ى،ولاأل ةرلفقا في يهاعل صوصنالم ةلحاال في واتنس عشر لىإ خمس من ؤقتملا جنلسل صىاألق الحد-
 م،ايأرةشعلىعيدزت مدةل عملال عن ليآجزع لضرباأو جرحلاعن شأنذاإنةس عشرين لىإ واتنس عشر من ؤقتملاجنلسا-
 .دةماال هذه من 4و 3 لفقرتينا في هايعل وصصنلما التحاال في بدلمؤا جنلسا-

 رقم مرألا ظل في حررت
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 عنف مالعأ ءهثناأ قعتو ةلفتنا غرضب اجتماع في أو يانصع في أو مشاجرة في اشترك من آل :268 مادةلا
 خمس لىإ نةس من بالحبس قبيعا 264 دةاملا من عةبارلا ـقرةلفا في عليها نصوصملا شروطلل وفقا اةفولا لىإ دتأ

 .نفعلا مالعأ بهكاترال أشد بةوقبع اقبعيمل ما اتسنو
 هرأش ثةالث من الحبس بةوقعلا ونكـتف روذآلما االجتماع أو يانصعلا أو مشاجرةلا أثناء جرح أو ضرب وقع إذا
 أو يانصعلا ذلك أو لمشاجرةا هذه في آوارتشا منم نفعلا مالعأ مرتكب على أشد بةوقع توقع لم ما نسنتي إلى

 .االجتماع
 أو يهإل ونالداع أو روآـمذال االجتماع على ونمئقاال أو يانصعلا أو اجرةلمشا بوكترمو رؤساء بعاقيو
 .همنفسأ نفعلا مالعأ بيتكمر هم نواآا لو آما يهعل ونمحرضال

 مداع نهع منع أو عشرة سةسادال نهس وزاجتتال قاصرا مداع ضرب أو جرح من آل )لةدعم(:269 مادةلا
 أو نفعلا مالعأ من آخر ملع أي مداع ضده ارتكب أو للضرر، تهصح عرضي الذي الحد إلى يةناعال أو عامطال
 )1(.دج 5.000إلى 500 من مةغرابو اتسنو خمس إلى نةس من بالحبس قبيعا يف،فالخ اءذياإل عدا فيما عديتال

 دةاملا في يهإل مشارال مانرالح أو عديتال أو نفعلا أو لجرحا أو ضربلا عن تجن إذا )لةدعم(:270 مادةلا
 سبق وجد إذا أو ا،موي عشر سةمخ من ثرألآ للعما عن آلي عجز أو آةالحر على لقدرةا عدم أو مرض قةباسلا

 .دج 6.000إلى 500 من مةغراوال اتسنو عشر إلى ثالث من الحبس وبةقعلا ونكتفـ تـرصد أو إصرار،
 انونلقا ذاه من 14 لمادةا في اردةلوا لحقوقا من انرمحلاب نيالجا على كمحي أن ذلك على عالوة يجوزو
)2(.ثرآألا على اتسنو خمس إلى ألقلا على نةس من مةإلقاا من وبالمنع

 أحد ترب أو قدف 269 لمادةا في يهإل مشارال ديعتال أو نفعلا أو لجرحا أو ربضلا عن تجن إذا :271 مادةلا
 ونكتف أخرى مةتديسم هةعا يةأ أو نلعينيا إحدى بصارإ قدف أو بصرال قدفـ أو هلااستعم من مانرالح أو ضاءعاأل
 .نةس ينعشر إلى اتسنو شرع مـن قتـؤلما السجن بةوقعلا

 إلى اتسنو شرع من قتلمؤا جنللـس ألقصىا الحد هي بةوقعلا ونكتف إحداثها صدق ونبد لوفاةا عنها نتجت وإذا
 .نةس ينعشر

 جنسلا بةوقعلا ونكت ـعتادةم يةالجع لطرق جةيتن دثتح نهالكو إحداثها قصد ونبد لوفاةا عنها نتجت وإذا
 .بدمؤال

 قد رهعتبابا علفاال قبفيعا ـاةفلوا اثدحإ قصدب مانرالح أو عديتال أو نفعلا أو لجرحا أو ضربلا وقع وإذا
 .ارتكابها في رعش أو تلقلا يةانج ارتكب

 )755.ص 53ر.ج(. 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 156-66 

حتهص يعرض ذيلا حدال لىإ يةناعال أوامعطلادامـع نهع منع أو رةشع سةامخال نهس وزاجتال اصراقدامع ضرب أو جرح من آل 

مسخ لىإ نةس من حبسلبا ـباقعي ف،يفلخا ذاءيإلاداع فيما ديعتلا أو لعنفا العمأ من خرآ ملع أي دامع دهض ارتكب أو ررضلل 

.اردين 5.000لىإ 500 من مةارغبو واتنس 


)755.ص 53ر.ج(. 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)2( 

-156 رقم مرألا ظل في حررت 
: ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66 

أو آةرلحالىعرةقدلادمعأو رضمقةابـسلاةـادمـال ـيـفيهإل ارمشلاانمرحلاأو ديعتلاأو نفلعاأو جرحلاأو ربضلاعن تجنذاإ 

امةرغالو واتنس عشر لىإ ثالث من حبسلا بةقوعال ونفتك صدرت أو إصرار سبق جدو ذاإ أو امأي رةشع من ألآثر ملعال عن ليآ جزع 

.اردين 6.000 لىإ 500 من 

نةس من مةاقاإل من منعلابو ونانلقاذاه من 14 دةماال في دةراوال وققحلامن انمحرلابينجاال لىع حكميأن لكذلىع الوةعوزجيو 

.ثرألآا لىع واتنس مسخ لىإ ألقلا لىع 
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 له آخر شخص أي أو نعييرشلا ولألصا من غيرهما أو نعييرشلا ينالوالد أحد هم لجناةا آان إذا :272 مادةلا
: يلي آما همباعق ونكيفهعايتر تولىي أو للطفا على طةسل

 .269 لمادةا في عليها نصوصملا الةحال في وذلك 270 لمادةا في اردةلوا وباتلعقاب)1
 .270 لمادةا في عليها نصوصملا لةالحا في وذلك اتسنو عشر إلى خمس من قتلمؤا بالسجن)2
 .271 لمادةا من 2و 1 نيلفقرتا في عليها نصوصملا االتحلا في وذلك بدمؤال بالسجن)3
.271 لمادةا من 4و 3 نرتيلفقا في عليها نصوصملا لحاالتا في وذلك إلعداماب)4

 سلحةألاب زوده أو له هلهست أو رااالنتح على عدهاتس تيال عالألفا في شخصا مداع ساعد من آل :273 مادةلا
 مسخ لىإ نةس من بالحبس قبيعا غرضلا هذا في ملتعتس سوف بأنها مهعل مع رالالنتح دةلمعا باآلالت أو السم أو
 .رااالنتح فذن إذا اتسنو

 .بدمؤال بالسجن قبيعا صاءخلا يةانج كبارت من آل :274 مادةلا
 .لوفاةا إلى دتأ إذا إلعداماب نيالجا قبويعا

 منآل دج 2.000 إلى 500 من مةغرابو اتسنو ثالث إلى ينهرش من لحبسبا قبيعا )لةدعم(:275 مادةلا
اثدحإ قصد ونبدو آانت قةيرط يةبأو مداع أعطاه أنب وذلك صيخشلاللعما عن عجزا أو مرضا يرغلل سبب
 .حةبالص ضارة موادا لوفاةا

 لىإ يننتس من الحبس بةقوعلا ونكتف ماوي عشر سةمخ وزاجت لمدة للعما عن عجز أو مرض هانع تجن وإذا
 .اتسنو خمس
 منعلابو 14 دةاملا في اردةلوا الحقـوق من ثرآـأ أو حق من مانبالحر نيالجا لىع كمالح ذلك على عالوة يجوزو
 .ثرآألا على اتسنو خمس لىإ قلألا على نةس من مةإلقاا من

 ونكتف ةمديمست هةعا إلى أو ضوع لااستعم في عجز إلى أو ؤهبر يلتحيس مرض إلى لمعطاةا موادال دتأ وإذا
 السجن بةوقعلا كونتف إحداثها قصد وند لوفاةا دتأ وإذا .نةس ينعشر إلى اتسنو عشر من قتلمؤا السجن بةوقعلا
)1(.نةس ينشرع إلى اتسنو عشر من قتلمؤا

 أو ينوجالز حدأ أو روعلفا أو ولصـألا أحد قةباسلا لمادةا في ةينلمعا لجناياتاو نحالج ارتكب إذا :276 مادةلا
:بةوقعلا ونتكفهعايتر ونولتي منم أو ـهيلع طةسل همل ينلذا ألشخاصا أحد أو يهعل نيمجال يرث من

 .275 المادة من ألولىا لفقرةا في عليها نصوصملا الحالة في وذلك اتسنو خمس إلى يننتس من الحبس)1
لمادةا من ةانيلثا لفقرةا في عليها نصوصملا لةحالا في وذلك اتسنو عشر لىإ خمس من قتلمؤا السجن)2

. 275 
 من عةباالر لفقرةا في عليها نصوصملا الحالة في وذلك نةس ينعشر إلى اتنوس عشر من قتلمؤا جنالس )3
 .275 لمادةا

.275 لمادةا من سةماالخ لفقرةا في عليها نصوصملا لةاحلا في وذلك بدمؤال السجن)4

)755.ص 53ر.ج(.1975يويو 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألابةانيلثاةلفقرا لتدع)1(  ن

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

خصيشلا ملعال عن جزاع أو ضارم لغيرل سبب من آل اريند 2.000 لىإ 500 من مةارغبو واتنس ثالث لىإ هرينش من حبسلاب اقبعي 

.حةصبال رةاضدااوماةوفال داثحإصدقوندبو انتآقةيرطيةبأودامعاهطعأأنبلكذو 

.واتنس مسخلىإ سنتين من حبسلابةقوعال ونفتك امأيرةشعال وزاجتدةلم ملعال عن جزعأو رضمهانعتجنذاوإ 

لىع نةس من مةاقاإل من عنموبال 14 دةمالا في دةرالوا قوقحال من أآثر أو حق من نماربالح ينجاال لىع كمحلا لكذ لىع الوةع وزجيو 

.ألآثرا لىع واتنسسخم لىإ قلاأل 

ؤقتملا جنسلا بةقوعال ونفتك ةمديمست هةعا لىإ أو ضوع العمتسا في جزع لىإ أو رؤهب يلتحسي رضم لىإ طاةعالم ادمولا دتأذاوإ 

.نةس عشرين لىإ واتنس عشر من 

.نةس عشرين لىإ واتنس عشر من ؤقتملا جنلسا بةقوعال ونفتك هاثاحدإ صدق وند فاةلوا دتأ ذاوإ 
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 إلGى 261 مGوادلا فGي عليهGا نGصوصمال ئمالجرا على كررم 60 لمادةا كامحأ تطبق )جديدة(: مكرر 276لم ادة ا
 مGن )4و 3و 2 اتGر لفقا(276و )5و 4 نا تلفقرا(275و 274و 272و 271و 267و 266و 265و 2 كررم 263
)1(.القسم هذا

 لجنحوا اتيالجنا في ارألعذا)3

 ربض قوعو ارتكابها إلى عهدف إذا ألعذارا من بروالض حروالج تلقلا ئمجرا برتكم يدفتيس :277 مادةلا
 .ألشخاصا أحد من يدشد

 أو أسوار ثقب أو تسلق لدفع رتكبهاا إذا ألعذارا من بروالض حروالج تلقلا ئمجرا تكبرم يدفتيس :278 مادةلا
 .هارنال أثناء ذلك دثح ذاإ تهاملحقا أو نةوكسمال آنماألا أو نازلملا مداخل يمتحط أو طانيح

.40 لمادةا من ألولىا لفقرةا كامحأ فتطبق يلالل أثناء ذلك دثح وإذا

 أو آلخرا الزوج على ينوجالز أحد رتكبهاا إذا ارعذاأل من بروالض حروالج قتللا تكبرم يدتفيس :279 مادةلا
 .بالزنا تلبس حالة في فيها ئهفاجي تيال اللحظة في كهيرش على

 .نفعلبا عرض هتك قوعو ارتكابـها إلى فورا عهدف إذا ألعذارا من صاءخلا يةناج مرتكب يدفتيس :280 مادةلا

 يفاجGأ بGالغ شGخص ضGد رتكبهاا إذا ةيلمعفا ألعذارا من ضربلا أو لجرحا مرتكب يدفتيس )لةدعم(:281 مادةلا
)2(.نفع يرغب أو نفعلبا اءسو عشرة سةسادال ليكم لم قاصر عرض بهتك تلبس حالة في

 .ولهأص أحد أو مهأ أو أباه تلقي منل إطالقا عذر ال :282 مادةلا

: تيآلا وجهال على بةوقعلا تخفضف عذرلا يامق ثبت إذا :283 مادةلا
.بدمؤال جنالس أو إلعداما تهابعقو يةانبج مرألا تعلق إذا اتنوس خمس إلى نةس من الحبس)1
.أخرى يةناج يةبأ مرألا تعلق إذا نسنتي إلى هرأش تةس من الحبس)2
 .نحةجب مرألا تعلق إذا هرأش ثةالث إلى هرش من الحبس)3

 من منعلبا نيالجا على أيضا كميح أن يجوز دةلماا هذه من 2و 1 نرتيلفقا في عليها نصوصملا لحاالتا وفي
 .ثرآألا على اتسنو عشر إلى ألقلا على اتسنو خمس من مةإلقاا

)22.ص 84 ر.ج( 2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)1(

 )755.ص 53ر.ج(. 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)2(

: ليي آما 1966 وونيي 8في ؤرخملا 159-66  رقم مرألا ظل في حررت
 ملكي لم اصرق عرض هتكب لبست لةحا في علفاال أهاجف لغاب شخص دضمابهكتراذاإ ذارعألا من لضرباو جرحلا مرتكب يدفتسي
 .عنف بغير أو لعنفبا واءس رةشع سةخامال
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 ينالثا القسم
 يددهتلا

 مما ألشخاصا على ـرآخ اءدتـعا أي أو السجن أو تلقلا ئمجرا بارتكاب هدد من آل )لةدعم(:284 مادةلا
 عارات،ش أو موزر أو بصور أو يه،عل موقع يرغ أو موقع محررب ذلك آانو بدمؤلا السجن أو إلعداماب عليها قبيعا
 يداعإب مربأ صحوبام يدهدتال انآ ذاإ دج، 5.000 لىإ 500 من مةغرابو اتسنو شرع إلى يننتس من بالحبس قبيعا
 .آخر شرط أي يذفنبت أو ينمع كانم في قودنال من مبلغ
 14دةاملا في ردةالوا الحقوق من ثرآأ أو حق من مانبالحر نيالجا لىع كميح أن ذلك على عالوة يجوزو
)1(.ثرآألا عـلى اتسنو خمس إلى ألقلا على نةس من مةإلقاا من وبالمنع

 اتونس ثالث إلى نةس من بالحبس نيالجا قبفيعا شرط أو مرأ بأي مصحوبا يدهدتال كني لم إذا :285 مادةلا
 .رادين 2.500إلى 500 من مةغرابو

 .ثرآألا على اتسنو مسخ إلى ألقلا على نةس من مةإلقاا من بالمنع يهعل كمالح يجوزو

 نسنتي إلى هرشأ تةس من بسبالحـ نيالجا قبعافي هيفش شرط أو مربأ مصحوبا يدهدتال آان إذا :286 مادةلا
 .رادين 1.500 إلى 500 من مةغرابو

 .ثرآألا على اتـوسن خمس لىإ قلألا على نةس من مةإلقاا من يمنع أن ذلك على عالوة يجوزو

 بإحدى وذلك 284 لمادةا في يـهلع نصـوصمال يرغ نفعلا أو اءدتعالبا هدد من آل )لةدعم(:287 مادةلا
 500 من مةغرابو نةس لىإ هرأش ثـةالث من بالحبس قبيعا 286 لىإ 284 من موادال في عليها نصوصملا الطرق
)2(.شرط أو مربأ مصحوبا يدهدتال آان ذاإ دج 1.000 إلى


لثاثلا القسم 

خطألا رحجلوا خطألا القتل 

 دمع أو مالههإ أو ههانتبا عـدم أو هاحتياط عدم أو هعونترب ذلك في تسبب أو خطأ تلق من آل :288 مادةلا
 .رادين 20.000 إلى 1.000 من مةغرابو اتـوسن ـالثث إلى هرأش تـةس من بسبالح قبيعا مةظنألا تهمراعا

 عن كليال عجزلا إلى أدى مـرض أو جرح أو بةإصا االحتياط عدم عن أو نةوعالر عن تجن إذا :289 مادةلا
 دينار 15.000 إلى 500 من مةغرابو نسنتي إلى هرينش من بـالحبس نيالجا قبيعاف هرأش ثةالث تجاوز لمدة للعما
 .ينبتوقعلا ينهات بإحدى أو

 الةح في نحةجال مرتكب آـان إذا 289و 288 ندتيلماا في عليها نصوصملا اتبوقعال تضاعف :290 مادةلا
 اآناألم حالة رتغييب أو اربالفر وذلك ليهع تقع أن مكني لتيا ةدنيلما أو ةلجنائيا ةيالمسؤول من لتهربا ولحا أو كرس
 .أخرى قةيرط يةبأ أو

 )755.ص 53ر.ج(.1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لىوألاةلفقرا لتدع)1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 لكذ انآودبلمؤا جنـسلا أو دامعإلابيهاعـل اقبـيع ماـمـ اصخـشألا لىع خرآ اءدتاع أي أو ميمستلا أو قتللا جرائم ابكتارب دده من آل
 من مةارغبو واتنس مسخ لىإ سنتين من حبسلاب اقبعي يةزرم ورص أو وزمر أو ورصب أو هايعل وقعم أو وقيعلتا من فلغ بةتاكب

 .خرآرطشأيذيبتنف أو معين انمك فيودقنالمن لغمب داعيإبمرأبباحوصميدتهدالانآذاإاردين 5.000 لىإ 500
 نةس من امةإلقا من منعلابو 14 دةمالافي ردةالواوققحلامن أآثر أو حق من انمحرلابينجاال لىعمحكيأن لكذلىعوةالعوزجيو
.ثرألآا لىع واتنس مسخ لىإ ألقلا لىع

 )323.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)2(

 رقم مرألا ظل في حررت

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 286 لىإ 284 من دالموا في هايعل وصنصلما طرقلا دىإحب لكذو 284 ادةلما في يهعل نصوصالم غير لعنفا أو يعدتبال دده من آل
 أو مرأبباحوصميدهدتال انآذاإ وبتينلعقا اتينه دىحبإ أو اردين0001. لىإ 500 من امةرغبو نةس لىإ هرأش ثةالث من حبسلاب اقبعي
 .رطش
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 بعارلا القسم
 يةدرفلا رياتلحا على قعلواا االعتداء
)1( فالخطو منازللا رمةحو

 أي حجز أو بسح أو بضق أو طفتخا من آل واتنس عشر إلى مسخ من قتلمؤا بالسجن قبيعا :291 مادةلا
 .ادرألفا على بضبالق ونقانلا فيها مريأ أو يزيج تيال لحاالتا وخارج تصةخملا لطاتلسا من مرأ ونبد شخص

 .الشخص هذا لحجز أو لحبس مكانا ارأع من على بةقوعلا اتذ وتطبق
 .نةس ينعشر إلى اتسنو عشر من قتلمؤا السجن بةوقعلا ونكتف هرش من ثرآأ لمدة الحجز أو الحبس مرتسا إذا

 حونلا على لكذ عليها يبدو أو يةماظـن شارة أو يةمسر بزة اءدتار مع تطافالخا أو بضالق قعو إذا :292 مادةلا
 سجنلا بةوقعلا ونكتف ةيلعموما طةالسل على مزور مرأ بموجب أو ذبآا اسم لابانتح أو 246 لمادةا في نلمبيا
 .بدمؤال

 ليهع نيمجال يددهتب أو يةآللا قلنلا ئلوسا إحدى طةساوب تطافالخا أو بضالق وقع إذا ذاتها بةوقعلا بقطتو
 .تلقلبا

 المحجوز أو المحبوس أو يهعل بوضقملا أو تطفمخلا الشخص على نيبد ذيبعت وقع إذا )لةدعم(:293 مادةلا
)2(.بدمؤال بالسجن لجناةا قبيعا

 Gكذل فGي Gا رتكبم نه، سGت لغبGا مهم شGخص بخطGف يGامالق وليحا أو يخطف من آل )جديدة(: مكرر 293 مادةلا
 GنمGGةمGغرابو نة سG)20(ينشر عGىإلG اتGنوس)G)10شر عGنمGGتقلمؤا Gسجن بالG Gبقيعا Gشا، غG أو Gدا يهدت أو Gا، نفع

 .دج 2.000.000 إلى دج 1.000.000
 .جسدي ذيبتع إلى مخطوفلا الشخص عرضت إذا بدمؤال بالسجن نيالجا قبويعا
)3(.أيضا بدمؤال بالسجن نيالجا قبيعا ية،دف يدتسد هو الخطف إلى الدافع آان وإذا


)755.ص 53ر.ج.( 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 قمر مرألبا لرابعا سملقا واننع عدل )1( 


."زلنلمامةروح يةصشخال يةرلحا لىعادرفاأل لىع اقعولا داءتالعا":ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 مرألا ظل في حرر


)22.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)2( 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
.امدإلعاب ناةلجا اقبعفي وزجحملا أو وسحبالم أو يهعل وضبقلما أو طفختملا شخصلا لىع دنيب ذيبعت وقع ذاإ

 )22.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)3(


: ليي آما حررتو )755.ص 53ر.ج(،1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب أضيفت 

شرع ـنم ؤقتملانسجبال اقبعي شاغ أو دايدهت أو فانع لكذ في باكترم نهس غتلب همام شخص طفخب املقيا ولحاي أو فيخط من آل 

.نةس عشرين لىإ 

.ديجس ذيبعت لىإ وفطخملا شخصلا رضتع ذاإ دامعإلابينجاال اقبعوي 

.ضايأ دامعإلاب انيجلا اقبعي ية،فد يدسدت هو طفخلا لىإ دافعلا انآ ذاوإ 
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 رافو وضع إذا ونناقلا هذا من 52 لمادةا هومفم حسب ةلمخففا ألعذارا من نيالجا يدتفسي )لةدعم(:294 مادةلا
 .الخطف أو الحجز أو للحبس حدا

 قبلو الحجز أو لحبسا أو بضالق أو تطافالخا يوم من ملةاآ يامأ عشرة من أقل عدب الحجز أو الحبس ىانته وإذا
 لمادةا في عليها وصصنلما الحالة في اتسنو خمس إلى نسنتي من الحبس إلى بةوقعلا تخفض اتاءإجر يةأ تخاذا

 .292و 291ندتيلماا في ليهماع وصنصمال نلتيلحاا في نسنتي إلى هرأش تةس من الحبس وإلى 293
 زالحج أو بسالح أو بضالق أو تطافالخا يـوم من ملةاآ يامأ عشرة من ثرآأ عدب الحجز أو الحبس ىانته وإذا

 هايلع نصوصملا لةالحا في اتسنو شرع إلى خمس من الحبس لىإ بةوقعلا تخفضف لتتبعا يةملع في روعشلا بلوق
 .ألخرىا لحاالتا يعمج في اتسنو خمس إلى نسنتي من الحبس وإلى 293 لمادةا في

 من ألولىا لفقرةا في عليها نصوصملا الحالة في اتنوس رعش إلى خمس من قتلمؤا السجن إلى بةقوعلا تخفض
 فسن من 3و 2 نرتيلفقا في اردةلوا لحاالتا في نةس ينعشر إلى عشر من قتلمؤا السجن وإلى كرر،م 293 لمادةا
)1(.لمادةا

 مسخ إلى نةس من بالحبس قبـعاي طنوام منزل تحمقي أو عةخد أو فجأة يدخل من آل )لةدعم(:295 مادةلا
 .دج 10.000 إلى 1.000 منمةغرابواتسنو

 اتسنو عشر لىإ ألقلا على اتسنو خمس من بالحبس بةوقعلا ونكت نفعلبا أو يدهدتلبا نحةجال ارتكبت وإذا
 )2(.دج 20.000 إلى 5.000 من مةغرابو ثرآألا على

 G 291واد مGال GيفGGا يهGعل نGصوصمال ئمGرا الج GىعلG كGررم G 60ادة ملا Gام كحأ Gق تطب )1دة1يجد(:1رر1كم 295 1ادةمال
)3(.القسم هذا من كررم 293و 293و 292و


سمالخا القسم 

واعتبار شرف على اتاالعتداء 


)4( ارألسرا اءفشوإ صةخالا تهماحي وعلى ألشخاصا

 به عليها مدعىال ئةهيال أو ألشخاصا راعتباو بشرف المساس هانأش من عةواقب عاءدا آل قذفا عدي :296 مادةلا
 حتى نشرلا عادةإ بطريق أو مباشرة نادسإلا ذلك أو عاءداال هذا نشر على اقبعيو ةلهيئا تلك إلى أو هميلإ إسنادها أو
 منمايدهـتحدنلممكامنانآكنولسماالآرذوندةهيئ أو شخص هبـدقصذاإأويكلتشكاجهولىعلكذتمولو
 .مةيرالج ضوعوم عالناتإلا أو فتاتلالا أو تنشورامال أو بةتاكال أو يدهدتلا أو صياحال أو ـثديلحا اتعبار


)756.ص 53ر.ج.( 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)1( 


: ليي آما 1966 وونيي 8في ؤرخملا 66-156 رقم مرألا ظل في حررت 

.جزحلا أو حبسلل داح وراف وضع ذاإ ونانقلا ذاه من 52 ةمادال ومهمف في ةخففملا ذارعألا من ينالجا يدفتسي 

تاجراءإيةأاذتخابلوق جزحلاأو حبسلاأو بضالق أوفاتطالخاوميمن ملةآا امأيرةشعـ من قلأعدبجزحلاأو حبسلاىهانت ذاوإ 

لىإ هرأش تةس من بسحلا لىوإ 293 دةمالا في هايعل وصصنالم ةلحاال في واتنس مسخ لىإ سنتين من حبسلا لىإ بةقوعال تخفضف 


 . 292 و291 ندتيماال في همايعل وصصنالم نيتالحال في سنتين

جراءاتإ يةأ اذتخا قبل وزلحجا أو حبسلا أو بضالق أو افطتخالا ومي من لةامآ امأي رةشع من أآثر عدب جزحلا أو حبسلا هىنأذاوإ 

سنتين من حبسلا لىوإ 293 دةماال في يهاعل صوصنالم لةحالافي واتنس عشر لىإ مسخمن جنلسالىإبةقوعال فضتخفةائيجن 

.رىخألاتالحاال ميعج في واتنس مسخ لىإ 


)323.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)2( 


: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 رقم مرألا ظل في حررت 

.اردين8001. لىإ 500 من امةرغبالو هرأش ثةالث لىإ امأي تةس من حبسلابباقعي طناوم زلنمفنعبال أو يدتهدبال حميقت من آل


)22.ص 84ر.ج(. 2006مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)3(


)22.ص 84ر.ج(.2006مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم نونقابال مسخاال سملقا واننع عدل)4( 


: ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 قمر مرألا ظل في حرر

"ألسرارا اءشفوإ اصشخاأل اراعتبو شرف لىع داءتالعا "  
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 .عةاقو يةأ نادسإ على نطوييال قدحا أو يراقحت منتضت عبارة أو ينمش يرعبت آل سبا عدي :297 مادةلا

 هر أش)6(تة سGGى إلG)2(ينهرشGنمG Gالحبس بGراد ألفGاGىإلGGهوجGمال Gذف القGىعلGGبقيعا )1ةل1دعم(:1298ادة1ملا
 .نلعقوبتيا نهاتي بإحدى أو دج 50.000 إلى دج 25.000 من مةغرابو

 .ةائيزجلا ةعلمتابل حدا يةالضح فحص ويضع
 ينعم يند إلى أو ةذهبيم أو يةعرق وعةممج لىإمهتمائان ببسب ثرآأ أو شخص إلى وجهمال القذف على قبويعا
 فقط نـوبتيقلعا نهاتي بإحدى أو دج 100.000 لىإ دج10.000 من مةغرابو)1(نةس إلى)1(هرش من بالحبس
)1(.كانسلا أو ناطنيولما ينب يةهكراال ـلىع يضتحرلا هو غرضلا آان إذا

 يةعرق وعةممج إلى مئهاانتم بسبب ثرآأ أو خصش لىإ وجهمال لسبا على قبيعا )لةدعم(: مكرر 298 مادةلا
 أو دج 50.000 إلى 5.000 من مةغرابوهرأش)6(تةس إلى يامأ )5( ةخمس من بسبالح ينمع يند إلى أوةذهبيم أو

)2(.ينبتوقعلا نهاتي بإحدى

)3(ثGةالث إلGى)1(هر شG مGن Gالحبس ب أفGراد Gدة ع أو فGرد إلGى وجGهمال Gسب لا علGى قبيعا )لةدعم(:299 مادةلا
 .دج 25.000 إلى دج 10.000 من مةغرابوهرأش

)3(.ةائيزجلا ةعلمتابل حدا يةالضح فحص ويضع


)22.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)1( 


: ليي ماآ حررتو)18.ص 34ر.ج(،2001 وونيي 26 في خرالمؤ 01-09 رقم وننالقاب لتدع 

دىحإب أو دج 50.000 لىإ 5.000 من امةرغبو هرأش)6(تةس لىإ امأي)5(سةخم من سببالح ادرفاأل لىإ جهمولا ذفقلا لىع اقبعي 

.قطف وبتينلعقا اتينه 

)1(هرشمنسببالح ينمع دين لىإأوةذهبيمأو يةرقعةعجموملىإهمائمانت بسبب أآثر أو خصشلىإجهموال ذفقلالىع اقبعوي

قطف وبتينـقعلا اتينه دىإحب أو دج00.0001 إ0.0001 من مةارغبو)1(نةس لىإ  ةيكراهلا لىـع يضتحرلا هو رضالغ انآ ذاإلى دج

 .انلسكا أو طنيناوملا بين


: ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 رقم مرألا ظل في حررت 

اتينه دىإحب أو رادين5001. لىإ 150 من مةارغبو هرأش تةس لىإ امأي سةخم من سببالح ادرفألا لىإ جهموال ذفلقا لىع اقبعي 

.وبتينلعقا 


نةس لىإ هرش من حبسلاب معين دين لىإ أو ةذهبيم أو يةرصنع عةجموم لىإ ونمينت أآثر أو خصش لىإهجلموا ذفقلا لىع اقبويع 

.انلسكا أو طنيناوملا بين يةهاركال لىع يضتحرلا هو رضالغ انآ ذاإ اردين 3.000 لىإ 300 من مةارغبو


)18.ص 34ر.ج.(2001 وونيي 26 في خرالمؤ 01-09 رقم ننوقابال لتدع)2(


: ليي ماآ حررتو )334.ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم نونقابال أضيفت 

)5(سةخم منسببالح معين دين لىإأوةذهبيمأو يةرقععةوجمم لىإهمائمانت سببب أآثر أو خصش لىإهجلموا لسبا لىع اقبعي

.وبتينعقلا اتينه دىإحب أو دج 1500 لىإ 150 من امةرغبوهرأش)6(تةس لىإ امأي 


)22.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)3( 


: ليي ماآ حررتو)18.ص 34ر.ج(،2001 وونيي 26 في خرالمؤ 01-09 رقم وننالقاب لتدع 

أو دج 50.000 لىإ دج 5.000 من امةرغبو هرأش ثةالث لىإ امأي)6(تةس من سببالح ادرفأ عدة أو ردف لىإ جهموال لسبا لىع اقبعي 

. قطف وبتينقعلا اتينه دىحإب 


: ليي آما حررتو )323.ص 7ر.ج(، 1982 يراربف 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع 

اتينه دىحبإ أو دج1 500. لىإ 150 من مةارغبو هرأش ثةالث لىإ امأي تةس من حبسلاب ادرفأ عدة أو ردف لىإهجلموا لسبا لىع اقبعي 

.قطف وبتينلعقا 


: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 رقم مرألا ظل في حررت 

اتينه دىبإح أو اردين5001. لىإ 150 من مةارغبو هرأش ثةالث لىإ اميأ تةس من حبسلاب ادرفاأل لىإ جهولما لسبا لىع اقبعي 

.وبتينلعقا 
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 يةاشوبةضائيقال أو يةارإلدا طةشرال أو ئيقضالا ضبطلا رجال آانت قةيرط يةبأ أبلغ من آل :300 مادةلا
 ساءؤر إلى أو تصةخملا السلطة إلى ادمهتق أن أو هابعتات أن لها ولمخ لطاتس إلى غهالأب أو ثرآأ أو فرد ضد بةآاذ
 اتسنو سخم إلى هرأش تةس من بالحبس قبيعا يهمتخدسم إلى أو يفيظالو درجتلل طبقا يهمومخد إلى أو به موشىال
 في نهم ملخص أو كمالح نشرب مريأ أن لكذ على عالوة ضاءقلل يجوزورادين 15.000 إلى 500 من مةغرابو

 .يهعل مولمحكاةنفق على ثرآأ أو جريدة
 ائيةزجلا ةعلمتابا اتاءإجر تخاذا يجوزف ةيبيدأت أو ةائيزج بةقوعب عليها معاقبا عنها المبلغ عةواقلا آانت إذا

 اررقلا أو مرألا بعد أو اجفرباإل أو اءةرلببا كمالح صدور عدب اءسو بةكاذال يةشاوال مةيرج عن لمادةا هذه تضىقمب
 تصرفبال تصمخال مخدوملا أو ألعلىا السلطة أو موظفال أو القاضي من غالبـال حفظ عدب أو ةعمتابلل وجه ال بأن
 .لبالغا هذا بشأن تخذت أن ملتحي آان تيال اتاءاإلجر في

 ةائيزجلا ةعلمتابا آانت إذا الدعوى في فصللا قفتو أن لمادةا ذهه بموجب ختصةملا ضاءقلا هةج لىع ويجب
 . منظورة تمازال لبالغا ضوعوم عةواقبال

 اءبطألا دج 5.000 إلى 500 من مةغرابو هرأش تةس إلى هرش من بالحبس اقبعي )لةعدم(:301 مادةلا
 قتةؤلما أو مةئالدا فةيظولا أو ةلمهنا أو الواقع كمحب ينمنؤتملا ألشخاصا يعمجو تالباقوال دلةايصوال والجراحون

 .بذلك همل صرحيو إفشاءها ونناقلا فيها هميلع يوجب تيال لحاالتا يرغ في وأفشوها هميلإ بها لىأد ارأسر على
 صلت تيال هاضجإلا حاالت عـن ـالغبباإل همماتزال دمع غمر أعاله، نونلمبيا ألشخاصا قبيعا فال ذلك ومع
 عواد فإذا .بها بلغواأ هم إذا قةباسلا لفقرةا في يهالع نصـوصمال ـاتبوقلعبا هم،هنتم سةمارم بةناسمب ملمهع إلى
)1(.يلمهنا بالسر يدقتال وند همهادتبش دالءإلا هميلع يجب هاضجإ يةقض في ضاءقلا مامأ ولثملل

 نرييائزج إلى أو أجانب إلى دالءإلا في رعش أوىوأدل سةسؤم في آانت فةص يةبأ مليع من آل :302 مادةلا
 لىإننتيس من بسبالح قبيعا ذلك له والخم ونكي أن وند فيها مليع تيال سةسؤملا بأسرار يةنبأج بالد فـي ونميقي

 .رادين 10.000 إلى 500 من مةغرابو اتسنو خمس
 نسنتي إلى هرأش ثةالث من الحبس بةوقلعا ونكتف ئرالجزا في ونميقي نرييائجز إلى ألسرارا بهذه دلىأ وإذا

 .رادين 1.500 إلى 500 من مةغرابو
 ئرذخا أو سلحةأ ناعةبص ألسرارا لقتعت إذا نلسابقتيا نرتيلفقا في يهعل نصوصملا ألقصىا بالحد كمالح ويجب

 .ولةدلل آةولمم ةربيح
 في اردةلوا الحقوق من ثرآأ وأ حق من مانبالحر نيالجا على ذلك على عالوة كمالح يجوز لحاالتا جميع وفي

 .ثرآألا علـى اتسنو وخمس ألقلا على نةس لمدة ونناقلا هذا من 14 لمادةا

 يGرغ وفGي يGةن Gسوء بGك وذل يGرغال إلGى هGةجوم اسالتمر أو ئلرسا تلفي أو يفض من آل )لةدعم(:303 مادةلا
 إلGى دج 25.000 مGن مGةغرابو )1( نةس إلى)1(هرش من بالحبس قبيعا 137 لمادةا في عليها نصوصملا لحاالتا

)2(.فقط نلعقوبتيا نهاتي بإحدى أو دج 100.000

 )323.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1(

 : لثلثاا طرسلاةانيلثاةلفقرا )3066.ص 49ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقل دراكاست
"... ملمهعلىإصلت: "... يقرأ ..." هملمع لىإ صلت: "... من بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 أو مـةئـادلـافةيظـلواأونةـهمـالأوـعقاولاحكمب منينؤتلما خاصشاأل ميعجوالتابلقاولةاديصالوونحاجرلاواءطبألا
ك،لبذ همل يصرح أو هاءشافإ ونانقلاهايف همليع جبوي لتيا التاحلا غير في نهاشوفي ذينلا همليإهاب لىدأ أسرار لىع قتةؤلما
 .اردين 5.000 لىإ 500 من مةارغبو هرأش تةس لىإ هرش من حبسلاب وناقبيع
 رسةامم بةسنابم همملع لىإ صلت لتيا هاضجاإل التاح عن إلبالغابمامهزتلا دمع رغم يهعال مبينونال خاصشاأل قبايع فال لكذ معو
 همل ظلتف هاضجإ يةضق في اءضلقا اممأ ثولللم وادع ذاإف هاب والغبأ هم ذاإ قةبساال ةلفقرا في هايعل وصنصلماتباقوعبال همهنتم
 .بةقوع يةأل واتعرضي أن وند همتداهشب الءدإلا يةرح

 )23.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 قمرننوقابال لتدع)2(

 رقم مرألا ظل في حررت

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 1باقيع 137الم1ادة 1يف يه1اعل ن1صوصمال التا1حلا 1رغي وفي يةن وءبس لكذو لغيرا لىإ موجهة مراسالت أو ئلسار لفيت أو يفض من آل
 .وبتينلعقا اتينه دىحإب أو اردين 3.000 لىإ 500 من امةوبغر نةس لىإ احدو هرش من سببالح
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 دج 50.000 منمةغرابواتسنو)3(ثالث إلى هرأش)6(تةس من بالحبس قبيعا )جديدة(: مكرر 303 مادةلا
 :وذلك آانت ةتقني يةبأ لألشخاص، الخاصة لحياةا مةبحر المساس دتعم من آل دج، 300.000 إلى

 .ضاهر أو صاحبها إذن يرغب ية،رس أو خاصة ديثاأح أو لماتمكا قلن أو يلتسج أو بالتقاط-1

.ضاهر أو صاحبها إذن يرغب خاص، كانم في لشخص صورة قلن أو يلتسج أو بالتقاط-2 

.مةتاال مةيرللج مقررةلا ذاتها لعقوباتاب لمادةا هذه في عليها نصوصملا نحةجال ارتكاب في روعشلا على قبيعا 


)1(.ةائيزجلا عةبالمتل حدا يةالضح فحص ويضع

 أو وضGع أو Gتفظ اح مGن آل قةباسلا لمادةا في عليها نصوصملا لعقوباتاب قبيعا )جديدة(:1 مكرر 303 مادةلا
 Gائق ثالو أو Gصور الG أو Gسجيالت تلا Gت، ناآ يلة سGوGةيGبأ تخدم اس أو Gر، يغال أو رGو لجمهالGاو متن GيفGGع توضG Gأن ب مح س
 .ونناقلا هذا من كررم 303 لمادةا في عليها نصوصملا عالألفا أحد طةساوب عليها تحصلملا

Gدما عنG بكترتG جالGة نحG مالGصوص نG Gا عليهGGيفGرة لفقاG Gقةباس ال GنعG قيطرG صحافة، الG قبتطGام كحألاG Gة الخاصG 
 .نيالمسؤول ألشخاصا يدتحدل عالقة،لا اتذ نانيلقوا في عليها نصوصملا

 .مةتاال مةيرللج مقررةلا ذاتها لعقوباتاب لمادةا هذه في عليها نصوصملا نحةجال ارتكاب في روعشلا على قبيعا
)2(.ةائيزجلا ةعلمتابل حدا يةالضح فحص ويضع

 عليهGا نGصوصمال ئمالجرا أجل من يهعل مولمحكا على تحظر أن ةلمحكمل يجوز )جديدة(:2 مكرر 303 مادةلا
 1كGررم G 9ادة لما فGي عليهGا نGصوصمال Gوق قالح مGن ثرآأ أو حق سةمارم،1 كررم 303و كررم 303 ندتيلماا في
 مGن G 18ادة لما فGي ة لمبينا Gات يلكيفل طبقا نةإلداا كمح نشرب مرتأ أن لها يجوز آما نوات،س)5(خمس تجاوزت ال لمدة
 .ونناقلا هذا

)3(.مةيرالج الرتكاب لتاستعم تيال األشياء صادرةمب كمالح دائما نويتعي

 4و 3 ألقGساما فGي محGددةال ئمالجGرا عGن Gا ائيزج مسؤوال يولمعنا الشخص ونكي )جديدة(:3 مكرر 303 مادةلا
 .كررم 51 لمادةا في عليها نصوصملا للشروط طبقا وذلك الفصل، هذا من 5و

 لمادةا وفي كرر،م 18 لمادةا في عليها نصوصملا لكيفياتا حسب مةغرالا بةوقع يولمعنا الشخص على وتطبق
 .ضاءتاالق ندع 2 كررم 18

)4(.كررم 18 لمادةا في عليها نصوصملا يةيلمكتال لعقوباتا من ثرآأ أو احدةلو أيضا ضرويتع

 )23.ص 84ر.ج. 2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)1(

 )23.ص 84ر.ج.(2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)2(

 )23.ص 84ر.ج.(2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)3(

 )23.ص 84ر.ج.(2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)4(
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)1( مكرر سمالخا القسم
 خاصشاألب التجارا

 ثرآأ أو شخص لااستقب أو اءإيو أو يلقنت أو قلن أو دتجني باألشخاص، تجاراا عدي :4 مكرر 303 مادةلا
 إساءة أو اعدخلا أو لااالحتي أو تطافالخا أو راه،آإلا كالشأ من ذلك يرغ أو الهاعمباست أو لقوةبا يدهدتال طةسابو

 طةلس له شخص قةوافم للني مزايا أو يةمال مبالغ قيلت أو عطاءبإ أو عافضتسا لةحا غاللتاس أو السلطة لااستعم
 .اللغتالسا قصدب آخر شخص على
 أو ولتسال في يرغلا غاللتاس أو نسيجال تغاللسالا كالشأ ئراس أو يرغلا عارةد اللتغاس غاللتسالا مليشو
 .ضاءعاأل زعن أو داعباالست أو بالرق ةهلشبيا رساتلمماا أو االسترقاق أو آرها مةالخد أو لسخرةا

 300.000 من مةغرابو اتسنو)10(عشر إلى اتسنو)3(ثالث من بالحبس ألشخاصبا تجارالا على قبيعا
 .دج 1.000.000 إلى دج

 من مةغرابو نةس)15(عشرة خمس إلى اتسنو)5(خمس من بالحبس ص،األشخاب تجارالا على قبيعا
 أو مرضها أو سنها عن ةجلناتا يةالضح عافضتسا حالة بهكاترا هلس إذا دج، 1.500.000 إلى دج 500.000
 .اعلفال لدى مةلومع أو ظاهرة الظروف هذه انتآ تىم ني،هلذا أو نيبدال عجزها

 نةس)20(عشرين إلى اتسنو)10(عشر من بالسجن ألشخاصبا تجارالا على اقبعي :5 مكرر 303 مادةلا
 : ةاآلتي الظروف من ظرف توافر مع مةيرالج ارتكبت إذا دج 2.000.000 إلى دج 1.000.000 من مةغرابو

 موظفا آان أو عليها طةسل له آانت أو وليها أو فروعها أو صولهاأ حدأ أو يةللضح زوجا علافلا آان إذا-
 مة،يالجر ارتكاب تهيفظو له لتسه منم

 شخص، من ثرآأ طرف من مةيرالج ارتكبت إذا-
 ماله،عتسبا يدهدتال أو لسالحا ملح مع مةيرالج ارتكبت إذا-
 .ةلوطنيا للحدود برعا طابع اتذ آانت أو مةظنم يةمإجرا ماعةج طرف من مةيرالج ارتكبت إذا-

 وفرظ من القسم، هذا في مةمجرال عالألفا أحد بهكاترال مدانال الشخص تفيديس ال :6 مكرر 303 مادةلا
 .ونناقلا هذا من 53 لمادةا في عليها نصوصملا يفتخفلا

 وصصنلما مائرجلا من مةيرج بهكاترال يهعل مولمحكا يعلطبيا خصشلا على يطبق :7 مكرر 303 مادةلا
 .ونناقلا هذا من 9 لمادةا في عليها وصنصمال يةيلمكتلا لعقوباتا من ثرآأ أو بةوقع القسم، هذا في عليها

 ائمرجلا إحدى بسبب يهعل كمح يأجنب أي بمنع تصةخملا ةضائيلقا هةالج ضيقت :8 مكرر 303 مادةلا
 .ثرآألا على واتنس)10(عشر لمدة أو ئياانه إما نيالوط ابلترا في مةإلقاا من القسم هذا في عليها نصوصملا

 ارجتالا مةيرج عن ةضائيلقا أو يةإلدارا لسلطاتا يبلغ من آل مقررةلا بةوقعلا من عفىي :9 مكرر 303 مادةلا
 .فيها روعشلا أو تنفيذها في دءلبا بلق ألشخاصبا

 الدعوى تحريك بلوق فيها روعشلا وأ مةيرالج يذفنت تهاءان عدب اإلبالغ تم ذاإ نصفال إلى بةوقعلا تخفضو
 .مةيرالج نفس في لشرآاءا أو ألصليا فاعلال يقافإ من ةيلعموما الدعوى ريكحت عدب كنم إذا أو ةيلعموما

 لمو ،يلمهنا بالسر ملزما آان ولو باألشخاص، تجاراال مةيرج ابكتراب علم من آل :10 ررمك 303 مادةلا
 دج 100.000 منمةغرابواتسنو)5(خمس إلى)1(نةس من بالحبس قبيعا لك،ذب تصةخملا لطاتلسا فورا يبلغ
 .دج 500.000 إلى

 على قةباسلا قرةفلا كامحأ تطبق ال نة،س 13 همسن تجاوزي ال ذينلا صرالق ضد ترتكب تيال ئمراالج عدا فيما
 .عةبارلا جةالدر يةغا إلى علفاال هارصوأ وحواشي قاربأ

 م،سقلا هذا في عليها نصوصملا ئمراالج عن اائيزج والمسؤ يولمعنا الشخص ونيك :11 رركم 303 مادةلا
 .ونناقلا هذا من كررم 51 لمادةا في عليها نصوصملا الشروط حسب

 .ونناقلا هذا من كررم 18 لمادةا في عليها نصوصملا لعقوباتا يولمعنا الشخص على تطبق

 نةس فبراير 25 في خرالمؤ 09-01 قمرننوقابال 15 مكرر 303 لىإ 4مكرر 303 من ادموال منتضمالو مكرر سخامال سملقا أضيف)1(
 )5.ص 15ر.ج. (2009
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رركم 303 لمادةا في نةبيملا ئلوسالا من أيا علفاال تخدماس تىم يةالضح برضا تديع ال :12 رركم 303 مادةلا
 .ونناقلا هذا من )ألولىا لفقرةا (4

 بةوقعلا بنفس القسم هذا في عليها نصوصملا نحالج ارتكاب في روعشلا على قبيعا :13 رمكر 303 مادةلا
 .مةتاال مةيرللج مقررةلا

 صادرةمب القسم هذا في عليها نصوصملا ئمجرالبا نةإلداا حالة في ةضائيلقا هةالج مرتأ :14 مكرر 303 مادةلا
 .ةلنيا حسن يرغلا حقوق عاةامر مع مشروعة، يرغ فةبص هاليع تحصلملا والمألاو ارتكابها في ةللمستعما ئلوسالا

 في عليها وصنصمال ئمالجرا على ةمنياأل فترةلاب قةعلتمال كررم 60 لمادةا كامحأ طبقت :15 مكرر 303 مادةلا
 .القسم هذا

)1 (1 مكرر سمالخا القسم
 اءضعألاب التجارا

 300.000 من مةغرابو اتسنو)10(عشر إلى اتسنو )3( ثالث من بالحبس قبيعا :16 مكرر 303 مادةلا
 رىخأ عةفنم يةأ أو يةمال عةفنم بلقام ئهأعضا من ضوع على شخص من يحصل من آل دج،1.000.000 إلى دج
 .اهعتبيط آانت مهما

 .شخص جسم من ضوع على ولصحال يلتسه أو تشجيع قصد وسطتي من على بةقوعلا نفس وتطبق

 500.000 من مةغرابو اتسنو)10(عشر لىإ اتسنو)5(خمس من بالحبس قبيعا :17 مكرر 303 مادةلا
 فقاو قةوافمال على ولالحص وند لحياةا يدق على شخص من عضوا زعنتي من آل دج، 1.000.000 إلى دج

 .لولمفعا الساري تشريعلا في عليها نصوصملا للشروط
 .لولمفعا الساري التشريع ةمراعا وند ميت شخص من ضوع اعزانت تم إذا بةقوعلا نفس وتطبق

 إلى دج 100.000 من مةغرابو اتسنو)5(مسخ إلى)1(نةس من بالحبس قبيعا :18 مكرر 303 مادةلا
 عةنفم أي أو مالي مبلغ دفع بلاقم شخص جسم من مواد جمعب أو ياالخ أو سجةنأ اعزانتب قام من آل دج، 500.000
 .عتهابيط نتآا مهما أخرى

 من مواد جمع أو خاليا أو سجةنأ على وللحصا يلهست أو تشجيع قصد يتوسط من آل على بةوقعلا نفس وتطبق
 .شخص جسم

 إلى دج 100.000 من مةغرابو اتسنو)5(مسخ إلى)1(نةس من بالحبس قبيعا :19 مكرر 303 مادةلا
 على ولالحص دون حياةال يدق على شخص جسم من دةام معجي أو الياخ أو نسيجا عزينت من آل دج، 500.000

 .لولمفعا الساري التشريع في عليها نصوصملا قةوافمال
 رياسلا التشريع عاةامر وند ميت شخص من مواد جمع أو خاليا أو يجنس اعزانت تم إذا بةقوعلا نفس وتطبق

 .لولمفعا

 ،19 كررم 303و 18 كررم 303 ندتيلماا في عليها نصوصملا ئمجرالا على قبيعا :20 مكرر 303 مادةلا
 إذا دج، 1.500.000 إلى دج 500.000 من مةارغبو نةس)15(عشرة خمس إلى اتنوس)5(خمس من بالحبس
 : ةاآلتي لظروفا أحد توافر مع مةيرالج ارتكبت

ة،ذهني بإعاقة مصابا خصاش أو صرااق يةالضح آانت إذا -
مة،يالجر ارتكاب همهنت أو فاعلال فةيظو لتسه إذا -
شخص، من ثرآأ طرف من مةيرجال ارتكبت إذا -
،هلاتعمباس يدهدتال أو لسالحا ملح مع مةيرالج ارتكبت إذا -
- .ةلوطنيا للحدود برعا طابع اتذ آانت أو مةظنم يةمإجرا ماعةج طرف من مةيرالج ارتكبت إذا
 2.000.000 إلى دج 1.000.000 من مةغرابو نةس)20(ينعشر إلى اتسنو)10(عشر من بالسجن قبويعا

 مع مةيرالج بترتكا إذا ،17 كررم 303 و 16 مكرر 303 ندتيلماا في عليها نصوصملا ئمالجرا ارتكاب على ،دج
 .المادة هذه من ألولىا لفقرةا في عليها نصوصملا الظروف أحد توافر

 يراربف 25 في خرالمؤ 09-01 رقم ننوقابال 29مكرر 303 لىإ 16 مكرر 303 من ادولما منمتضلوا 1مكرر مسخالا سملقا أضيف)1(
 )6.ص 15ر.ج. ( 2009 نةس
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 وفرظلا من القسم ذاه في مةمجرال عالألفا أحد بهكاترال انمدال الشخص يدتفيسال :21 مكرر 303 مادةلا
 .ونناقلا هذا من 53 ادةملا في عليها نصوصملا ةلمخففا

 هذا في عليها نصوصم مةيرج بهكاترال يهعل مولمحكا يعلطبيا الشخص على طبقت :22 مكرر 303 مادةلا
 .ونناقلا هذا من 9 لمادةا في عليها نصوصملا ةليلتكميا لعقوباتا من ثرآأ أو بةوقع القسم،

 ائمرجلا إحدى بسبب ليهع كمح يأجنب أي بمنع صةختلما ةلقضائيا جهةلا ضيتق :23 مكرر 303 مادةلا
 .ثرآألا على اتسنو)10(عشر لمدة أو ئياانه إما نيالوط ابلترا يف مةإلقاا من القسم، هذا في عليها نصوصملا

 تجارالا مةيرج عن ةضائيلقا أو يةإلدارا لطاتلسا يبلغ من آل مقررةلا بةوقعلا من عفىي :24 مكرر 303 مادةلا
 .فيها روعشلا أو تنفيذها في دءلبا بلق ضاءعباأل
 الدعوى تحريك بلوق فيها روعشلا أو مةيرالج يذفنت تهاءان عدب اإلبالغ تم ذاإ نصفال إلى بةوقعلا تخفضو
 .مةيرالج نفس في لشرآاءا أو ليألصا فاعلال يقافإ من ةيلعموما

 يبلغ ولم ني،هملا بالسر ملزما آان ولو ألعضاء،با تجارالا مةيرج بارتكاب علم من آل :25 مكرر 303 مادةلا
لىإ دج 100.000 من مةغرابو اتسنو)5(خمس إلى )1( نةس من بسبالح قبيعا بذلك، تصةخملا لطاتلسا فورا

 .دج 500.000
 لىع قةباسلا رةلفقا ماأحك تطبق ال نة،س 13 نهمس تجاوزي ال ينالذ القصر ضد ترتكب تيال ئمالجرا ماعدا في

 .عةبارلا جةالدر يةغا إلى علفاال هارصوأ وحواشي قاربأ

 م،سقلا هذا في عليها نصوصملا ئمراالج عن اائيزج والسؤم يولمعنا الشخص ونيك :26رركم 303 مادةلا
 .ونناقلا هذا من 51 لمادةا في عليها نصوصملا الشروط حسب

 .ونناقلا هذا من كررم 18 لمادةا في عليها نصوصملا اتلعقوبا يولمعنا الشخص على وتطبق

 بةوقعلا بنفس القسم هذا في عليها نصوصمال نحالج ارتكاب في روعشلا على قبيعا :27 مكرر 303 مادةلا
 .مةتاال مةيرللج مقررةلا

 صادرةمب القسم هذا في عليها نصوصملا ئمجرالبا نةإلداا حالة في ةضائيلقا هةالج مرتأ :28 مكرر 303 مادةلا
 .ةلنيا حسن يرغلا حقوق عاةامر مع مشروعة، يرغ فةبص عليها تحصلملا والمألاو ارتكابها في ةللمستعما ئلوسالا

 في عليها نصوصملا ئمالجرا على يةمنألا بالفترة قةعلتمال كررم 60 لمادةا كامحأ تطبق :29 مكرر 303 مادةلا
 .القسم هذا

)2 (1 مكرر سمالخا القسم
 ينجراهلما تهريب

 خصشل نيوطال رابتال من وعرشلما يرغ لخروجاردبيبت يامقال نيرجلمهال ريباته عدي :30 مكرر 303 مادةلا
 .أخرى عةفنم أي أو يةمال عةفنم على شرة،ابم يرغ أو مباشرة صورةب حصول،لا جلأ من أشخاص عدة أو

 300.000 من مةغرابو اتنوس)5(خمس لىإ اتسنو)3(ثالث من بالحبس نيرجلمهاا يبرهت على قبويعا
 .دج 500.000 إلى دج

 500.000 من مةغرابو اتسنو)10(عشر لىإ اتنوس )5( خمس من بالحبس قبيعا :31 مكرر 303 مادةلا
 مع ارتكب تىم أعاله 30 كررم 303 لمادةا في يهعل نصوصملا نيرجلمهاا تهريب على دج، 1.000.000 إلى دج
 :ةاآلتي الظروف أحد توافر

 قاصر، نربيلمها ألشخاصا ينب من آان إذا-
 له، همعرضت يحترج أو للخطر نربيلمهانريجالمها مةالس أو حياة يضعرت-
 .ةمهني أو ةإنساني الةلمعام نبيرلمهانريجلمهاةلمعام-

 يراربف 25 في خرالمؤ 09-01 رقم ننوقابال 41مكرر 303 لىإ 30مكرر 303 من ادولما منمتضلوا 2مكرر مسخالا سملقا يفضأ)1(
 )7.ص 15ر.ج. ( 2009 نةس
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 سنة )20( ينشرع لىإ اتسنو)10(عشر من بالسجن نيرجلمهاا تهريب على بعاقي :32 مكرر 303 مادةلا
 :ةاآلتي الظروف أحد توافر مع ارتكب إذا دج 2.000.000 إلى دج 1.000.000 من مةغرابو

 مة،يالجر ارتكاب فاعلال فةيظو لتسه إذا-
 شخص، من ثرآأ طرف من مةيرالج ارتكبت إذا-
 ،هلاتعمباس يدهدتال أو لسالحا لبحم مةيرالج ارتكبت إذا-
 .مةظنم يةمإجرا ماعةج طرف من مةيرالج ارتكبت إذا-

 هذا في عليها نصوصملا ئمالجرا بهاكترال يهعل مولمحكا يعلطبيا الشخص على طبقت :33 مكرر 303 مادةلا
 .ونناقال هذا من 9 لمادةا في عليها نصوصملا ةليلتكميا لعقوباتا من ثرآأ أو بةوقع القسم،

 وفرظلا من القسم ذاه في مةمجرال عالألفا أحد بهكاترال انمدال الشخص يدتفيسال :34 مكرر 303 مادةلا
 .ونناقلا هذا من 53 ادةملا في عليها نصوصملا ةلمخففا

 ائمرجلا إحدى بسبب ليهع كمح يأجنب أي بمنع صةختلما ةلقضائيا جهةلا ضيتق :35 مكرر 303 مادةلا
 .ثرآألا على واتنس)10(عشر لمدة أو ئياانه إما نيالوط ابلترا في مةإلقاا من القسم هذا في يهاعل نصوصملا

 ريبهت مةيرج عن ةضائيلقا أو يةإلدارا لسلطاتا يبلغ من آل مقررةلا بةوقعلا من يعفى :36 مكرر 303 مادةلا
 .فيها روعشلا أو تنفيذها في دءلبا بلق نيرجلمهاا

 الدعوى تحريك بلوق فيها روعشلا أو مةيرالج يذفنت تهاءان عدب اإلبالغ تم ذاإ نصفال إلى بةوقعلا تخفضو
 .مةيرالج نفس في لشرآاءا أو ألصليا فاعلال يقافإ من ةيلعموما الدعوى ريكحت عدب كنم إذا أو ةيلعموما

 يبلغ ولم ني،هملا سربال ملزما آان ولو ،نرياجلمها تهريب مةيرج بارتكاب علم من آل :37 مكرر 303 مادةلا
 لىإ دج 100.000 من مةغرابو اتسنو)5(خمس إلى)1( نةس من بسبالح قبيعا بذلك، تصةخملا لطاتلسا فورا

 .دج 500.000
 على قةباسلا قرةفلا كامحأ تطبق ال نة،س 13 همسن تجاوزي ال ذينلا صرالق ضد ترتكب تيال ئمراالج عدا فيما

 .عةبارلا الدرجة يةلغا نيالجا هارصوأ وحواشي قاربأ

 م،سقلا هذا في عليها نصوصملا ئمراالج عن اائيزج والمسؤ يولمعنا الشخص ونيك :38رركم 303 مادةلا
 .ونناقلا هذا من كررم 51 لمادةا في عليها نصوصملا الشروط حسب

 .ونناقلا هذا من كررم 18 لمادةا في عليها نصوصملا اتلعقوبا يولمعنا الشخص على وتطبق

 مةيرللج مقررةلا بةوقعبال القسم هذا في مذآورةلا نحالج ارتكاب في روعشلا على قبيعا :39 مكرر 303 لمادة ا
 .مةتاال

 صادرةمب القسم هذا في عليها نصوصملا ئمجرالبا نةإلداا حالة في ةضائيلقا هةالج مرتأ :40 مكرر 303 مادةلا
 .ةلنيا حسن يرغلا حقوق عاةامر مع مشروعة، يرغ فةبص عليها تحصلملا والمألاو ارتكابها في ةللمستعما ئلوسالا

في عليها نصوصملا ئمالجرا على ةمنياأل لفترةاب قةعلمتال كررم 60 لمادةا كامحأ تطبق : 41

 .القسم هذا
 مكرر 303 مادةلا
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ينثاال الفصل 

امةعلا واآلداب ألسرةا ضد لجنحوا اتيالجنا 


األول القسم 

إلجهاضا 

 أو دويةأ أو اتبورشم أو التـومأآ بإعطائها حملها ترضفم أو حامال أةامر هضأج من آل :304 مادةلا
 اقبعي ذلك في رعش أو توافق لم أو ذلك على تقوافـ اءـوس أخرى يلةسو يةبأ أو نفع مالعأ أو طرق مالعتسبا

 .رادين 10.000 إلى 500 من مةغرابو اتسنو خمس إلى نةس من بالحبس
 .سنة ينعشر إلى اتـوسن عشر من قتلمؤا السجن بةوقعلا ونكتف لموتا إلى هاضجاإل فضىأ وإذا
 .مةإلقاا من بالمنع ذلك على عالوة كمالح يجوز لحاالتا جميع وفي

 في الحبس بةوقع عفاضفت 304 لمادةا في إليها مشارال عالألفا عادة يـمارس نيالجـا أن ـبتث إذا :305 مادةلا
 .ألقصىا الحد إلى قتمؤلا السجن بةوقع وترفع ألولىا رةلفقا في عليها نصوصملا الحالة

 بةوطلـ نانسألا طب أو لطبا لبةط وآذلك دلةايصال أو نانسألا جراحو أو لقابالتا أو األطباء :306 مادةلا
حيةارجلااتدواألتجاروةلطبياطـةبألرانعـوصاويرعقاقالضروحوملياتديصلاومستخدمو لةيدالص
 ونموقي أو نهولهسي أو هاضجإلا اثدحإ طرق عن دونشري يـنذال تاكمدلوال كونلمدوال تامرضموال ونمرضموال
 .والحألا حسب على 305و 304 ندتيلماا في عليها وصنصمال وباتلعقا هميلع تطبق به

 كمحال جواز عن فضال 23 ـادةلما فـي يهعل وصنصمال ةلمهنا سةمارم من مانبالحر لجناةا على كمالح يجوزو
 .مةإلقاا من بالمنع هميلع

) : 307 
 من مةغرابو ثرآألا على نسنتي إلى ألقلا على هرأش تةس مـن بالحبـس قبيعا

)1(.مةإلقاا من بالمنع يهلع كمالح ذلك على عالوة يجوزو

 أو طبيب اهأجر تىم الخطر من ألما حياة قاذنإ ضرورة هاستوجبت إذا هاضجإلا على بةقوع ال :308 مادةلا
 .يةدارإلا السلطة الغهبإ عدبو خفاء يرغ في احجر

ضتهجأ تيال أةلمرارادين 1.000 إلى 250 من مةغرابونسنتي إلى هرأش تةس من بسبالح قبتعا :309 مادةلا
 .غرضلا هذال لها عطيتأ أو إليها دترشأ تيال الطرق لااستعم على فقتاو أو ذلك لتحاو أو مداع نفسها

 )لةدعم
306
 

أو دج 10.000 لىإ 500 مـن مةغراـبو اتنوـس ثةالث لىإ ينهرش من بالحبس قبيعا )(:310مادة ا لةدعم ل

:ت ؤديي لم ولو هاضجإلا على حرض من آل ينبـتوقعال نهاتي بإحدى 
 ية،مموع عاتااجتم أو آنماأ في خطبا ألقى-
 في أويملعموا يقرطلا فـي زعو أو صقأل أو عرض أوةعالني يرغ في ولو قدم أو لبيعل رحط أو اعب أو-
 صورا أو ومارس أو صقاتلمأو عالناتإأو عاتوبمط أو آتابات أوتباآ نازلملافي زعوأوةميولعماآنماألا
 توزيع ملعا أي لىإ أو يدبرال إلى وحةتفم أو قةغلم ظروف في عاضومو بشرائط مغلفا ذلك من شيئا سلم أو يةمزر
 نقل، أو

)2(.مةوعمزال أو ةيلحقيقا ةالطبي اتدالعيا في بالدعاية قام أو-

 )323.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

لىع هرشأ تةس من حبسبال اقبعي 306 ادةلما من رةخيألاةرلفقا تضىقمبههنتمسةرمام من انهرمحبيضقاال كمحلا لفخاي من آل 

.وبتينلعقا اتينه دىحبإ أو اردين1 0.000 لىإ0001.من مةارغبو ألآثرا لىع سنتين لىإ قلاأل 

.مةقااإل من منعلابيهعل حكملالكذلىعوةالعوزجيو

 )323.ص 7ر.ج(.1982

 ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا

 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)2(

156-66: 
 اضجهاإل لىع رضح من آل وبتينلعقا اتينه دىحإب أو رادين1 0.000 لىإ 500 من مةارغبو سنتين لىإ هرينش من حبسلاب اقبعي
 : أنب لكذوماةجنتي لىإضهيرتح ؤديلم لوو
 مية،موع اتعامتجا أو اآنمأ في باخط لقىأ-
 زعو أو يةمومعال آنامألا في أو يمومعال طريقلا في وزع أو لصقأ أو عرض أو ةعالني غير في لوو دمق أو لبيعل طرح أو اعب أو-
أو ئطارشب قالغم لكذ من اشيئ لمس أو زيةمر وراص أو ومارس أو اتقصلم أو اتإعالن أو اتعوطبم أو تاابآت أو اآتب زلنالما في
 ل،قن أو وزيعت املع أي لىإ أو يدربال لىإ وحةتفم أو قةغلم وفظر في عاضومو

 .مةعوزلما أوةيحقيقلاةطبيال داتالعيا في يةعاالدبامق أو-

 من األخيرة لفقرةا تضىقمب همهنت سةمارم من نهمابحر اضيقال كمالح يخالف من آل مادةلا
 .دج 10.000 إلى 1.000 لمادةا

 بأن وذلك ما ةجنتي إلى يضهرح

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
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نعملاب كمالح نوناقلا ـوةقب يستوجب القسم هذا في عليها نصوصملا ئمراالج دىإح عن كمح آل 311لم  : ادة ا
 أوةيعموم ةؤسسميةأفيأو لوالدةا دور أو اتدالعيافي آانت فةصيةبأملعأياءدأأونةهميةأسةمارممن

 .أجر يرغب أو أجرب وذلك ترضفم أو ظاهر يقيقح ملح لةحا في نساء عادة بلقتتس خـاصة
 .المنع اتذ تبعتيس ذاتها ئمالجرا في االشتراك أو روعشلا عن كمح آلو

 دىحإ ونكت عالأف عن يهف مقضـيلا لشيءا قوة حاز ةأجنبي ةضائيق هةج من كمح صدور لةحا في :312 مادةلا
 رفةغ في منعقدة ليهع كومالمح امةقإ محل ةمحكم تقرر ي،رئازجلا ونناقلل طبقا القسم ذاه في محددةلا ئمالجرا
 المنع لتطبيق محل مةث أنه حضورلل قانونا لشأنا صاحب عوةد عدبو مةعاال ةبلنياا لبط على اءوبن مشورة

.311 لمادةا في يهعل نصوصملا

 سنتين لىإ هرأش تةس من بالحبس قبيعا 312و 311 ادوملل طبقا به مولمحكا المنع لفاخي من آل :313 مادةلا
 .نبتيلعقوا نهاتي بإحدى أو رادين 5.000 إلى 500 من مةغرابو


ينالثا القسم 

نيجزالعاو األطفال ترك في 


طرلخل وتعريضهم 

 عرضGه أو يGةلقعال أو ة دنيلبا تهحال بسبب سهفن يةماح على قادر يرغ عاجزا أو طفال ترك من آل :314 مادةلا
 .اتسنو ثالث إلى نةس من بالحبس علفلا هذا مجرد قبيعا ذلك على يرغلا ملح أو الناس من خال كانم في للخطر
 نGنتي س مGن Gبس الح ون كGيف يومGا ينعشر تجاوز لمدة آلي عجز أو مرض للخطر يضعوتلا أو الترك عن نشأ فإذا
 .اتسنو خمس إلى

 الGسجن هGي بGةوقعال ون كGتفةمديGست م هةعاب صيبأ أو ضاءعاأل أحد في عجز أو ترب عاجزلل أو فلطلل دثح وإذا
 .اتسنو عشر إلى خمس من

 .نةس ينعشر إلى اتسنو عشر من السجن هي بةوقعلا ونكتف لموتا في للخطر يضعرتلا أو الترك تسبب وإذا

 ونولتي منم أو يهعل ةسلط همل منم أو عاجزال أو فلطلا ولأص من دثلحاا كبمرت آان إذا :315 مادةلا
 :يلي آما بةوقعلا ونكتف هعايتر

 ،314 لمادةا من ألولىا لفقرةا في عليها نصوصملا لحاالتا في اتسنو خمس إلى يننتس من الحبس-
 ،ةرولمذآا لمادةا مـن يةنـثاال لفقرةا في هايلع نصوصملا لةالحا في اتنوس عشر إلى خمس من السجن-
 ،ةروذآلما لمادةا من ثةثالال ـقرةلفا في عليها نصوصملا لةالحا في نةس ينعشر إلى اتسنو عشر من السجن-
 .لمذآورةا لمادةا من عةباالر لفقرةا في عليها نصوصملا الةحال في بدمؤال السجن-

 ضهرع أو يةقلعلا أوةدنيلبا تهحال بسبب سهفن يةماح على ادرق يرغزاجاع أو طفال ترك من آل :316 مادةلا
 إلى هرأشثةالثمنسلحباب لفعلاذاه مجردل قباعي ذلك لىعيرغـال ملحأو لناسامن الخيرغ كانمفي للخطر
 .نةس

 تةس من لحبسا ونيكف يوما ينعشر تجاوز دةلم ليآ عجز أو مرض للخطر يضعرتلا أو الترك عن نشأ إذا
 .نسنتي إلى هرأش

 الحبس هي وبةقعلا ونكتفةديمستم هةعاب أصيب أو ضاءعاأل أحد في عجز أو ترب عاجزلل أو فلطلل دثح وإذا
 .اتسنو خمس إلى نسنتي من

 .اتسنو عشر إلى خمس من السجن هي بةوقعلا ونكتف لوفاةا لىإ ذلك أدى وإذا

 آما بةوقعلا كونتفهعايتر ونولتي منم أو اجزعال أو فلطلا ولأص من دثلحاا مرتكب آان إذا :317 مادةلا
 : تييأ

 ،316 لمادةا من ألولىا لفقرةا في عليها نصوصملا الةحال في نيسنت إلى هرأش تةس من الحبس-
 آورة،ذملا لمادةا من ةلثانيا لفقرةا في هايلع نصوصملا لةالحا في اتسنو خمس إلى يننتس من الحبس-
 ،ةروذآلما لمادةا من ثةثالال لفقرةا في عليها نصوصملا الحالة في اتسنو عشر إلى اتسنو خمس من السجن-
 .لمذآورةا لمادةا من عةباالر ةلفقرا في عليها نصوصملا لةالحا في نةس ينعشر إلى اتسنو عشر من السجن-

 ذاإ والحألا سبح على 263 إلى 261 من موادال في عليها نصوصالم عقوباتلاب نيالجا قبيعا :318 مادةلا
 .إحداثها يةن توافر مع لوفاةا في تسبب
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 هذا من 14 لمادةا في اردةلوا الحقوق من ثرآأ أو حق من مانبالحر نيالجا على كمالح يجوزو :319 مادةلا
 طبقا فقط نحةج بةوقعب يهعل قضي إذا ما حالة في لكذو ثرآألا على واتنس خمـس إلى ألقلا على نةس من ونناقلا
 .317 إلى 314 من موادلل

:رادين 20.000 إلى 500 مـن مـةغرابو هـرشأ تةس إلى ينهرش من بسبالحـ قبيعا :320 مادةلا
 على ولحصال ةـبني ذلكو يولدس الذي أو مولودلا لهماطف نع تخليال على أحدهما أو ينوبأ حرض من آل)1
.فائدة

 رعش أو يولدس لذيا ـالهمطف عـن تخليبال ضاهتبمق ناديتعه قدع على أحدهما من أو ينوبأ من تحصل من آل)2
.هلاستعما في رعوش هلاستعم أو قدعال هذا ثلم حاز من آلو ذلك في

 .ذلك في رعش أو فائدة إلى وصلتال يةبن فلط على ولللحص تهطاسو قدم من آل)3

314
  Gواد مGال GيفGGا عليهG Gصوص نGمال ئمGرا الج GىعلG Gرر كGم G 60ادة ملا Gام كحأ Gقبتط )1دة1يجد(:1رر1كم 1320ادة1ملا
)1(.القسم هذا من 318و )5و 4 نالفقرتا(317و )4لفقرةا(316و )5و 4و 3 اتلفقرا(315و )4و 3 نالفقرتا(


لثاثلا القسم 

دون لةلويحلا هاشأن من لتيا لجنحوا اتيالجنا 


فللطا يةصخش من التحقق 

1ادة1
 ولGد نGهأ على مهقد أو به آخر طفال لداستب أو أخفاه، أو طفال، مداع قلن من آل دج،1.000.000 إلى دج 500.000

 .هصيتشخ من التحقق عذرتي أن شأنها من ظروف في ذلكو تضع، لم أةالمر
 GنمGGةمGوغرا اتGنو س)5(GسمخGى إلG)1(نة سG GنمG Gبس الح GةبGوقعلا ون كتف Gا، يح Gد ولG GدقG GلفGطلا أن Gت يثب GملG وإذا

 .دج 500.000 إلى دج 100.000
 إلGى دج 10.000 مGن مGةغرابو)2(ينهرشG إلGى)1(هر شG مGن Gالحبس ب Gبقافيع يا،ح يولد لم فلطلا أن ثبت وإذا

 .دج 20.000
 Gب قافيع يGه،والد مGن مGالإه أو يرGا اختي يمتسل عدب مال،ح تضع ألم أةالمر ولد نهأ على الولد فعال قدم إذا نهأ يرغ
 .دج 500.000 إلى دج 100.000 منمةغرابواتسنو)5(خمس إلى)1(نةس من بالحبس
 نصوصملا للشروط طبقا وذلك أعاله، اتلفقرا في محددةلا مةيرالج عن ائيازج مسؤوال يولمعنا الشخص ونكي
 .ونناقلا هذا من كررم 51 لمادةا في عليها

 وفGي كGرر،م 18 ندتيGالما فGي عليهGا نGصوصمال Gاتيلكيفا Gسبح مGةغراال بGةوقعيو لمعنا الGشخص على تطبق
 .ضاءتاالق ندع 2 كررم 18 لمادةا

)2(.كررم 18 لمادةا في عليها صصوالمن يةيلمكتال لعقوباتا من ثرآأ أو احدةلو أيضا ضرويتع

 )23.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)1(

 )23.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتعد )2(


: ليي آما حررتو ) 324.ص 7ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع 

أةرالم لدو نهأ لىع دمهق أو به خرآ طفال لداستب أو فاهأخ أو طفال دامع قلن من آل واتنس عشر لىإ واتنس مسخ من نسجبال اقبعي 

.هصيتشخ من حققتلا ذريتع أن هانشأ من وفظر في لكذو تضع لم 

.توانس مسخ لىإ هرينش من حبسلا هي بةقوعال ونكتفياحلدوقد فلالط أن يثبت لم ذاوإ 

.هرينش لىإهرش من حبسلاب اقبعفي ياحلديو لم فللطا أن ثبت ذاوإ 

حبسلا بةقوعل عرضتي جرمملا إنف يهلداو من مالهإ أو اريختيا ليمست عدب مالح تضع لم أةرالم ولد نهأ لىع لدلوا عالف دمقذاإ نهأ غير 

.واتنس مسخ لىإ هرينش من 


:لثاثلاو ألولا طرلسا عةبارال ةلفقرا )3066.ص 49ر.ج(،1982 برايرف 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقل دراكاست 

"...أةرالم ولد نهأ لىع : "... يقرأ ..."أةرم لدو نهأ لىع :"... من بدال

"...حبسلا ةوبقعل يتعرض :"... يقرأ ..."جنلسا بةقوعل تعرضي:"... من بدال

GنمGGةمGغرابو اتGنو س)10(Gشر عGىإلG اتGنوس)G)5سمخGنمGGتقلمؤا Gسجن بالG Gبقيعا ( ) : 1ةل1دعم 321

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

 ملا

 رقم مرألا ظل في حررت

ذريتع أن نهاشأ من وفظر في لكذو تضع لم أةرالم لدو نهأ لىع مهقد أو به خرآ طفال لداستب أو خبأه أو فاهأخ أو طفال دامع قلن من آل 

.واتنس عشر لىإ مسخ من جنلساب اقبعيهصيتخش من حققتلا 

.واتنس مسخلىإ هرينشمن حبسلاهي بةقوعال ونكتفياحلدوقد فلالط أن يثبت لمذاوإ 

.هرينش لىإهرش من حبسلاب اقبعفي ياحلديو لم فللطا أن ثبت ذاوإ 
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 بعارلا القسم
 مهميسلت وعدم صرالق طفخ في

)1()غاةلم(:322 مادةلا

)2()غاةلم(:323 مادةلا

)3()غاةلم(:324 مادةلا

)4()غاةلم(:325 مادةلا

 رعش أو يلتحا أو يدهدت أو نفع يربغ وذلك عشرة نةثاملاليكم لم قاصرا عدبأ أو خطف من آل :326 مادةلا
 .رادين 2.000 إلى 500 من مةغرابو اتسنو خمس إلى نةس لمدة بالحبس قبفيعا ذلك في

 ناءب إال يرألخا ضد ةائيزجلاةعلمتابا اتاءإجر خذتت فال فهاطخا من ةدلمبعا أو وفةطمخال القاصر تزوجت وإذا
 .طالهبإب ضاءقلا عدب إال يهعل كمالح يجوز وال اجلزوا طالبإ لبط في فةص همل ينالذ ألشخاصا كوىش على

 قبيعا به بةمطالال في الحق همل ينالذ ألشخاصا إلى هعايتر تحت عاضومو فالط يسلم لم من آل :327 مادةلا
 .اتونس خمس إلى ننتيس من بالحبس

 شخص أي أو ألما أو األب رادين 5.000 إلى 500 من مةغرابو نةس إلى هرش من بالحبس اقبعي :328 مادةلا
فيحقلالهمن إلىئيهانكمبحأولجلمعافاذنبالولمشمـكمبحهضانتحشأن فيضيق قاصر يمتسلبيقومالآخر
 لكتعنأونهعدهأبعأوفيها ضعهوتيالآنماألامنأوهضانتحيهإللتوآمنم خطفه منآللكذآوبهبةمطالال
 .نفع أو يلتحا يربغ ذلك وقع ولو تىح إبعاده أو فهطخ على يرغلا ملح أو آنماألا

 .نيالجا عن يةوبألا السلطة أسقطت قد آانت إذا اتسنو ثالث إلى الحبس بةوقع تزادو

 )756.ص 53ر.ج.( 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لغيتأ )1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 أوهمتطلسل خضعيمنهايفعهضو لتيا اآنمألامن قلهنأودهعبأأوجهرتدساأورهعم من رةشعنةامثالملكيلم اصراق طفخمن آل
 اقبعييلحاتال أو يددتهال أو لعنفبا لكذ انآو اآنمألا لكت من لهقنأو دهعابإأو فهخط لىع لغيراملحأو يهعل إلشرافاهمليإآلو من
 .واتنس عشر لىإ مسخ من نسجبال

 )756.ص 53ر.ج.(1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لغيتأ )2(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 .نةس عشرين لىإ واتنـس عشر من جنلسابةقوعال ونفتك نةسرةشع مسخعن قلتعدبملاأو وفطخملارصقاال سن انتآذاوإ
 .واتنس عشر لىإ مسخ من جنلسا بةقوعال ونفتك نةاإلدبا حكملا وردص بلقياح اصرلقا لىع عثر ذاإ لكذ معو

 )756.ص 53ر.ج.(1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لغيتأ )3(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

هي بةقوعال ونفتك ليهاع صوللحا دفهي انآ أو يةفد لىع همظتحالم أو همطتلس حتترصقاال يقع ذينلا خاصشاأل من ينجاال صلح ذاإ 

.رصقاال سن انتآمامه بدمؤلا جنلسا 

.نةس عشرين لىإ واتنس عشر من جنلسا هي بةقوعال ونفتك نةاإلدبا حكملا وردصلقب ياح اصرلقا لىع عثر ذاإ لكذ معو 


)756.ص 53ر.ج.(1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لغيتأ )4( 

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
.324 لىإ 322 من ادلموا في يهاعل نصوصملا التاحلا في لكذورصقاال وتم لىإ ضىفأ ذاإ دامعإلاب طفخلا لىع اقبعوي
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 عن أخفاه من آلو نهع لبحثا من بههر أو عدبأ أو خطف قد آان قاصر اءإخف دتعم من آل :329 مادةلا
 أو رادين 2.500 إلى 500 من مةغرابو اتسنو مسخ إلى نةس من بالحبس قبعاي قانونا لها يخضع تيال السلطة
 .عليها قبمعا اشتراك مةيرج فعللا فيها ونكي تيال الةحال عدا فيما وذلك ،نتيوبلعقا نهاتي بإحدى

 علGى Gاءنب إال G 328ادة لما Gق تطبي إلGى يGةمالرا ة لعموميا الGدعوى Gرة شمبا ن يمك ال )1دةجدي(: 1ررمك 329 مادةلا
 .يةالضح كوىش

)1(.ةائيزجلا ةعلمتابل حد يةالضح فحص ويضع

 سمالخا القسم
 رةاألس ترك

 GىإلGGG دج G 25.000نمGGGGةمGGGغرابو)1(نة سGGGGىإلGGG)2(ينهر شGGGGن مGGGسبGالح بGGGب عاقGGGي )1ةل111دعم(:330ةدا1لم111ا
 : دج100.000

 يGةمادال أو ة دبياأل تGهامتزاال آافGة عGن ىلخويت)2(ينهر شG تجGاوزت Gدة مل تهسرأ مقر يترك الذي ينالوالد أحد-1
 لعودةاب إال)2(ينهرالGش Gدة م تنقطGع وال .جGدي سبب يرغب وذلك ،ةلقانونيا يةوصالا أو يةوبألا السلطة على ةرتبلمتا

 ،ةنهائي فةبص يةئلعاال لحياةا فااستئن في بةالرغ عن ئينب وضع على األسرة مقر إلى
œ  جدي، سبب يرغل وذلك ملحا بأنها مهعل مع تهوجز عن)2(ينهرش تجاوزت لمدةو مداع تخلىي الذي لزوجا 2

 بGأن يمجGس لخطGر هGمقخل أو همنمأ عGرضي أو همنم ثGرآأ أو واحGد أو أوالده صحة عرضي الذي ينالوالد أحد-3
 Gوم يقال أو،مGايته عرل يهم Gأنب أو Gسلوك، الG Gوء س أو كرGسالGGىعلG دا عتيلالGمهGل Gيئا س Gثالم ون كي أومهلتGام مع Gسيء ي
 .هابإسقاط يقض لم أو هميلع يةوبألا تهطلس بإسقاط قضي قد آان اءسو وذلك هم،يعل الضروري إلشرافاب

 .المتروك لزوجا كوىش على بناء إال ةعلمتابا اتاءإجر تخذت ال لمادةا هذه من 2و1 نلتيلحاا وفي-4
)2(.ةائيزجلا ةعلمتابل حدا يةالضح فحص ويضع

)24.ص 84 ر.ج(2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)1(

 )24.ص 84 ر.ج(2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)2(


: ليي آما حررتو )324.ص 7ر.ج.(1982 يراربف 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع 

: دج 5.000 لىإ 500 من امةرغبو نةس لىإ هرينش من حبسلاب اقبعي 

ويةبألاطةسلال لىعةمترتباليةادلماأوةدبياألتهماازتال افةآعنىلويتخ هرينشوزاجتت مدةلرتهأس مقر يترك ذيلا دينلاولاحدأ-1 

في بةغرال عن ينبئ وضع لىع رةسألا مقر لىإ دةعوبال إال هرينلشا دةم طعتنق وال ي،جد ببس بغير لكذوةونيانلقا يةصاوال أو 


.ةائيهن فةصب يةئلعاال ياةالح افاستئن 

.ديج سبب لغير لكذو املحهانبأ مهعل مع تهوجز عن هرينش وزاجت دةمول دامع لىختي ذيال وجزلا-2 

ونيك أوهملتمامع يءيس أنبسيمجطرخلهمقلخأوهممنأ يعرض أوهممن أآثر أوداحوا أودهوالأ صحة يعرض ذيلا دينلاولا أحد-3 

قد انآ واءس لكذو هميلع ريروضلا إلشرافاب وميق ال أو همايتعر مليه أنب أو وكلسلا وءس أو لسكرا لىعدالالعتي هملاسيئ مثال 

.طهاقاسبإ يقض لم أو همليع يةبواأل تهسلط اطقسبإ قضى 

.وكمترلا وجزلا وىكش لىع اءبن إال عةبتاالم جراءاتإ تخذت فال ادةلما هذه من 2و1 قرتينفلا في هايعل صوصنالم تالحاال وفي 

)3066.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقل دراكاست
 : لرابعا طرسلا-3 رقم ةلفقرا-ألولاطرلسا-2قمرةلفقرا-لثاثلا طرلسا-1قمرةلفقرا
 ..."طةلسال لىعةمترتبلا يةمادال أو " ...: يقرأ ..." طةسلال لىعطةبترالم يةادلماأو: " ... من بدال
 ..." هرينش وزاجت مدةول: " ... رأقي ..."هرينش ازجت مدةلو: " ... من بدال
 ..." كسلوال وءسأو : " ... رأقي ...."لكسلا وءس أو : " ... من بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

: اردين 5.000 لىإ 500 من امةرغبو نةس لىإ هرينش من حبسلاب اقبعي

أو يةبواأل طةسلال لىعةمترتبال يةادلما أو ةدبيألا تهامازتال فةآا عن ىلخويت هرينش وزاجت دةلم تهرسأ مقر يترك ذيلا دينلوالا أحد)1 

فااستئن في بةلرغا عن ينبئ وضع لىع رةسألا مقر لىإ عودةلبا إال هرينلشا مدة طعتنق وال ي،جد سبب بغير لكذوةونيانلقا يةصاالو 

.ةائيهنفةصبيةئلعاال اةيالح

.ديج سبب لغير لكذو املح هانبأ مهعل مع تهوجز عن هرينش وزاجت دةمول دامع لىختي ذيال وجلزا


ونكيأوهملتمامع يءسيأنبسيمجطرخلهملقخأوهممنأ يعرض أوهممن أآثر أو احدوأودهوالأ صحة يعرض ذيال دينلاولا أحد
(2 
(3 
 س مثال

.طهاقاسبإ يقض لم أو همليع يةبواأل تهسلط اطقسبإ قضى 

طةسابو يهإلهتنبي يهتوج قسب قد ونكي أن تقتضي دةماال هذه من 2و1 لفقرتينا في مايهعل وصنصلما متينجريلا عن انيجلاةعابمتو 

.حضرم في هلتنبيا ذاه بتيث أن لىع ائيضقلا بطضلا الرج أحد 

جلسم ابآت سالربإ هلتنبيالدفيستب وفرمع مةقاإ محل له يكن لم أو بارها انآ ذاإو .تهبااجبو اءوفلل امأيةانيثم هلةم انيجلا نحيمو 

.وفرمع مةقاإ حلم خرآ لىإ 

مقر في بقى ذيلا وجزلا وىكش لىع اءبن إال يةزوجال امقي اءأثن جينولزا ألحد بةسنبال متينجريلا نفس عن آمةمحالا جراءاتإ تخذت وال 

.رةسألا 

 رقم مرألا ظل في حررت

 قد انآ واءس لكذو هميلع ريروضلا إلشرافاب وميق ال أو همايتعر مليه أنب أو وكلسلا وءس أو لسكرا لىعدالالعتي همل ئاي
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GىإلG دج G 50.000نمGGةمGغرابو اتGنو س)3(GىإلG هر أش)6(تة سGGنمG Gالحبس بGبقيعا ( ) : 1ةل1دعم 331 1ادة1ملا
 وعGن ته،أسر إلعالة ضاءق مقررةلا المبالغ مديتق عن)2(ينهرالش تجاوزت لمدةو مدا،ع امتنع من آل دج 300.000

 ة نفق بGدفع مGهبإلزا ضده كمح صدور رغم وذلك فروعه، أو ولهأص أو وجهز إلى يهعل مقررةلا ةلنفقا مةيق ملآا اءدأ
 .هميلإ

 أو Gسلوك لا Gوء س علGى دا عتياال عGن تجنGالا إلعGساراريعتب وال ،سلعكا يثبت لم ما مديع الدفع عدم أن ضرويفت
 .والحألا من حالة يةأ في ينمدال من مقبوال عذرا كرالس وأ كسللا

 GيفG كمGالح بG أيGضا تص تخ ،ة ائيزجلا اتاءGر اإلج ونناقGنمG 329و 40و 37 مGوادلا Gام كحأ Gق بتطبي إلخGاللا وند
 .ةنلمعوبا لمنتفعا أو ةلنفقا بضق له مقررلا الشخص مةإقا محل أو طنوم ةمحكم مادة،لا هذا في لمذآورةا نحالج

)1(.ةائيزجلا ةعلمتابل حدا قةتحسمال المبالغ دفع عدب يةالضح حصف ويضع

 في عليها نصوصملا نحالج بإحدى يهعل قضي من آل لىع ذلك على عالوة كمالح يجوزو :332 مادةلا
 مسخ إلى ألقلا لىع نةس من ونناقلا هذا من 14 لمادةا في اردةلوا الحقوق من مانبالحر 331و 330 ندتيلماا

 .ثرآألا على اتسنو

 سدساال القسم
 اآلداب انتهاك

كبترا من آل دج 2.000 لىإ 500 من مةوبغرا نسنتي إلى ينهرش من لحبسبا قبيعا )لةدعم(:333 مادةلا
 .لحياءاب مخال عالنيا فعال

 وبةقلعا ونكت نسجلا نفس من شخص ضد تكبرا نسيجال الشذوذ عالأف من لحياءاب مخللا نيعلال علفلا آان وإذا
 )2(.دج 10.000 إلى 1.000 من مةغرابو اتسنو ثالث إلى هرأش تةس من الحبسب

 منآل دج 2.000 إلى 500 من مةغرابو نسنتي إلى ينهرش من بالحبس قبيعا )دةجدي(:مكرر 333 مادةلا
 أو عرض أو عرضام أقام أو صقل أو أجر أو زعو أو لتجارةا أجل من داراستي في عىس أو استورد أو حاز أو صنع
 أو رسم أو محررا أو وعمطب آل التوزيع في رعش أو زعو أوعلبيا في رعش أو اعب أورلجمهول عرضلا في رعش

 مخل شيء أي جأنت أو قالبها أو صورةلا أصل أو ةيغرافتوفو صور أو يةتـزي لوحات أو صور أو إعالن
)3(.لحياءاب

 )24.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 يمدقت عن هرينش وزاجت دةلمو دامع متنعا من آل اردين 5.000 لىإ 500 من امةرغبو واتنس ثالث لىإ هرأش تةس من حبسلاب اقبعي
 حكم وردص رغم لكذو عهروف أو لهصوأ أو جهزو لىإ يهلعةقررملاةلنفقا يمةق ملآا داءأ وعن تهرسأ لةعاإل اءقض رةرقالم لغابملا

 .همليإةنفق دفعب امهزإلب ضده
 ذراع لسكرا أو سلكلا أو وكلسلا وءس لىعداالعتيا عن جتناال ارإلعسا يعتبر وال ،سلعكا يثبت لم ما ديمع دفعلا دمع أن ضرويفت
 .الحواأل من لةحا يةأ في دينملا من بوالقم
 منتفعالأوقةفنال بضقلهررقملا خصشلاامةقإحلمأوطنوممةكمح هيدةماالذههفي يهاإلارشملانحلجباصةتمخلامةكلمحوا
 .نةعوبالم

 )324.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)2(

74 رقم مرألاب لتدع  : ليي ماآ حررتو )1192.ص 80ر.ج(، 1969 مبرتبس 16 فيخرالمؤ 69-
 هاتاذ بةقوعبال اقبعيو اردين 2.000 لىإ 500 من مةارغبو تيننس لىإ هرينش من حبسلاب اقبعي اءحيلاب خالمالنيع فعال ارتكب من آل
 اعبأورمهوجللضلعرافي شرع أو عرض أوضارعمامأقأو لصق أوجرأأو زعوأورةتجاالجلأمن ردتوساأوز،حا أو صنع من آل
 أو يةافرغتوفو ورص أوةزيتي اتحول أو ورص أو إعالن أو سمر أو حررم أو وعطبم آل وزيعت في شرع أو وزع أو لبيعا في شرع وأ
 .اءحيللفخالم شيء أيجأنت أو بهاالق أو رةصولا صلأ

 عن رةباعءيابالح خللماللفعا انآ ذاإ اريند1 0.000 لىإ0001.من امةرغبو واتنس ثالث لىإ هرأش تةس من حبسلا بةقوعال ونوتك
 .جنسلا نفس من خصش ضد ارتكب جنسيلا وذشذال العفأ من علف

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 بسحال بةقوعال ونوتك اردين 2.000 لىإ 500 من مةارغبو سنتين لىإ هرينش من حبسلاب اقبعي.اءحيلاب خالمالنيع فعال ارتكب من آل
 وذشذال عالفأ من علف عن رةباع اءحيلاب خلمال علفال انآ ذاإ اردين1 0.000 لىإ0001. من امةرغبو واتنس ثالث لىإ هرأش تةس من
.جنسلا نفس من خصش ضد ارتكب جنسيلا

 )334.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 في ؤرخملا 82-04 رقم ننوقابال أضيفت)3(

 رقم مرألا ظل في حررت
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 صراق ضد لحياءاب مخـال عالف كبترا من آل اتسنو عشر إلى خمس من بسبالح قبيعا )لةدعم(:334 مادةلا
 .ذلك في رعش أو نفع يربغىأنث أو انآ آراذ عشرة سةسادالليكم لم

 قاصر ضد اءلحياب مخال فعال يرتكب الذي ولألصا أحد اتسنو عشر إلى مسخ من قتلمؤا بالسجن قبويعا
)1(.اجلزواب راشدا عدب بحيص ولم عمره من عشرة سةسادال تجاوز ولو

 اءيحالب مخال فعال ارتكب من آل اتسنو عشر إلى خمس مـن قتلمؤا لسجنبا قبيعا )لةدعم(:335 مادةلا
 .ذلك في رعش أو نفع غيربىأنث أو آان آراذ نسانإ ضد

 ىإلاتسنو شرعمن قتلمؤا بالسجن نيالجا قبيعارةشعسةسادالليكملمصراقعلى مةيرالج قعتووإذا
)2(.نةس ينعشر

 .اتسنو شرع إلى خمس من قتلمؤا بالسجن قبيعا عرض هتك يةناج ارتكب من آل )لةعدم(:336 مادةلا
 إلى اتسنو عشر من قتلمؤا السجن بةوقعلا كونتف عشرة سةسادال لتكم لم قاصرة ضد عرضلا هتك وقع وإذا
)3(.نةس ينعشر

 من ئةف من آان أو عرضلا هتـك أو لحياءاب مخللا علفلا يهعل عوق من صولأ من نيالجـا آان إذا :337 مادةلا
 آان أو عالهأ ننيمبيلا ألشخاصا لدى بأجر خادما آان أو بأجر نهوميخد منم أو علميهم من آان أو يهعل طةسل همل

 ونكتفرأآث أو خصبش يةناالج ابكترا في عانتاس قد تهفص نتآا همام نيالجا آان إذا أو ينالد رجال من أو موظفا
دةاملا من ألولىا لفقرةا في عليها نصوصملا لحالةا في نةس ينعشر إلى اتسنو شرع من قتلمؤا السجن بةوقعلا

 .336و 335 ندتيلماا في ليهماع نصوصملا نلتيالحا في بدمؤال والسجن 334


)756.ص 53ر.ج(. 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)1( 


: ليي آما حررتو )119.ص 80ر.ج(، 1969 مبرتبس 16 فيخرالمؤ 69-74 رقم مرألاب لتدع 

أو راآذ عشر مسةالخا ملكي لم اصرق ضد اءيحلاب خالم عالف ارتكب من آل واتنس عشر لىإ واتنس مسخ من قتؤملا حبسلبا اقبعي 

.لكذ في شرع أو عنف بغير ىأنث 

مسةاالخ وزاجيت لوو صراق ضد ءيابالح خالم فعال رتكبي الذي صولاأل أحد واتنس عشر لىإ واتنس مسخ من ؤقتملانسجبال اقبعوي 


.واجلزاب داشرا بحيص لم نهكل عشر 

-156 رقم مرألا ظل في حررت 
: ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66 

ىأنث أو انآراآذرةشعسةخامال ملكيلم صرقا ضد اءحيلاب خالم فعال ارتكب من آل واتنس عشر لىإ مسخ من ؤقتملانسجبال اقبعي 


.لكذ في شرع أو عنف بغير 

. جازوبال دايشر بحصي لم نهكول عشر سةخاملا وزاجت لوو اصرق ضد اءحيلاب خالم فعال يرتكب الذي ولصألا حدأ هاتاذ بةقوعالب اقبعوي 


)756.ص 3ر.ج(.1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألابةانيلثاةلفقرا لتدع)2( 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

في شرع أو عنف غيربىأنث أو انآ ذآرا انإنس ضد اءحيلاب خالم فعال ارتكب من آل واتنس عشر لىإ مسخ من ؤقتملانسجبال اقبعي 

.نةس عشرين لىإ واتنس عشر من ؤقتملانسجبال يانجلا اقبعي رةشع سةخامال كملي لم اصرق لىع يةناالج وقعت ذاوإ .لكذ


)756.ص 53ر.ج.(1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألابةانيلثاةلفقرا لتدع)3( 


: ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 رقم مرألا ظل في حررت 

.واتنس عشر لىإ مسخ من ؤقتملانسجبال قباعي عرض هتك يةناج ارتكب من آل 

.نةس عشرين لىإ واتنس عشر من ؤقتملا جنسلا بةقوعال ونفتك رةشع سةخامال كملي لم اصرق ضد رضالع هتك وقع ذاوإ 

 رقم مرألا ظل في حررت
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 : بين ترتكب تيال يةسنالج قاتاللعا رماحلما ذوي ينب الفواحش من عتبرت )دةجدي(: مكرر 337 مادةلا
 .ولألصا أو روعلفا من قارباأل-1
 .ألما أو األب من ، قاءاألش اتاألخوو اإلخوة-2
 .عهورف أحد مع أو ألما أو األب من تهواأخ أو تهوخإ أحد بناو شخص ينب-3
 .وعهرف من آخر أحد مع أوهابن ملةرأ أو ملألروا وجةزال أو لزوجاو األب أو ألما-4
 .آلخرا لزوجا روعفو األب وجةز أو ألما وجز أو جةوزال أو لزوجا والد-5
 .ختأل أو ألخ زوجا أحدهم ونكي صأشخا من-6
 في اتسنو عشر إلى خمس من وبالحبس 2و 1 نلتيلحاا في نةس ينعشر إلى عشر من بالسجن بةوقعلا ونكت
.6رقم الحالة في اتسنو خمس إلى نسنتي من بالسجنو 5و 4و 3 رقم لحاالتا

 إنف عاما 18 رلعما مـن غبلي قاصـر شخص لىع راشد شخص من شةفاحال بتكترا إذا والحألا جـميع وفي
 .القاصر الشخص على وضـةفرمال بـةوقعال وجوبا فوقت الراشد على وضةرفمال بةوقعلا

)1(.يةرعشلا يةالـوصا أو األبوة حق قدانف ألما أو األب ضد به مقضيال كمالح نضمويت

 من بالحبس قبعاي سهنج نـفـس من شخص لىع نسيجال الشذوذ عالأف من عالف كبارت من آل :338 مادةلا
 .رادين 2.000 إلى 500 مـن مةغرابو نسنتي إلى ينهرش

 واتنس ثالث لمدة الحبس إلى البالغ بةوقع زادت أن يجوزف رةشع نةماثلا ليكم لم قاصرا لجناةا أحد آان وإذا
 .رادين 10.000 مةغرا وإلى

 .الزنا مةجري بهااارتك بتث وجةتزم أةامر آل على نسنتي إلى نةس من لحبسبا يقضى )لةعدم(:339 مادةلا
 .وجةزتم أنها علمي أةامر مع الزنا مةيرج ارتكب من آل على ذاتها بةوقعلا وتطبق
 .تهكيشر على ذاتها بةوقعلا وتطبق نسنتي إلى نةس من بالحبس الزنا مةريج يرتكب الذي لزوجا قبويعا
)2(.عةتابم كلل حدا يضع يرألخا هذا فحص وإن مضرور،ال لزوجا كوىش على بناء إال اتاءاإلجر تخذت وال

)3()غاةلم(:340 مادةلا

 ائيضق حضرم على إما يقـوم 339 بالمـادة هاعلي قبلمعاا مةيرالج ارتكاب عن بلقي الذي يلالدل :341 مادةلا
 وإما ملمتها من درةاص اتدمستن أو ئلرسا في اردو بإقرار وإما تلبس الةح عن ئيالقضا ضبطلا رجال أحد يحرره
 .ئيقضا بإقرار

)1(نةسG إلGى)2(ينهر شG من بالحبس قبويعا نسيجال التحرش مةيرلج مرتكبا عدي )جديدة(:مكرر 341 مادةلا
 مGراألوا إصدار طريق عن همهنت أو تهفيظو طةسل غلتسي شخص آل دج، 100.000 إلى دج 50.000 من مةغرابو
 .يةسنالج تهبالرغ بةتجاسالا على إجباره قصد يهعل ضغوط ةسرابمم أو اهاإلآر أو يدهدتلبا أو يرغلل

)4(.بةوقعلا تضاعف عودلا حالة في

 334 مGوادلا فGي عليهGا نGصوصمال ئمالجGرا علGى كGررم G 60ادة لما كGامأح تطبق )جديدة(:1 مكرر 341 مادةلا
)5(.القسم هذا من كررم 337و 337و 336و 335و

 )756.ص 53ر.ج(. 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب أضيفت)1(

 )324.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع)2(


: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 قمر مرألا ظل في حررت 

.زنالا يمةرج بهاكاترا ثبت جةزوتم أةرام آل لىع سنتين لىإ نةس من سببالح يقضى 

.وجةزمت نهاأ لميع أةرام مع نازال ارتكب من آل لىع تهااذ بةقوعال طبقتو 

.كتهيرش لىعهاتاذ بةقوعال طبقتو نةس لىإ هرأش تةس من حبسلابنازال مةيرج يرتكب ذيلا وجلزا اقبعوي 

.ورضرملا وجلزا كوىش لىع اءبن إال جراءاتإلا تخذت وال


)337.ص 7ر.ج.(1982 ايرفبر 13 في رخؤملا 82-04 قمر وننقابال لغيتأ)3( 


: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 قمر مرألا ظل في حررت 

.وجهز ضد ذةتخالم ةعابلمتل داح يضع وررضملا وجزلا فحص إن 

.حهصالل فحالص درص ذيلا وجلزل بةسنبال حكملا لكذ ارآث وقفب طعنلل بلقا غير حكم وردص عدب نحيم ذيال فحصلا وإن 


)10.ص71 ر.ج.(2004 ربنوفم 10 في ؤرخملا 04-15 رقم نونقابال فتضيأ )4(


)24.ص 84ر.ج( 2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)5( 
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عبساال القسم 

رةاعلدوا لفسقا على لقصرا تحريض 

 ادسف أو الفسـق على إناثا أو آوراذ عشرة عةساتلا ملواكي لم قصرا حرض من آل )لةدعم(:342 مادةلا
 دسةالسا ملواكي لم لقصر بةسـنبال يةعرض فةبص لكذ كبارت من آلو همل يلههست أو يهعل ميعهتشج أو األخالق
 .دج 25.000 إلى 500 من غرامةبو اتسنو عشر إلى اتسنو خمس من بالحبس قبيعا عشرة
 بةنسبال عليها وصصنملا ذاتها اتقوبعلاب لمادةا هذه في إليها مشارال نحالج تكابار في روعشلا على قبويعا
)1(.نحالج لتلك

 لGم وما دج 20.000 إلى 500 مـن مةغرابو اتـوسن خمس إلى نسنتي من بسبالحـ قبيعا )لةدعم(:343 مادةلا
:ةاآلتي عـالألفا أحد مداع ـبارتك من آل أشـد، مةيرج ترفقملا علفلا كـني


.آانت قةيرط يةبأ وذلك عارةلدا على يرغلا أغرى أو يرغلا عارةد مىح أو ونعا أو ساعد

مGوارد سه فGنGوه غلتسيG أو Gادة ع عارةGدلا تGرفيح شGخص مGن نGةوعم تلقى أو يرغلا عارةد صالتحمت تسمقأ
(1
 
(2
 

.آانت صورة يةأ على وذلك يرغلا عارةد

.عادة عارةلدا ترفحي شخص مع عاش 

مGن ثGرآأأو شGخص مGـع ـادة تمع قاتالع على نهأ حالة تهشيعمقةيـطرو تـتفق تيال مواردلايربرتعن عجز

(3
 
(4
 
 .عارةلدا ونترفحي ينالذ

 أو الGدعارة افتGرحا Gى عل أغGواه أو برضGـاه ولGو الGدعارة اب كGترا Gصد قب بالغا ولو شخصا العأ أو تدرجاس أو استخدم)5
.فسقلا

 فسق أو عارةد ونغلتسي دأفـرا نـوبي الفسـق أو عارةلدا ونترفحي أشخاص ينب آانت فةص يةبأ بالـوساطة قام)6
 .يهعل ونئكافي أو يرغلا

 أشGخاص لGصالح تخصGصـةم Gات ممنظ بهGا تقوم تيال يلتأهوال عدةالمسا أو إلشرافا أو يةوقاال مالعأ عرقل)7
 .أخرى يلةسو يةبأ أو يلتحالا أو ضغطلا أو يدهدتال بطريق وذلك احترافها من هميلع يخشى أو عارةلدا ونترفحي

 بةسنبال عليهGا نGصوصمالاهGتاذتابGـوقعبال Gادة لماGذهه فGي هاليإ مشارال نحالج ارتكاب في روعالش على قبويعا
)2(.نحالج لتلك


)324.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1( 


: لرابعا طرلسا )3066.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقل دراكاست 

 "...يةضرع فةصب : " ... رأقي ... "يةضرم فةصب : " ... من بدال


: ليي آما حررتو )756.ص 53ر.ج(،1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لىوألاةلفقرا لتدع 

لههيتس أو يهعل همجيعشت أو خالقألا سادف أو لفسقا لىعثاناإ أو واناآ وراذآ لعشرينوا يةحادال والميك لم قصر يضتحر تادعا من آل 

واتنس عشر لىإ اتونس مسخ من حبسلبا اقبعي رةشع سةادسال والمكي لم لقصر بةسنبال يةضرع فةصب لكذ ارتكب من آلو م،له 

)تغيير وندب يقباالو.(دج 25.000 لىإ 500 من مةارغبو 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 156-66 

لههيتس أو يهعل همجيعشت أو خالقألا سادفإو لفسقا لىعثاناإ أو واناآراوآذ لعشرينوا يةحادال والميك لم صرق يضتحر تادعا من آل 

مةارغبو واتنسسخم لىإ سنتين من حبسبال اقبعي رةشع سةاملخاوالميك لم لقصر بةسنبال يةضرع فةصب لكذ ارتكب من آلو همل 

.اردين 25.000لىإ 500 من 

.نحلجالكلتبةسنبالهايعل صوصنالم تهااذتباقوعبالةمادالذههفيهايإلارمشلانحجلاابارتك في وعرشلالىع اقبعوي 


)757.ص 53ر.ج(.1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لىوألاةلفقرا لتدع)2( 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 دامع ارتكب من آل أشد مةيرجللفعا ونيك لم ما اردين 20.000 لىإ 500 من مةارغبو واتنس الثث لىإ هرشأ تةس من حبسلبا اقبعي

 : ةاآلتي عالفاأل أحد

.انتآقةيرطيةبألكذورةعاالد لىع لغيرارىأغأو لغيرارةعادمىحأووناعأوعدسا 

يةألىعلكذو لغيرارةعادردامو سهفنهو غلتسيأودةعا رةعاالد حترفي خصشمن نةعوم لقىتأو لغيرارةعاد حصالتمت سمأقت

(1 
(2 
.انتآرةصو
.دةعا رةعالدا حترفي شخص مع اشع
.رةعالدا ونحترفي ذينلا من أآثر أو شخص مع دةتاعم اتالقع لىعنهألةحا تهشيعمقةيروط تتفق لتيارداالمو تبرير عن جزع
.لفسقا أو رةعاالد حترافا لىع اهوغأ أو ضاهرب ولو رةعادال ابارتك صدقب غابال لوو صاشخ العأ أو درجتاس أو دمختسا
 لغيرا ونئفايك أو يرلغا فسق أو رةعاد ونلغيست ادرفأ وبين لفسقا أو رةعالدا ونحترفي شخاصأ بين انتآ فةص يةبأ اطةسلوبا امق

(3 
(4 
(5 
(6 

.يهعل

أو رةعالدا ونحترفي اصشخأ الحصلةخصصتم اتمظمن بها ومتق لتيا يلهتأالو دةعاسالم أو إلشرافا أو يةقالوا عمالأ رقلع)7 

.رىخأ يلةسو أيةب أو يلحاتال أو غطضلا أو يدتهدال يقطرب لكذو فهاارتاح من همليع شىخي 

.نحلجالكلتبةسنبالهايعل صوصنالم تهااذتباقوعبالةمادالذههفيهايإلارمشلانحجلاابارتك في وعرشلالىع اقبعوي 

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
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 مةغرابو اتسنو عشـر إلى خمس من الحبس لىإ 343 لمادةا في مقررةلا قوباتعلا ترفع )لةدعم(:344 مادةلا
: ةاآلتي لحاالتا في دج 100.000 إلى 10.000 من

 .عشرة عةساتلا ليكم لم صرقا ضد نحةجال ارتكبت إذا)1
.الغش أو السلطة لاـتعمسا إساءة أو اءدتعا أو نفع أو اهآرإ أو يدهدت نحةجال صحب اإذ )2
.مخبأ أو ظاهرا سالحا ملحي نحةجال مرتكب آان إذا)3
 هاتعدد تيال اتلفئا دىإح فـي يدخل أو يهعل نيمجال على وصيا أو أما أو أبا أو زوجا نحةجال مرتكب آان إذا)4
.337 لمادةا

 أوةلشبيبا أو حةصلا يةماح في أو عارةالد فحةاكم في همتفوظي كمبح ونمهيسا منم نحةجال رتكبم انآ إذا)5
.يملعموا نظامال نةياص

.أشخاص عدة ضد نحةجال ارتكبت إذا)6
.يةئرجزاال ألرضا ـارجخ عارةدلا ترافاح لىع رضواح أو ملواح قد نحةجال في هميلع نيمجال آان إذا)7
 ألرضا إلى هموصول ـقبع عارةلدا ترافاح على حرضوا أو ملواح قد بالجنحة همعلي نيمجال آان إذا)8
.ةريبق بفترة إليها هموصول عدب أو يةئرالجزا
 .شرآاء أو يناعلف عدة من نحةجال ارتكبت إذا)9

 بةنسبال عليها وصصنملا ذاتها اتبوعقالب لمادةا هذه في إليها مشارال نحالج تكابار في روعشلا على قبويعا
)1(.نحالج لتلك

 عGالألفا عGضبGتآان Gوول تGىح 344 إلGى 342 مGن مGوادلا فGي عليهGا نGصوصمال Gات بلعقوا تطبق :345 مادةلا
 .ةيرلجمهوا أراضي خارج قعتو قد مةيرالج ناصرعل ةنلمكوا

 )325.ص 7ر.ج(.1982


: ليي آما حررتو )757.ص 53ر.ج(، 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لىوألاةلفقرا لتدع 

وندبيقباالو. ( دج 40.000لىإ0001. من امةرغالو اتونس عشر لىإ مسخ من حبسلا لىإ 343 دةماال في رةرقلما اتوبلعقا ادزت 


).تغيير 

 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66  رقم مرألا ظل في حررت

تالحاال في اردين 40.000 لىإ0001. من مةارغالو واتنس مسخ لىإ سنتين من حبسلا لىإ 343 دةماال في ةقررملا اتوبقعلا ادزت 


 : ةاآلتي

.رةشع نةامثال ملكي لم اصرق ضد نحةالج ارتكبت ذاإ)1

.لغشا أو طةلسال العمتساةاءسإ أو عدت أو عنف أو اهرآإ أو يدتهد حةنلجا حبص ذاإ)2

.بأمخ أو اهراظ الحاس مليح حةنلجا مرتكب انآذاإ)3

.337 ادةالم هاتعدد لتي اتلفئا دىإح في دخلي أو يهعل جنيملا لىعياصو أو ماأ أو باأ أو وجاز حةنلجا مرتكب انآذاإ)4

.ميومعلا امظنلا نةايص أو ةلشبيبا أو حةصلا يةماح في أو رةعالدا حةافكم في همظيفتو حكمب ونماهسي منم حةنلجا مرتكب انآ ذاإ)5

.اصخشأ دةع ضد نحةالج ارتكبت ذاإ)6

.يةرئازلجا اضيرألا ارجخرةاعلدا حترافالىعواضرحأووالمحقدحةنلجافيهميلع جنيملاانآذاإ)7

هملوصوعدب أو يةرئازلجا ألراضيا لىإهملووص قبعرةاعالد حترافا لىعواحرض أو والمحقد نحةالج في همليع جنيملا انآذاإ)8 

.ةقريب رةتفب يهاإل

.اءشرآ أو نيعلفا دةع من نحةالج ارتكبت ذاإ)9 

.نحلجالكلتبةسنبالهايعل صوصنالم تهااذتباقوعبالةمادالذههفيهايإلارمشلانحجلاابارتك في وعرشلالىع اقبعوي 
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 دج 100.000 إلGى 10.000 مGـن مGةغرابو اتGنوسGس خم إلGى نGنتي س من بالحبس قبيعا )لةدعم(:346 مادةلا
 عGاطيتل محGل أو ئلياعG Gدقنف أو Gروش مف نGزلم أو Gدقنف يGلومتيفG سGاهم أو ولمG أو غلشG أو يرسG أو حاز من آل
 هGورمالج هليستعم أو ورلجمهل مفتوح انكم أي أو تهقاملح أو عروضلل كانـم أو مرقـص أو ادن أو عممط أو مورخال
 Gرض غب Gالء عم GنعGGثحلببا Gام ق أو Gتها سرابمم GمهGل Gسماح لا أو GرثGآأ أو Gخص شGنمG عارةGدلاGةسGمارم ول بق Gاد تعاو

 .تهقاملح في أو محللا بداخل وذلك ممارستها
 .نليولمما أو ينمدتخمسال أو ينيرمسال أو ينئزالحا هؤالء يساعد من آل على تهااذ قوباتعلا وتطبق
 لتلك بةسنبال هايلع نصوصملا ذاتها لعقوباتا لمادةا هذه في إليها مشارال نحالج ابكترا في روعشلا على قبويعا
 .نحالج

 Gب يج آمGا غلتسمGلل وحGةنممGت آان تGيلا الرخGصة Gسحب ب بGةوقعال كGمح فGي مريGؤ أن وال ألحا جميGع فGي Gب ويج
 على عالوة
)1(.كمالح صدور يوم من اءدابت نةس عن قلتال لمدة محللا غالقإب كمالح ذلك

 منآل دج 20.000 إلى 1.000 مـن مـةغرابو نـتيسن إلى هـرشأ تةس من بالحبس قبيعا )لةدعم(:347 مادةلا
 أو Gات بلكتاا أو وال ألقوا باإلشGارة وذلك الفسق علـى هميضتحر قصدب يننسـجال من أي من أشخاص اءغربإ علنا قام
 .أخرى يلةسو يةبأ

)2(.مةتاال مةيللجر مقررةلا ذاتها لعقوباتاب روعشلا على قبويعا

 لGممGا دج 2.000 إلGى 500 مGن مGةغرابو اتGنوسGسخم إلGى نGنتيس مGن Gالحبس بGبقايع )ل1ةدعم(:348 مادةلا
 أو Gالت حم فGي سGرا Gسق فال سةمارم على ادعتيباال عارةلدا ونترفحي ألشخاص محس من آل أشد مةيرج علفلا ونكي
 .آانت فةص يةبأ ويحوزها رلجمهوا من ةلمستعم يرغ آنماأ

)3(.مةتاال مةيرللج مقررةلا ذاتها لعقوباتاب نحةجال هذه في روعشلا على قبيعا

 Gسم الق Gذا هGيفGGا عليهG Gصوص نGمال نح الج GيبGكتمر Gى علG Gضا أي GمكGالح Gاالت حلاGع جميG GيفG Gوز يج :1349ادة1ملا
 خمس إلى ألقلا على نةس لمدة وذلك مةإلقاا من وبالمنع 14 لمادةا في اردةلوا الحقوق من ثرآأ أو حق من مانبالحر
 .ثرآألا على اتسنو

 )325.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1(

 : ليي ماآ حررتو )757.ص 53ر.ج(، 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب رةياألخ ةلفقرا لتدع
 إغالقبحكملالكذلىعوةالعوزجيماآغلتسللمحةنوممنتاآلتياصةرخالبسحببةقوعالحكم فيمرؤيأنالألحواميعجفيجبوي
 .حكملا وردص ومي من اءدابت نةس عن قلتال دةمل محلال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

في هماس أو ولم أو غلش أو سير أو ازح من آل اردين 40.000 لىإ0001. من مةارغبو واتنس مسخ لىإ سنتين من حبسلبا اقبعي 


أو اتهقحمل أو عرضلل انكم أو قصمر أو وبلآ أو ادن أو عمطم أورخموال طياعلت حلم أو ليائع دقنف أو وشرفم زلنم أو دقفن يلتمو 

امقأو تهاسربمما هملاحمسلاأو أآثر أو خصشمنرةعالداسةرامم بولقتادعاورمهوجاللهعمتسيأوورهمجلل وحمفت انمك أي 

.تهقاملح في أو حللما خلابد لكذوهاتسرمما بغرض مالءع عن ثبحبال 

.نيلولمماأو ـنميخدمستلاأو ـنمسيريلاأو ـنائزيحلاالءؤهعدسايمن آل لىعتهااذاتوبقعلا طبقتو 

.نحلجالكلتبةسنبالهايعلصصونالم تهااذتباقوعبالةمادالذههفيهايإلارمشلانحجلاابارتك في وعرشلالىع اقبعوي 

إغالقبحكملالكذلىعوةالعوزجيماآغلتسللمحةنوممنتاآلتياصةرخالحببسبةقوعالحكم فيمرؤيأنالألحواميعجفيجبوي 

.اائيهن أو تاؤقم محلال 

 )325.ص 7ر.ج(.1982


: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 مرق مرألا ظل في حررت 

صدقب جنسينلا من أي من شخاصأ إغراءبناعل امق من آل اردين 2.000 لىإ 500 من امةرغبو نةس لىإ هرينش من سببالح اقبعي 

.رىخأ لةيسو يةبأ أو اتابلكتا أو القواأل أو اتراشإلاب لكذو لفسقا لىع همحريضت 

.مةتاال يمةرللج رةرقالم هاتاذتباقوعبال وعرشلا لىع اقبعوي 


)757.ص 53ر.ج(. 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)3( 

 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)2(

ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

 رقم مرألا ظل في حررت

 : رقم مرألا ظل في حررت

ونرفتحي اصشخألمحسمنآلشدأمةريجعلفالونيكلمما دج 2.000 لىإ 500 من مةارغبو سنتين لىإ هرينش من حبسلبا اقبعي 

.انتآ فةص يةبأ اوزهحيورمهولجا من لةعممست غير اآنمأ أو حالتم في سرا لفسقا سةرمام لىعداالعتياب رةعاالد 

.مةتاال يمةرللج رةرقالم تهااذتاوبقعبال نحةلجا ذهه في وعلشرا لىع اقبعي 
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 ندتيGا لما فGي عليهGا نGصوصمال ئمالجGرا علGى كGررم G 60ادة لما كGامأح Gق تطب )جديدة(: مكرر 349 مادةلا 342
)1(.القسم هذا من 344و

 ثثالال الفصل
 الومألا ضد لجنحوا اتيالجنا

 األول القسم
 موالاأل ازابتزو اتقرلسا

Gسخم إلGى)1(نة سG مGن Gالحبس ب Gب قاويع سGارقا عGدي لGه مملوك يرغ شيئا اختلس من آل )لةدعم(:350 مادةلا
 .دج 500.000 إلى جد 100.000 منمةغرابواتسنو)5(


.ءابرهكوال غازوال لمياها اختالس على بةوقعلا نفس وتطبق 

1 كGررم 9 لمادةا في اردةلوا الحقوق من ثرآأ أو حق من مانبالحر ذلك على عالوة نيالجا على كميح أن يجوز 

 فGي عليهGا وصنGصمال Gشروط لل طبقGا مGةاإلقا مGن وبالمنع ثر،آاأل على اتسنو)5(وخمس ألقلا على)1(نةس لمدة
 .ونناقلا هذا من 13و 12 ندتيلماا

)2(.مةتاال مةيرللج مقررةلا ذاتها لعقوباتاب نحةجال هذه في روعشلا على قبويعا

 عفضGا ارتكابهG هلس إذا أوGديGهدتلا أوGفنGعاللاGتعم اسGعمG سرقة الGتبارتك إذا )1دة1يجد(:1رر1كم 1350ادة1ملا
 Gذه هGت آان اءGوس مGلحال حالGة Gسبب ب أو نيالGذه أو نيبGدال عجزهGا أو هاقتعاإ أو مرضها أو سنها عن تجناال يةالضح

 مGن مGةغراوال اتGنو س)10(عGشر إلى)2(نسنتي من الحبس بةوقعلا ونكت الفاعل، لدى مةولعم أو ظاهرة الظروف
 .دج 1.000.000 إلى دج 200.000
 1 كGررم 9 لمادةا في اردةلوا قوقالح من ثرآأ أو حق من مانبالحر ذلك على عالوة نيالجا على كميح أن يجوز

 فGي عليهGا نGصوصمال Gشروط لل طبقGا مGةاإلقا مGن وبالمنع ثرآألا على اتسنو)5(وخمس األقل، على)1(نةس لمدة
 .ونناقلا هذا من 13و 12 ندتيلماا

 مGةريلجل مقGررةال ذاتهGا Gات بلعقوبا قةباس ال Gرة لفقا فGي عليهGا نصوصملا نحةجال ارتكاب في روعشلا على قبيعا
)3(.مةتاال

 200.000 من مةغرابو اتسنو)10(عشر إلى)2(ننتيس من بسبالح قبيعا )دةيدج(:1 مكرر 350 مادةلا
)4(.عرفم أو ميحم ولقنم فيثقا ممتلك سرقة ولحا أو سرق من آل دج، 1.000.000 إلى دج

 من مةغرابو نةس )15( ةعشر خمس إلى اتنوس)5(خمس من بالحبس قبيعا )دةجدي(:2 مكرر 350 مادةلا
 أحد فرتاتو تىم عالهأ 1 كررم 350 لمادةا في يهالع نصوصملا ئمراالج على دج 1.500.000 إلى دج 500.000
 :ةاآلتي الظروف

 مة،يالجر ارتكاب فاعلال فةيظو لتسه إذا-
 شخص، من ثرآأ طرف من مةيرالج ارتكبت إذا-
 ماله،عتسبا يدهدتال وأ لسالحا ملح مع مةيرالج ارتكبت إذا-
)5(.ةلوطنيا للحدود برعا طابع اتذ آانت أو مةظنم يةمإجرا ماعةج طرف من مةيرالج ارتكبت إذا-

)24.ص 84ر.ج.(2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)1(

 )24.ص 84ر.ج.(2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)2(


: ليي آما حررتو ) 325.ص 7ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع 

لىإ 500 من امةرغبو ألآثرالىع واتنس مسخلىإقلاأل لىعنةسمن حبسلاب ـبقاويع رقااسعديله وكلمم غير اشيئ لسختامن آل 


.دج 20.000 

مدةل لكذو مةاقاإل من منعلوا 14 ةمادال في دةراالو وقحقال من أآثر أو حق من انمرحلاب لكذ لىع وةالعينجاال لىع حكمي أن وزجيو 

.ألآثرا لىع واتنس مسوخ قلاأل لىع نةس 

.امةتال يمةرجلل رةرقالم تهااذتباقوعبال حةنالج هذه في وعرشلا لىع اقبعوي 

.اءهربكلاو ازلغاو ياهملا لسختم لىع تهااذ اتوبقعلا طبقتو 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 لىإ 500 من امةرغبو ألآثرالىع واتنس مسخلىإقلاأل لىعنةسمنسببالح اقبعيرقااسعديله وكلمميرغاشيئ لسختامن آل


.اردين 20.000 

مدةل لكذو امةاإلق من منعلابو 14 دةماال في ردةاوال وقحقال من أآثر أو حق من انمرحلاب لكذ لىع وةالع انيجلا لىع حكمي أن وزجيو 

.ألآثرا لىع واتنس مسوخ قلاأل لىع نةس 

ازغلاو اهيلما لسيتخم لىع ضايأ تهااذ اتبولعقا طبقتو .مةتاال مةيرلجلةمقررلا تهااذتباقوعبال حةنلجا ذهه في وعرشلا لىع اقبعوي 

.اءهربكلاو

)25.ص 84ر.ج.(2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)3(

)8.ص 15ر.ج. (2009 نةس فبراير 25 في خرالمؤ 09-01 رقم ننوقابال أضيفت)4(

 )8.ص 15ر.ج. (2009 نةس فبراير 25 في خرالمؤ 09-01 رقم ننوقابال أضيفت)5(

 رقم مرألا ظل في حررت
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 Gاهرة ظ سGلحةأ همن م أحGد مليح أو ونمليح نواآا إذا بدمؤال بالسجن سرقةال مرتكبو قبيعا )لةدعم(:351 مادةلا
 .آخر مشدد ظرف أي توافري ولم واحد شخص من سرقةال قعتو ولو تىح مخبأة أو

 انمك إلى استقلوها تيال ةرآبلما في أحدهم عهضي أو لسالحا ونعيض لجناةا آان إذا هاتاذ بةوقعلا بقطتو
)1(.فرارهم ينمأت في لوهااستعم أو مةيرالج

 : بدمؤال السجن سرقةال بةوقع ونكت )ةجديد(: مكرر 351 مادةلا
 أي أو ة فتن أو Gرد مGGت أو قرغGG أو Gضان يGGف أو Gزال زلGG أو Gار يGGهنا أو Gار فجGGناGدعGGب أو قيGGحر Gاء أثن تبGGكتار إذا-1
 آخر، ابضطرا

)2(.الخصوصي أو يملعموا قلنلا ئلوسا من يلةسو يةأ مةالس ينمأتل دةلمعا األشياء أحد على قتو إذا-2

مGن مGةغرابو اتGنوس)10(عGشر إلGى اتGنو س)G)5س خم مGن بالحبس قبيعالة مع(:352 مادةلا  500.000) د
 أو ينمGسافرال قلنل ةللمستعما لمرآباتا في أو ةيلعموما الطرق في سرقةال ارتكب من آل دج، 1.000.000 إلى دج
 أو Gشحن الG فة أرصوتاGار مطوال نئGوا موال تا محطوال ةديديلحا Gسكك لا Gاق نطGل داخG GيفG أوGةعGتمألا أو Gالت سارلما

 .التفريغ
 وبGالمنع 1كGررم G 9ادة لما فGي اردةGو لا Gوق قالح من ثرآأ أو حق من مانبالحر نيالجا على كميح أن أيضا يجوزو
 .ونناقلا هذا من 13و 12 ندتيلماا في عليها نصوصملا للشروط طبقا مةإلقاا من

 مGةيللجر مقGررةال ذاتهGا Gات بلعقوبا قةGساب لا Gرة لفقا فGي عليهGا نصوصملا نحةجال ارتكاب في روعشلا على قبيعا
)3(.مةتاال


)25.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)1( 


: ليي آما حررتو )25.ص 84ر.ج(،2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم وننالقاب لتدع 

حداو خصش من رقةسال وقعت ولو تىح أةبمخ أو رةهظا لحةسأ ـمهنم حدأ ـلميح أو ونلمحياـونآا ذاإ دامعإلاب قةرسال بوكترم اقبعي 

.خرآ ددشم ظرف أي وافرـتي ـملو 

في هالوعمتسا أو يمةرلجا انكم لىإهاوقلتسا لتيا بةآرلما في دهمحأ عهضي أو لسالحا ونيضع اةنالج انآذاإ تهااذ بةقوعال طبقتو 

.فرارهم مينأت 

 )757.ص 53ر.ج(.

: 

1975 

 ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا

 وونيي 17 في ؤرخملا 75-47 رقم مرألاب لىوألاةلفقرا لتدع

156-66 

شخص من رقةسال عتقو ولو تىح أةبمخ أو رةهظا سلحةأ همنم أحد حملي أو ونلمحيواناآذاإ بدلمؤانسجبال قةرسال بوكترم اقبعي 

.خرآددشم ظرف أي فرواتيلموحداو 

في هالوعمتسا أو يمةرلجا انكم لىإهاوقلتسا لتيا بةآرلما في دهمحأ عهضي أو لسالحا ونيضع اةنالج انآذاإ تهااذ بةقوعال طبقتو 

.فرارهم مينأت


)25.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)2( 


)25.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في رخالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)3( 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 قللنلةعمتسلمااتبمرآلافيأويةمومعال طرقلافي رقةسال ارتكب منآلنةس عشرين لىإواتنس عشر من قتؤملانجسبال اقبعي
 لتفريغا أو حنلشا فةصرأو اتراطملاو ئنالمواو اتطحملوا يةيدلحدا لسككا طاقن خلاد في أو ائعضلبا أو مراسالتلا أو افرينسملا
 ؤقتملا جنسلا بةقوعال ونتك رىخألاتالحاال وفي 353 ادةلما في يهاإل ارمشلا وفرظال من قلاأل لىع ظرفب رقةسال اقترنت ذاإ لكذو
 .واتنس عشر لىإ مسخ من

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
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GنمGGةمGغرابو نة سG)20(ينGشر عGىإلG اتGنوس)G)10شر عGنمGGتقلمؤا Gسجن بالG Gبقيعا )1ةل1دعم(:353 1ادة1ملا
: ةاآلتي الظروف من ألقلا على ينظرف توافر مع سرقةال ارتكب من آل دج،.2.000.000 إلى دج 1.000.000

.به يدهدتال أو نفعلا لااستعم مع سرقةال ارتكبت إذا)1
 .ليال سرقةال ارتكبت إذا)2
.ثرآأ أو نصيشخ طةساوب سرقةال ارتكبت إذا )3
 رضاأل تحت خلمدا طريق عن أو داخلال من أو خارجلا من كسرلا أو التسلق طةساوب قةسـرلا ارتكبت إذا)4
 نةوكسم آانت اءسو لدورا أو غرفلا أو آنمسالا أو نازلملا في أو تامخألا كسرب أو عةنطمص حـاتيمف مالعتسبا أو
.هاتوابع في أو نىكسلل ملةعتسم أو


.همهروب يريست أو همعلف تسهيل غرضب محرك اتذ بةآرم سرقةال مرتكبو تحضراس إذا)5

في اءسو قعتو لكنها نهومتخدسيال من ضد رقةسال قعتو ولو تىح بأجر مستخدما أو ادماخ اعلفال انآ إذا)6 
.يهف بهيصح آان ذيال نزلمال في أو مهومخد نزلم

 عادة ليعم انآ إذا أو نهمخز أو عهنصم أو مهمخدو زلمن في يبردتلا تحت عامال أو عامال السارق آان إذا)7
)1(.سرقةال يهف ارتكبت ذيال كنمسال في

 500.000 مGن مGةغرابو اتGنوس)10(عGشر إلGى اتGنو س)5(Gس خم مGن بالحبس قبيعا )لةدعم(:354 مادةلا
 : ةاآلتي الظروف من ظرف توافر مع سرقةال ارتكب من آل دج، 1.000.000 إلى دج

 يال،ل سرقةال رتكبتا إذا-1
 ثر،آأ أو ينشخص طةساوب سرقةال ارتكبت إذا-2
 أو ألرضا Gت تح مGداخل Gق طري عGن أو الGداخل أو Gارج لخا مGن كGسرال أو التسلق طةساوب سرقةال ارتكبت إذا-3
 .نىكسلل لمستعم يرغىمبن في قعتو ولو تىح تام،األخ كسرب أو عةنطمص حمفاتي لاباستعم
 1 كGررم G 9ادة لما فGي عليهGا نGصوصمال Gوق قالح مGن ثرآأ أو حق من مانبالحر نيالجا على كميح أن يجوز آما
 .ونناقلا هذا من 13و 12 ندتيلماا في عليها نصوصملا للشروط طبقا مةإلقاا من وبالمنع ونناقلا هذا من

 GةمGيرلجلGررة مقGلاGاذاتهG Gات لعقوبابGادةملاGذههGيفGGاعليهG Gصوص نGمالGةنحGجال Gاب ارتك GيفG روعشلاGىعلGGبقيعا
)2(.مةتاال

 )25.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

: ةاآلتي وفظرلا من قلاأل لىع ظرفين وافرت مع رقةسال ـبارتك من آل نةس عشرين لىإ اتونس عشر من ؤقتملانسجبال اقبعي

.به يدهدتال أو نفلعا العمتسا مع رقةسال ارتكبت ذاإ)1

.ليال رقةسال ارتكبت ذاإ)2

.أآثر أو خصينش سطةابو رقةسال ارتكبت ذاإ)3

اتيحمفـ مالعتسبا أو رضاأل حتت خلامد طريق عن أو خلالدا من أو رجاخلا من لكسرا أو لتسلقا طةسابو رقةـسلا ارتكبت ذاإ)4

.عهاباتو في أو نىسكلل ملةعتسم أو نةكوسم انتآ اءوس وردلا أو غرفلا أو اآنسملا أو زلنالما في أو امختألا بكسر أو عةنصطم

.هموبهر تيسير أو هملعف يلسهت بغرض حركم ذات بةآرم قةرسال بوكترم حضرتاس ذاإ)5

في أو مهدوخم زلنم في واءس وقعت نهاكل نهموتخدسيال من ضد قةرسال وقعت لوو تىح جرأب مادتخسم أو ماادخ علفاال انآ ذاإ)6 

.يهف بهصحي انآ ذيلا زلنالم

ارتكبت ذيلا مسكنلا في دةعا عملي انآذاإ أو نهزمخ أو عهنصم أو مهدومخ زلنم في دريبلتا حتت مالاع أو مالاعقرساال انآذاإ)7 

.قةرسال يهف 


)25.ص 84ر.ج(.2006 مبرسيد 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)2( 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

: ةاآلتي وفظرال من ظرف وافرت مع قةرسال ارتكب من آل واتنس عشر لىإ مسخ من ؤقتملانسجبال اقبعي

.به يدهدتال أو نفلعا العمتسا مع رقةسال ارتكبت ذاإ)1

.ليال رقةسال ارتكبت ذاإ)2

.أآثر أو ينخصش طةسابو رقةسال ارتكبت ذاإ)3

عةنصطمحاتيمف العماستب أو رضاأل حتت خلامد طريق عن أو خلالدا أوجرخاال من لكسرا أو لقلتسا طةسابو رقةسال ارتكبت ذاإ)4 

.نىسكلل عملتسم غير ىمبن في وقعت لوو تىح امختألا بكسر أو

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

.خرآ رابطاض أي أو ةفتن أو رةثو أو غرق أو انضيف أو الززل أو ارهيان أو ارجفان دبع أو حريق اءأثن رقةسال ارتكبت ذاإ)5
 .وصيصخلاأويمومعالقلنالئلاسومنلةيسويةأمةالسمينألتعدةالماءألشياحدألىعرقةسال وقعت ذاإ)6
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 إنو كنللس عدام آان تىملقمتن ولو آشك أو مةيخ أو فةرغ أو ارد أو ىمبن آل وناكمس زالمن عدي :355 مادةلا
 تيال نيابموال التاإلسطبو غالللا مخازنو واجنالد ئراظوح حواشاأل ثلم عهباتو آافةو وقتذاك ناوكمس كني لم

 .يملعموا السور أو لسياجا داخل اصخ اجبسي طةمحا نتآا ولو تىح اهلااستعم آان مهما هابداخل توجد

 أو بكسره اءوس ذلك في روعشلا أو ةوقـبال الـفقألا جهزةأ من ازجه أي تحف كسرلبا يوصف :356 مادةلا
 يوجد شيء أي على الءاالستيب أو مغلق كانـم لىإ ولبالدخ شخص ألي محيس يثبح أخرى قةيرط يةبأ أو الفهتبإ
 .مغلق عاءو أو أثاث في أولومقف كانم في

 أو ةأبني يةأ أو جنواالد ئرحظا أو شألحواا أو نيباملا أو نازلملا لىإ وللدخا بالتسلق يوصف :357 مادةلا
 .أخرى أسوار يةأ أو السقوف أو اباألبو أو طانيالح تسور بطريـق وذلك رةمسو آنماأ أو حدائق أو نبساتي

 .آالتسلق مشددا ظرفا عدي ولللدخ لهااالستعم دتعأ تيال تلك يرغ ألرضا تحت مداخل طريق عن والدخول

 الفقألا جميع تحفل الصالحة حلمفاتياو قفعوال ليباللكا آافة عةنطصم حفاتيم نهاأب توصف :358 مادةلا
 سكنملا صاحب أو الفندق صاحب أو تأجرمسال أو المالك يعدها لم تيال أو فةيزملا أو لمزورةا أو لدةقلما حلمفاتياو
 .بها حهاتلف نيالجا لهااستعم تيلاو غالقلإل ـزةهأج يةأ أو ةلثابتا غير فالألقا أو ةلثابتا فالألقا تحفل

 .حق دون نيالجا احتجزه الذي يـقيلحقا لمفتاحا نعاطمص فتاحام برعتيو

 500 من مةراغبونـيسنت إلى هرشأ ثـةالث من بسبالح قبيعا يحفاتم يفز أو لدق من آل )لةدعم(:359 مادةلا
 اتسنو خـمس إلى نـيسنت مـن بسالحـ بةوـقعال كونتفـ حلمفاتيا ناعةص نيالجا مهنة نتاآ وإذا .دج 1.500 إلى
 .شدأ مةيرج فـي االشتراك مالعأ من عمال علفلا كـني لـم مـا دج 10.000 إلى 1.000 من مةغراوال
 من نعموال 14 لمادةا في اردةولا الحقوق من ثرآأ أو حق من مانبالحر عليها كميح أن لكذ على عالوة يجوزو
 )1(.ثراألآ على اتسنو خمس إلى قلألا على نةس من مةإلقاا

 لاالستعم صصةخملا ألخـرىا آنماألا آافةو بووالدر مسالكوال الطرق ةوميعم طرقا رعتبت :360 مادةلا
 اتعاس من ساعة يةأ في يةرحب بها مري أن فـرد ألي يجوز تيوال آنمسالا عاتومجم خارج عةوالواق رلجمهوا
 .آان أي من نينوقا تراضاع وند يلالل أو هارنال

 )326.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1(

 :لثاثلا طرسلا لىوألا ةلفقرا )3066.ص 49ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانقلل دراكاست
 ..." دج1 500. لىإ 500 من امةرغب .." .: يقرأ "... دج5001. من 500 من امةرغب : " ... من بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

.اردين 500 .1 لىإ 500 من مةارغبو سنتين لىإ هرأش ثةالث من بسحلاب اقبعيحاتيفم زيف أو قلد من آل 

ونكي لم ما اردين 3.000 لىإ من مةارغالو واتنس مسخ لىإنسنتي من حبسلا بةقوعال ونفتك حاتيفملا عةناصينجاال نةمه انتآذاوإ 

.شدأ يمةرج في الشتراكا العمأ من مالعللفعا 

لىع نةس من امةإلقا من منعلابو 14 دةماال فيدةراولاوقحقال من أآثر أو حق مننارمبالح يهعل حكميأن لكذلىعوةالعوزجيو 

.ألآثرا لىع واتنس مسخ لىإ قلاأل 

 رقم مرألا ظل في حررت
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 أو صغيرة أو رةآبي مواشي أو لرآوبا أو جرال أو ملللح دوابا أو خيوال سرق من آل )لةدعم(:361 لمادة ا
 ثرآألا على اتنوس خمس إلى ألقلا على نةس من بسبالح قبيعا ذلك من شيء في رعش أو عةللزرا اتدوأ
 .دج 10.000إلى 1.000 من مةغرابو

 ضعتو قد نتاآ ولو تىح منها ـطعتق قد لألرض عةفنا أخرى اتمنتج أو يلصامح حقول، من سرق من آلو
 لىإ 500 من غرامةبو نسنتي إلى يوما عشر سةمخ من بالحبس قبيعا ذلك في رعش أو آوامأ أو حزم في

 .دج1.000
 طعق آنماأ من أخشاب سرقـة علـى دج 1.000 إلى 500 من مةغرابو نةس لىإ يوما 15 من بالحبس قبويعا
 .اناتزخلا أو ألحواضا أو البرك ـنم األسـماك قـةرس علـى وآذلك محاجرال من أحجار أو األخشاب
 بسحلا بةوقعلا ونكتف ملللح اتانبحيو أو باتربع نةعاتسالاب أو أشخاص عدة من أو ليال سرقةال ارتكبت وإذا
 .دج 10.000إلى 1.000 من مةغراوال اتسنو خمس إلى نةس من
 طةساوب وذلك ألرضا من ولةفصم سرقتها بلق كنت لم لألرض عةناف أخرى اتمنتج أو يلمحاص سرق من آلو
 من قعتو أو ملحلل اناتحيو أو عربات طةساوب أو ليال ذلك آان اءوسو ثلةامم أخرى أشياء أو أآياس أو سالل
 إلى 1.000 من مةارغبو يننتس إلى هرأش ثةالث من بالحبـس اقبعي ذلك في شرع أو ثرآأ أو ينشخص

 )1(.دج10.000

قبيعا سرقةال ارتكاب لـبيس في األمالك ينب صلفلل ةعضوالمو الحدود صبن زعن من آلما  :362 دة ال
 .رادين 2.000 إلى 500 من مةغرابو اتونس خمس إلى ننتيس من بالحبس
 14 لمادةا في اردةلوا الحقوق من ثرآأ أو حق من مانبالحر نيالجا على يقضي أن ذلك على عالوة يجوزو
 .ثرآألا على اتسنو مسخو ألقلا لىع نةس لمدة وذلك

 في الشريك رادين 3.000 إلى 500 من مةبغراو اتسنو ثالث إلى ينهرش من بسبالح قبيعا :363 مادةلا
 .تهمسق بلق نهم جزء على أو اإلرث ملآا على الغش بطريق تولييس ذيال آةتر في بحق مدعيال أو اثلميرا

 أشياء على غشال يقرطب تولييس الذي نيلمساهما أحد على أو لكلما في يكالشر على ذاتها بةقوعلا بقطتو
 .آةشرال مال على أو آةترشم

 14 دةاملا في ردةالوا الحقوق من ثرآأ أو حق من مانبالحر نيالجا لىع كميح أن ذلك على عالوة يجوزو
 .آـثرألا على اتسنو وخمس ألقلا لىع نةس لمدة مةإلقاا من وبالمنع
 .مةتاال مةيرللج مقررةلا هاتـذا اتلعقوباب ـادةلما ـذهه في عليها نصوصملا نحالج في روعشلا على قبويعا

 )326.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1(

 : ولاأل رسطال ةانيلثاةلفقرا )739.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقل دراكاست
 "... يلصحالما ولقح من سرق من آلو ": يقرأ ..." يلصحام وققح من سرق من آلو : " من بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 أوةلزراعل واتدأ أو رةيغص أوةرآبي واشيم أو وبآلرا أو جرلا أو مللحلباادو أو يوالخ سرق أو ولقالح في رقةس ارتكب من آل

 .اردين 3.000لىإ 500 من امةرغبو ألآثرا لىع واتنس مسخ لىإ قلاأل لىع نةس من حبسلاب اقبعي لكذ من شيء في شرع
 أو لبركا من اكمسألا رقةس لىع لكذآو جراحملا من ارجحأ أو ابخشألا طعق اآنمأ من ابخشأ رقةس لىعهاتاذ اتوبلعقا طبقتو
 .اتخزانلا أو حواضاأل
 أو وامأآ أو حزم في وضعت قد انتآ لوو تىح هانم طعتق قد انتآ لألرض عةناف رىخأ اتجمنت أو يلصامح قولالح من سرق من آلو

 . اردين0001. لىإ 500 من امةرغبو سنتين لىإ يوما عشر مسةخ من حبسلاب اقبعي لكذ في شرع
 مسخ لىإ نةس من حبسلا بةقوعال ونفتك مللحل اتوانيحب أو اتبعرب نةعاتساالب أو شخاصأ دةع من أو ليال رقةسال ارتكبت ذاوإ
 واتنس
 .اردين 3.000 لىإ 500من مةارغالو
 اءيشأ أو اسأآي أو اللس سطةابو لكذو رضاأل من لةصوفم تهاقرس بلق تكن لم لألرض عةناف رىأخ جاتمنت أو يلصامح سرق من آلو
 حبسلبا اقبعي لكذ في شرع أو أآثر أو خصينش من وقعت أو مللحل اتناويح أو اتعرب طةسابو أو ليال لكذ انآ واءسو لةثمام رىخأ
 .اردين0001. لىإ 500 من امةرغبو سنتين لىإ مايو عشر سةخم من
 دةمل ضهاعب من أو 14 ادةلما في دةرالوا وققحال ميعج من اةنالج انمرحب يقضى أن وزجي دةمالا ذهه في ةمعينلا التاحلا ميعج وفي
 .يةصلاأل بةقوعال لىإ فةضااإلب لكذو ألآثرا لىع واتنس مسوخ قلاأل لىع نةس
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 دج 5.000 لىإ 500 مـن مةغـرابو اتسنو ثالث لىإ هرأش تةس لمدة بالحبس قبيعا )لةدعم(:364 مادةلا
 .ذلك في رعيش أو تهسحرا تحت ةعضووالمو المحجوزة األشياء بددي أو تلفي لذيا يهعل المحجوز
 واتنس خمس لىإ نسنتي من الحبـس بةوقعلا ونكتف لحراستها يرغلا لىإ مةسلم المحجوزة األشياء آانت وإذا
 .دج 10.000 إلى1.000 من مةغراوال

 أو تلفي لذيا هنارال أو ترضقملا أو ينمدال لىع أيضا قةباسلا لفقرةا في عليها نصوصملا بةقوعلا وتطبق
 .ذلك في رعش أو الرهن لسبي على مهالس تيال األشياء يختلس
 وققحلا آافة من مانبالحر نـياالج على ذلك لىع عالوة كميح أن يجوز عالهأ ةلمعينا لحاالتا جميع وفي

)1(.ثرآألا على اتسنو وخمس ألقلا على يننتس لمدة مةإلقاا من وبالمنع بعضها من أو 14 لمادةا في اردةلوا

 مسخ إلى نةس مـن بالحبس قبيعا 364 المادة في عليها نصوصملا لحاالتا يعمج يف )لةعدم(:365 مادةلا
 .بددةملا األشياء مـداع أخفي من آل دج 10.000 إلى 1.000 منمةغرابواتسنو

 ذينلا الراهن أو ترضقملا أو ينمدال أو يهعلـ المحجوز روعف أو ولأص أو زوج على ذاتها بةوقالع وتطبق
 .األشياء هذه يدبدت أو تالفإ في روعـلشا أو يدبدتال أو تالفإلا على عدوهسا

 هاضعب من أو 14 لمادةا في اردةلوا الحقوق فةآا من مانبالحر نيالجا على يحكم أن ذلك على وةالع يجوزو
)2(.ثرآألا على اتسنو وخمس ألقـلا لىع نةس ـدةمل مةإلقاا من وبالمنع

 صصةخلما المحال في بعضها أو آلها لكهااستهو يهإل التوآمأ أو اتبورشم يمدقت لبط من آل :366 مادةلا
 ينرهش من بالحبس قبيعا اإلطالق على ثمنها دفـع يستطيع ال نهأ مهعل مع مجالال تلك في يميق آان ولو تىح لذلك
 .رادين 1.500 إلى 500 من مةغرابو ثرآألا على هرأش تةس إلى ألقلا على

 أنه مهعل مع فعال ويشغلها نزل أو فـندق في له ثرآأ أو فةرغ يصتخص لبطي من آل على ذاتها بةقوعلا وتطبق
 .طالقإلا على أجرها دفع طيعتيس ال

 .نلسابقتيا نرتيلفقا في ليهماع نصوصملا نلتيلحاا في وذلك يامأ عشرة مةإلقاا مدة تجاوز ال أن يجب ذلك ومع

 قبيعا اإلطالق على أجرها دفـع يعطتيس ال نهأ مهعل مع وبرآ رةايس تأجراس من آل )لةدعم(:367 مادةلا
 )3(.دج 5.000 إلى 1.000 من مةغرابو نةس إلى هرأش تةس من بالحبس

 )326.ص 7ر.ج.( 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1(

 :لثاثلا طرسلا لىوألا ةلفقرا ) 3066.ص 49ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانقلل دراكستا
 ..."اءألشيا بددي أو : "... رأقي ..." اءألشياديبي أو : "...من بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

.لكذفيرعيشأوستهاحر حتت الموضوعةوةزولمحجااءشياألبدديأو تلفيذيلاليهعوزلمحجااتنوس ثالث لىإهرشأستة مدةلسبحبال يعاقب 

.اردين 5.000 إلى 500 من لغرامةا اتنـوس ـسـمخ إلى سنة من ـسلحبا بةقــوالع كونتف تهاـاسرحل ـيرغلا لىإ لمةسمةزولمحجا اءشياأل نتآا ذاوإ 

لتيااءألشيالسختي أو لفيت ذيال راهنلاأو ترضقلماأو دينملالىعضايأقةبساالةلفقرافيهايعل وصصنالم بةقوعال طبقتو


.لكذ في شرع أو لرهنالسبي لىع هاسلم 

من أو 14 ادةلما في دةراالو وقحقال فةآا من نارمبالح ينجاال لىع لكذ لىع وةالع حكمي أن وزجي يهعال ةمعينلا التاحلا ميعج وفي 

.ألآثرا لىع واتنس مسوخ ألقلا لىعةسن دةمل مةاقإلا من منعلابو ضهاعب 

 )326.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)2(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

آل اردين 5.000 لىإ 500 من مةارغبو واتنس مسخ لىإ سنة من حبسلاب قباعي 364 ادةلما في هاليع وصنصلما التاحلا ميعج في 

.ددةبلما اءألشيادامع خفيأ من 

أو إلتالفالىعوهعدسا ذينلا لراهناأو ترضقلماأو دينملاأويهعل وزجحملاوعرفأوولصأأو وجزلىعهاتاذبةقوعال طبقتو 

.اءألشيا ذهه يدبدت أو إتالف في وعرشلا لىع أو يدبدتال 

دةلم مةقااإل من منعلابو ضهاعبمن أو 14 ادةلما في ردةالوا وققحال فةآا من انمحرلاب نيجاال لىع كمحي أن لكذ لىع وةالع وزجيو 

.ألآثرا لىع واتنس مسوخ قلاأل لىع نةس

)327.ص 7ر.ج(.1982
 ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا

فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع (3)
 66-156 : رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

 امةرغبوهرأشتةسلىإ هرينشمن حبسلابقبايع طالقإلالىعهارأج دفع طيعتيسالنهأمهلعمع وبآررةياسجرأتاسمنآل
 .اردين 3.000 لىإ 500من
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 GيفGGقحال إال ول تخ وال GـدعبGا فيمG نGي لمبينا Gخاص ألشGاGنمGGبكترت GيتGال قاترGسلاGىعلG Gبقيعا ال :1368ادة1ملا
: نيمدال يضعوتلا

 .روعلفا من يرهمغ أو الدهمبأو اإضرار ولألصا)1
.همبأصول إضرارا روعلفا)2
 .آلخرا لزوجبا إضرارا ينوجالز أحد)3

 هارصألاو اشيووالح قارباأل يـنب تقع تيال اتقرلسل بةسنبال ةائيزجلا اتاءاإلجر تخاذا يجوز ال :369 مادةلا
 .اتاءاإلجر لهذه حدا يضع كوىشال عن لنازتوال مضرورلا الشخص كوىش على بناء إال عةبارلا الدرجة يةغال

 آل على خفاءاإل مةيرج بيكتمرب نيـتلقلمتعا 388و 387 ندتيلماا في عليها نصوصملا اتلعقوبا قـوتطب
 .الخاصة همتحمصلل منها بعضا أو مـسروقـةال اءاألشي ميعج ملواعتاس أو فواأخ الذي ينآلخرا ألشخاصا

 آان ندتـمس أي أو نداسـ أو قداع أو ورقـة أو عايقوت اهاإلآر أو نفعلا أو قوةلبا زعنتا من آل :370 مادةلا
 .اتسنو عشر إلى خمس من قتلمؤا بالسجن قبيعا ءابراا أو تصرفا أو التزاما ثبتي أو منتضي

 الأمو على ئـنةشا مورأ بةسن أو ـشاءبإف أو هةافش أو بةاتآ يدهدتال بطريق حصلت من آل )لةعدم(:371 مادةلا
 مةيرج ارتكب قد ونكي ذلك في رعش أو 370 لمادةا في ةلمبينا محرراتلا على توقيع على أو يةمال أوراق أو
 .دج 30.000 إلى 2.000 من مةوبغرا اتسنو خمس إلى نسنتي من بالحبس قبويعا يرتشهلبا يدهدتال

 هاضعب من أو 14 لمادةا في اردةلوا الحقوق فةآا من مانبالحر نيالجا على يحكم أن ذلك على وةالع يجوزو
)1(.ثرآألا على اتسنو وخمس ألقلا على نةس لمدة

 كررم 350 موادال في عليها نصوصملا ئمالجرا على كررم 60 لمادةا كامحأ تطبق )جديدة(: مكرر 371 مادةلا
)2(.القسم هذا من كررم 370و 354 إلى


ينالثا القسم 

يدرص بدون شيك ارإصدو لنصبا 

 أو يةمال أوراق أو فاترصت أو اتدـسن أو والتقمن أو والمأ تلقى أو تالمسا إلى وصلت من آل :372 مادةلا
 باالحتيال ذلك آانو لكذ في رعش أو منها أي لىع ولالحص إلى أو اماتلتزا من اءإبر أو صاتلمخا أو وعود
 ليام مادتاع أو يةيالخ طةسل أو بةآاذ صفات أو أسماء مالعتسبا إما يهف روعشلا أو بعضها أو يرغلا ثروة آل لبلس
 أي قوعو من يةشخال أو يةمهو أخرى عةواق يةأ أو دثحا وعقو في أو شيء بأي وزفلا في ملألا اثدحبإ أو ياليخ

 .رادين 20.000 إلى 500 من مةغرابو ثرآألا على اتسنو خمس لىإ ألقلا على سنة من بالحبس قبيعا منها شيء
 يةأ أو حصص أو وناتذأ أو اتدنس أو همأس إصدار قصدبرلجمهوا إلى لجأ شخص من نحةجال قعتو وإذا

 إلى والغرامة نواتس عشر إلى حبسلا دةم صلت أن وزيجف يةعانص أو ريةاجت اتوعرشم أو اتآرلش اءوس يةمال اتدنس
 .رادين 200.000
 لمادةا في واردةال الحقوق جميع من مانبالحر نيالجا على ذلك على عالوة كميح أن يجوز لحاالتا جميع وفي

14 .ثرآألا على اتسنو وخمس ألقلا على نةس لمدة وذلك مةاإلقا من منعلوبا بعضها من أو 

 )327.ص 7ر.ج(.1982

 ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا

 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1(

: 156-66  رقم مرألا ظل في حررت
 لىعأو وقيعتلىعأو يةالم وراقأأو الموألىع،ةائنشرأمو بةسنأو اءإفشبأو هةفاشأو بةتاآيدهدتال ريقبط صلتح من آل
 مسخ لىإ نةس من بسحلاب اقبعوي هيرشلتاب يدتهدال يمةرج ارتكب قد لكذب ونكي لكذ في شرع أو 370 دةماال في ةمبينلا حرراتملا
 .اردين 20.000 لىإ 500 من مةارغبو واتنس
 ألقلا لىعنةسدةلم ضهاعب من أو 14 دةمالا في دةرالوا وققحلا افةآ من انمرحلابينالجا لىع حكمي أن لكذ لىع وةالع وزجيو
.ألآثرا لىع واتنس مسوخ

 )26.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)2(
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 على 369و 368 ندتيلمااب مقـررةال ةـميلعموا الدعوى اشرةبمب الخاصة يودقوال اتاءعفاإل طبقت :373 مادةلا
.372 ادةـلما من ألولىا ـقرةلفا في هايـعل نصوصملا صبلنا نحةج

 في نقصلا مةيق عن أو الشيك مةيق عن قلتال مةغرابو اتسنو خمس إلى نةس من بالحبس قبيعا :374 مادةلا
:يدالرص
 قام أو الشيك مةيق من قلأيدالرص آان أو صرفلل بلوقا ئمقا يدرص لهابيقالكاشي يةن بسوء أصدر من آل)1
.رفهص من يهعل لمسحوبا منع أو الشيك إصدار عدب عضهب أو آله يدالرص بسحب
.بذلك مهعل مع قةباسلا لفقرةا في إليها مشارال الظروف في ادراص شيكا هرظ أو بلق من آل)2
 .مانضآ علهج بل فورا صرفه عدم رطاشتو شيكا ظهر أو بلق أو أصدر من آل)3

 في نقصلا مةقي عن أو يكشلا مةيق عن قلتال مةغرابو اتنوس عشر إلى نةس من بسحلاب اقبعي :375 مادةلا
:يدالرص
.شيك يفز أو زور من آل)1
 .بذلك مهعل مع يفمز أو ورمز شيك تالمسا بلق من آل)2

 ،ةائيزجلا اتاءاإلجر ونناق من 329و 40و 37 موادال كامحأ طبيقبت إلخاللا وند )جديدة(: مكرر 375 مادةلا
 GقيGقحتوال ةعلمتاباوGثحلببا Gشيك لاGنمGيدفتGسمGالGةمGإقا Gانكمة محكم أو Gشيك لبا Gاء لوفا Gانكمة محكم Gضا أي تص تخ
)1(.ونناقلا هذا من 374و 3 كررم 16 ندتيلماا في عليها نصوصملا ئمالجرا في كموالح

 لثاثلا القسم
 نةاماأل نةايخ

 أو صاتلمخا أو يةمال أوراقـا أو بضائع أو قـودان أو يةتجار أوراقا يةن بسوء بدد أو اختلس من آل :376 مادةلا
 أو عةيدولا أو اإلجازة يلسب على إال يهإل لمتس قد كنت لم اءإبر أو التزاما بتتث أو منتضت أخرى محررات يةأ
 أو عمالهاالست أو يمهادتق أو ردها بشرط أجر يربغ أو بأجر ملع اءدأل أو لااالستعم يةعار أو هنالر أو آالةولا

 نةمااأل نةياخ مةيرلج تكبامر عدي يهازحائ أو عليها يدال عيواض أو بمالكيها إضرارا وذلك ينعم ملع في امهادخالست
 .دج 20.000 إلى 500 من مةغرابو اتسنو ثالث إلى هرأش ثةثال من بالحبس قبويعا
 14 لمادةا في اردةلوا الحـقوق من ثرآأ أو حق من مانبالحر نيالجا على يحكم أن ذلك على وةالع يجوزو
 .ثرآألا على اتسنو وخمس ألقلا على نةس لمدة وذلك مةإلقاا من وبالمنع
 ريةاجلتا ألوراقاو قودنال سرقةب نالقتلمتعا 159و 158 ندتيلماا يهعل صتن بما إلخاللا وند ذلك آلو
 .ةيلعموما عاتدلمستوا من عليها ستيالءالوا اتدلمستناو

 لىع 369و 368 ندتيلمااب مقـررةال ةـميلعموا الدعوى بمباشرة الخاصة يودقوال اتعفاءاإل بقطت :377 مادةلا
.376 لمادةا في عليها نصوصملا نةماألا نةياخ نحةج

 نةايخ قعتو إذا رادين 200.000 إلى مةغرالاو اتسنو عشر إلى الحبس مدة تـصل أن يجـوز :378 مادةلا
 :نةماألا

 أو آةشر عن باودنم أو يـراسم أو يرامد فهوصب أو الخاص بهسالح ولللحص رلجمهوا إلى لجأ خصش من-
 .الرهن أو آالةولا أو عةيدولا لسبي لىع يةمال أوراق أو والمأ على ناعيص أو تجاري روعشم

 مةيقب أو يةتجار والمأ أو عقار بيع منبث مرألا وتعلق ودعق محرر أو نيهم شارتمس أو وسيط أو مسارس من-
 ذهه ثلم آانت إذا يجارإ حوالة منثب أو بيعها أو شرائها منثب أو يةقارع لشرآات حصص أو همأس في اباالآتت
 .قانونا بها صرحام الحوالة
.376 لمادةا من ةلثانيا قرةفلا كامحأ أيضا تطبق أن يجوزو

 )26.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال فتضيأ )1(
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 أو تهفيظو مالعأ مباشرة أثناء ةضائيق فـةيظوب أو ةيعموم فةيظوب ئمقا من نةماألا نةياخ قعتو إذا :379 مادةلا
 .اتسنو عشر إلى خمس من قتالمؤ السجن بةقوعلا ونكتف تهابسابمن

 يهف خبرة عدم أو هـوى أو ميال أو عشرة عةساتلا ليكم لم لقاصر حاجة غلاست من آل )لةدعم(:380 مادةلا
 من بالحبس قبيعا به راراإض لكذو ليةالما تهمذ شغلت أخرى فاترصت يةأ أو منها اءإبر أو اماتلتزا نهم لسليخت
 .دج 10.000 إلى 500 من مةغرابو اتسنو ـالثث إلى هـرشأ ثـةالث

 ليهع نيمجال انآ إذا دج 15.000 إلى 1.000 مـن مـةغراوال اتسنو خمس لىإ نةس من الحبس بةقوعلا ونكتو
 أن يجوز لمادةا هذه في عليها نصوصملا لحاالتا جميع وفي تهطلس أو هقابتر أو نيالجا يةرعا تحت عاضومو
دةمل وذلك مةإلقاا من وبالمنع 14 لمادةا في اردةالو الحقوق من ثرآأ أو حق من انمربالح نيالجا على أيضا كميح
)1(.ثرآألا على اتسنو وخمس ألقلا على نةس

 التزاما زورا عليها حـرر بـأن اهأمانت وخان اضيب على عةوقم ورقة على منتؤأ من آل )لةدعم(:381 مادةلا
 نةس من بالحبس قبيعا لضررل يةمالال تهمذ أو الموقع شخص عـرضي أن نيمك خرآ تصرف أي أو نه،م اءإبر أو
 .دج 50.000 إلى 1.000 من مةغرابو ثرآألا لىع اتسنو خمس إلى ألقلا على
 14دةاملا في ردةالوا الحقوق من ثرآأ أو حق من مانبالحر نيالجا لىع كميح أن ذلك على عالوة يجوزو
 .ثرآألا على اتسنو خمس إلى ألقلا على نةس من مةإلقاا من وبالمنع
 فهوصبةائيزجلا اتاءاإلجر ضده ذخفتت يهإل بها هدع قد ياضب على عةوقملا قةرولا ونكتال تيال لةالحا وفي
)2(.الوصف هذاب قبويعا مزورا

 قةيرط يةبأ سهالاخت ثم ةـضائيق أو ـةيرإدا نازعـةم في اتذآرم أو أوراق أو اتدنس قدم من آل :382 مادةلا
 .دج 1.000 إلى 100 من مةراوبغ هرأش تـةس إلى يـنرهش من بالحبس قبيعا ديمهاتق عادةإ عن متنعا أو آانت

 )327.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1(

 : لثاثلا طرلسا لىوألا ةلفقرا )3066.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقل دراكاست
 ..."نهام إبراء أو اتمالتزا"...: يقرأ ..." نهام وإبراء اتمالتزا : "... من بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 ةأي أو نهام إبراء أو اتمالتزانهم لسختلي يهفرةبخدمعأو وىهأو ميال أو لعشريناويةادلحاملكيلم اصرلق جةاحغلتسامن آل

1 0.000 لىإ 500 من امةرغبو واتنس ثالث لىإ هرأش ثةالث من حبسلبا اقبعي به إضرارا لكذو يةماللا تهذم غلشت رىخأ اتتصرف
 .اردين
 يةعار حتتعاوضمو يهعل جنيملا انآذاإ اردين1 5.000 لىإ0001. من امةرغالو واتنس مسخ لىإ نةس من حبسلا بةقوعال ونوتك
 .تهلطس أوهابترق أوينجاال

 في دةرالوا وققحلا من أآثر أو حق من انمرحلابينالجا لىع ضايأ حكمي أن وزجيةمادال هذه في هايعل وصنصلماتالحاال ميعج وفي
.ألآثرا لىع واتنس مسوخ ألقلا لىع نةس دةمل لكذو امةإلقا من منعلابو 14 دةماال

 )327.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)2(

 :لثاثلا طرلسا لىوألا ةلفقرا )3067.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقل دراكاست
 ..."خرآ تصرف أي أو نه،م براءإ أو "...: يقرأ ..."خرآ رفتص أيو ه،نم إبراء أو : "... من بدال

: ليي آما ن 1966يويو 8 في ؤرخملا 156-66 

يعرض أن مكني خرآ تصرف أي أو نهم براءاا أو امازتال راوز هايعل حرر أنباهانتمأ انخو ياضب لىع عةموق رقةو لىع منؤتأ من آل 


5.000 لىإ 500 من مةارغبو ألآثرا لىع واتنس مسخ لىإ ألقلا لىع نةس من حبسلاب اقبعي ررضلل يةمالال تهذم أو وقعملا شخص 

.اردين 

نةس من امةإلقا من منعلابو 14 دةمالا في ردةالوا وققحلا من أآثر أو حق من انمحرلابينجاال لىع حكمي أن لكذ لىع وةالع وزجيو 

.ثرألآا لىع واتنس مسخ لىإ ألقلا لىع 


.وصفلاذاهب اقبعي ورازم فهصبوةائيجزال اتجراءإلا ضده ذخفتت يهإل هاب عهد قد ياضب لىع عةوقلما قةرلوا ونتكال لتيا لةحاال وفي 
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 GنمGث ثالGوال نيGاثGوال ولألا ألقGساماGيفGGا عليهG نGصوصمال ئمGرا الج Gبكترت عنGدما )1ةل1دعم(:1رر1كم 382 م1ادة ال
 : قبيعا نيالجا فإن 119 لمادةا في إليها مشارال ةرياعتباال ألشخاصا أو ولةدال ضد لبابا هذا من لثلثاا فصللا


.354و 353و 352 موادال في اردةالو لحاالتا في بدمؤال بالسجن-1 

نص تG تGيلا الحالGة Gتثناء باس نحGة،جب Gق يتعل مGرألا آGان إذا اتGنو س)10(عشر إلى)2(نسنتي من بالحبس-2 
)1(.لعقوباتا ونناق من 370 لمادةا عليها

 GيفG Gددة محGلا ئمGرا الج GنعGGا ائيزج Gسؤوال ميو لمعنا Gشخص الG ون كي أنن يمك )1دة1يجد(:11رر1كم 1382ادة1ملا
 .كررم 51 لمادةا في عليها نصوصملا للشروط طبقا وذلك الفصل، هذا من 3و 2و 1 ألقساما

 Gادة لما وفي كرر،م 18 لمادةا في عليها نصوصملا لكيفياتا حسب مة،غراال بةوقع يولمعنا الشخص على تطبق
 .ضاءتاالق ندع 2 كررم 18
)2(.كررم 18 لمادةا في عليها وصنصملا يةيلمكتال لعقوباتا من ثرآأ أو احدةلو أيضا عرضتي

 بعارلا القسم
)3( ليسفلتا

 ونناقلا في عليها نصوصملا لحاالتا في التفليس مةيرج بهكاترال هليتمسؤو ثبتت من آل )لةدعم(:383 مادةلا
 : قبيعا تجاريلا

 .دج 200.000 إلى دج 25.000 من مةغرابو)2(نسنتي إلى)2(ينهرش من بالحبس يرتقصلبا التفليس عن-
-GGنعG تالGGبال سي فلGGدل تGيس GGالح بGسبGGنمGGG1(نة س(GGى إلGخGGسم)5(GGغرابوتاونسGGةمGGGنمG 100.000 دج GGىإلG 

 .دج500.000
 دةاملا في اردةلوا الحقوق من ثرآأ أو حق من مانبالحر بالتدليس المفلس على يقضى أن ذلك على عالوة يجوزو

)4(.ثرآألا على اتسنو )5( سوخم ألقلا على)1(نةس لمدة ونناقلا هذا من 1 كررم 9

)18.ص 34ر.ج.(2001 وونيي 26 في خرالمؤ09-  رقم ننوقابال لتدع)1( 01


: ليي آما حررتو )334.ص 7ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع 

اصشخاأل أو لةدوال ضد اببلا ذاه من لثاثلا صلفال من ثاللثاو ينثاالو ألولا امسقألا في يهاعل صوصنالم يةناالج ترتكب ندماع 

: اقبعي انيجلا إنف 119 ادةلما في يهاإل ارمشلاةيارالعتبا 

.354و 353و 352 ادمولا في دةراوالتالحاال في بدمؤلانسجبال-1 

.اتوبلعقا ونانق من 370 دةمالايهاعل نصت لتيااءاستثنبحةنبج لقيتع مرألاانآذاإ واتنس عشر لىإ سنتين منسببالح-2 


رارض تضر أن نهاشأ من لها نصب أو سهاتلاخ أو رقهاس تيلا داتنلسا أو لقيما أو المواأل ونتك ماندع دامعإلا بةقوعل انيجلاضرويتع 

.ددشمخرآ ظرف أيببةحوصمبةكترالم العفاأل تكن لم ولو مةأللياعلال لحصالمباشااحف 


: ليي آما حررتو )757.ص 53ر.ج.(1975 يويون 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب أضيفت 

اصشخاأل أو لةدوال ضد اببلا ذاه من لثاثلا صلفال من ثلثاالو ينثاالو ألولا امسقألا في يهاعل صوصنالم يةناالج ترتكب ندماع 

:اقبعي انيجلا إنف 119 ادةلما في يهاإل ارمشلاةيارالعتبا 

 .354و 353و 352 ادلموا في دةرالواتااللحا في بدمؤالنسجبال-1

.رىخألاتالحاال في اتونس عشر لىإ مسخ من سببالح-2 

ضرتأننهاشأ منهال نصب أوها،ستلاخأوا،رقهسلتيااتدنلساأو لقيماأوالمواألونتك ندماعدامعإلابةقوعل تعرضيينجاالأنإال 


.شددمخرآ ظرف أيببةحوصمبةكترلماالعفاأل كنتلم لوومةأللياعلالحلصالمباشااحف ضررا

)26.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)2(

)26.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ونانلقاب لرابعا سملقا واننع عدل)3( 

"فالسإلا " لرابعا سملقا : ليياآم 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 )26.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)4(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

: قبايع رةتجاال ونانق في هايعل صوصنالم تالحاال في فالسإلا مةيرج بهكاتربا قضي من آل 

.سنتين لىإ هرينش من حبسلاب يطسبال سإلفالا عن- 

.واتنس مسخ لىإ نةس من حبسلابسيدلتبال فالسإلا عن- 

لىع نةس مدةل 14 دةماال في ردةاالو وققحلا من أآثر أو حق من انمرحلاب ليسدلتبا لسفملا لىع يقضى أن لكذ لىع وةالع وزجيو 

.ألآثرا لىع واتنس مسخو قلاأل 
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 فGي عليهGا نGصوصمال Gات بلعقوبا بالتدليس يسفلتوال يرتقصلبا التفليس في لشرآاءا قبيعا )لةدعم(:384 مادةلا
)1(.تاجرال فةص همل كنت لم ولو تىح نون،القا هذا من 383 لمادةا

)2()غاةلم(:385 مادةلا


سمالخا القسم 

)3( يةراقعلا مالكاأل على التعدي في

 آل دج 20.000إلى 2.000 مـن مةغـرابو ـواتسن خمس إلى ةنـس من بالحبس قبيعا )لةدعم(:386 مادةلا
 .التدليس بطرق أو سةخل وذلك يرللغ مملوآا قاراع زعانت من

 ملح مع أو اصأشخ عدة من كسرلا أو التسلق قةيرطب أو نفعلا أو يدهدتلبا ليال قعو قد ةلكيلما اعزانت آان وإذا
 مةغراوال اتسنو شرع إلى نسنتي من الحبس بةوقعلا ونكتف اةلجنا من ثـرآأ أو واحد طةساوب مخبأ أو ظاهر سالح
 )4(.دج 30.000 إلى دج 10.000 من

 )26.ص 84 ر.ج( 2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 .جراتلا فةص همل تكن لم لوو تىح 383 ادةلما في يهاعل وصنصلماتباقوعبال سيدلتبال فالسإلاو يطسبال فالسإلا في اءآلشرا اقبعي

 )337.ص 7ر.ج(.1982

 ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا

 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لغيتأ )2(

: 156-66 

فالسإلل رةرقالم اتبولعقاب ليسدلتبا أو يطسبال فالسإلا مةيرج في همانتدإ تثبت ذينلا لةوقنالم لقيما رةسسماوفصرلا الءوآ اقبعي 

.تالحاال ميعج في لكذوسيتدلبال 


)336.ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال عدل)3( 


"ةاريقلعا يةكملال لىع ديعتلا في : " ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 قمر مرألا ظل في حرر


)327.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)4( 


: بعلرااوينثاال طرلساةانيلثاةلفقرا )3067.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانقلل دراكاست 

 "...لعنفا أو  : "... يقرأ ... "لعنفاو: " ...من بدال

 "...أآثر و احدو  "...: يقرأ ..."أآثر و احدو: " ...من بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

طرقب أو لسةخ لكذو لغيرلاآلومم رااقع انتزع من آل اردين 2.000 لىإ 500 من امةرغبو هرأش ستة لىإ هرينش من حبسلبا اقبعي 

.ليسدلتا 

خبأم أو اهرظ سالح حمل مع أو اصخشأ عدة من لكسرا أو لقلتسا طريقب أو لعنفا أو يدتهدبال ليال وقع قد يةكملال اعانتز انآ ذاوإ 

.اريند 3.000 لىإ دج 500 من امةرغالو واتنس الثث لىإ هرأش ثةالث من حبسلا بةقوعال ونكتف ناةلجا من أآثر أو حداو سطةابو 
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 سدساال القسم
 اءاألشي اءفخإ

 في أو مجموعها في نحةج أو ةـجناي مـن حصلةتم أو بددةم أو سةتلخم أشياء مداع أخفي من آل :387 مادةلا
 .رادين 20.000 إلى 500 من مةراوبغ ثرآألا على اتـوسن خمس إلى ـلألقا على نةس من بالحبس قبيعا منها جزء

.لمخفاةا األشياء مةيق عفض إلى تصل تىح رادين 20.000 مةغرالا تجاوز أو يجوزو 

من 14 لمادةا في لواردةا الحقـوق من ثرآأ أو حق من انرمحلاب نيالجا على كميح أن لكذ على عالوة يجوزو 
 ذاإ أشد اتبوقع يةأب إلخاللا عدم مع ذلك آلو .رثـألآا على اتنوس خمس إلى ألقلا على نةس لمدة ونناقلا هذا
 .44و 43و 42 موادلل طبقا يةناالج فـي االشتراك لةحا في مرألا تضىقا

 بةوقع هي لمخفاةا األشياء نهع لتصحت الذي علفلا على قةبطملا بةقوعلا آانت إذا ما حالة في :388 مادةلا
 .فاءخاإل قتو بها علمي آان تيال روفظولل يةناللج ونلقانا يقررها التي بةوقعلبا مخفيال قبيعا يةناج

 .بدمؤال جنسلا بةقوعب مخفيلل بةسنبال تبدلتس امإلعدا بةوقع فإن ذلك ومع
.387 لمادةا في عليها منصوصال مةغرابال كمالح دائما يجوزو

 على 369و 368 ندتيلمابا مقـررةال ةـلعموميا الدعـوى بمباشرة الخاصة يودقوال اتعفاءاإل تطبق :389 مادةلا
.387 لمادةا في عليها نصوصملا اإلخفاء نحةج

 رركم سدساال لقسما
)1( موالاأل تبييض

 : والملأل ضاتبيي ريعتب )جديدة(:مكرر 389 مادةلا
 GريGغ Gصدر مGال GهيGومت أو Gاء إخف Gرض غب Gة، يمإجرا اتدئعا Gا بأنهG Gل فاعGال Gم علG GعمGGا نقلهG أو Gات لكلممتاGليGوحت- أ
 هذهGGGا منهG تتGGتأ GيتGال يةألصGGلاGةمGيرالج GGاب ارتك فGGي GGورط تم شGGخص أي عدةاGGسم أو تاكGGتلمملاكلتل روعش لما
 .تهعلفل ةلقانونيا ثارآلا من فالتإلا على ،لكاتتلمما

 أو Gا حرآتهG أو Gا فيهG Gصرف تGال GةيGفيآ أو Gا مكانهG أو Gصدرها مG أو Gات لكلممتلةيلحقيقاةعلطبياGهيGومت أو Gاء إخف- ب
 .يةمإجرا اتدئعا أنها فاعلال لمع مع ها،ب قةعلتمال الحقوق
 اتد عائ كلتGش أنهGا هGا،يقتل Gت قو Gذلك ب ئمالقGا الGشخص علGم مGع امهادخGت اس أو حيازتهGا أو لكاتلممتا اآتساب-ج
 .يةمإجرا
 ولGةمحاو ارتكابهGا علGى مرتGآلا أو Gؤ التواط أو مGادة،ال Gذه هل وفقا مقررةلا ئمالجرا من أي ارتكاب في آةشارمال-د

 .نهشأب لمشورةا اءدسإو يلههستو ذلك على يضتحروال عدةساموال ارتكابها

Gشرع إلGى اتGنوس)5(Gس خم مGن Gالحبس ب وال مألا ضGي بتبي قGام مGن آGل Gبقايع )ل1ةدعم(:11ررمك 389 1ادةمال
 .دج 3.000.000 إلى دج 1.000.000 منمةغرابواتسنو)10(

)2(.لمادةا هذه في عليها نصوصملا مةيرالج على كررم 60 لمادةا كامحأ تطبق


)12و 11.ص71ر.ج.(2004 ربنوفم 10 في ؤرخملا 04-15 رقم ونناقلابثلثاال ابلكتا من ينثاال ابلبا من لثاثلا صلفلا ممت)1( 

.7 مكرر 389 دةماال لىإ مكرر 389 من ادلموا منضويت "الألمواضيتبي " واننع حتت مكرر دسسا سمبق


)26.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)2( 


: ليي آما)10.ص71 ر.ج(،2004 ربنوفم 10 فيخرالمؤ 04-15 رقم ونانلقا ظل في حررت 

لىإ دج1 000.000. من امةرغبو واتنس)10( عشر لىإ واتنس)5(مسخ من حبسلاب الاألمو ضبتبيي امق من آل اقبعي 

 . دج 3.000.000

110 



                        G    G       
                            

          
             

  
          G  G     G  G     G  

     
  

                      
                                       

            
                       

  
      G   G  G              

       
              

                     G           
   

                
  

                                
                            

    
  

                 G               
                        

  
  

                              G     
        

                            
      

       
         

   GG   GG    G  G         G   G    G  GG   G  
  

             
               

     
  
  
  
  

____________  
  

            
  

                 
                     

                  

 لاGتعم سبا أو دا عتياال لGبيس علGى وال مألاضGي تبي مGةيجر Gب يرتك مGن آGل قبيعا )لةدعم(:2مكرر 389 مادةلا
)20(ينعGشر إلى اتسنو)10(عشر من بالحبس ية،مإجرا ماعةج إطار في أو نيهم نشاط يمنحها تيال لتسهيالتا
 .دج 8.000.000 إلى دج 4.000.000 من مةغرابو نةس

)1(.لمادةا هذه في عليها نصوصملا مةيرالج على ركرم 60 لمادةا كامحأ تطبق

 Gسم الق Gذا هGيفGGا عليهG Gصوص نGمال ئمGرا الج Gاب ارتك GيفGGة ولGامحال Gى علG Gبقيعا )1دة1يجد(:13رر1كم 1389ادة1ملا
 .مةتاال مةيرللج مقررةلا لعقوباتاب

 نGصوصمال ة مGيرالج Gوع ضمو األمالك صادرةمب تصةخملا ةضائيلقا هةالج كمتح )جديدة(:4مكرر 389 مادةلا
 نGهأ مالكهGا Gت أثب إذا إال نGت،آا يGد أي فGي ذلGك، عGن تجGةناال ألخGرىا ئGدافووال اتدئلعاا فيها بما القسم، هذا في عليها
 .روعشلما يرغ بمصدرها علمي كني لم نهوأ شرعي، ندس بموجب يحوزها
 ضGي لتبياGو رتكبم أو Gبكرتم بقGىي عنGدما مGةيالجر محل والمألا صادرةمب كمالح تصةخملاةضائيلقا هةالج نيمك

 .ينولهجم
 ن يمك ال وال مألا صادرة م فGإن ية،عشر قةيرطب عليها تحصلملا والمألا مع نحةج أو يةناج اتدئعا دمجتان إذا
 .اتدئلعاا هذه مقدارب إال ونكت أن

 .ضلتبييا مةيرج ارتكاب في ةللمستعما تعداموال ئلوسالا صادرةمب تصةخملا ةضائيلقا هةالج تنطق آما
 مGةيق تGساوي يGةمال بGةوقعب تGصةمخال ةضائي لقا هGةجال تقGضي مصادرة،لا محل لكاتلممتا حجز أو يمتقد عذرت إذا
 .لكاتلممتا هذه

 .مكانها يدتحد آذاو وتعريفها ةلمعنيا لكاتلممتا نتعيي صادرةملبا القاضي القرار أو كمالح منتضي أن يجب

 عليهGا نGصوصمال ئمالجGرا بGهاكتالر يGهلع كGوممحال عيلطبيا الشخص على يطبق )جديدة(:5مكرر 389 مادةلا
 G 9ادة لما في عليها نصوصملا يةيلمكتال لعقوباتا من ثرآأ أو احدةو بةوقع 2كررم 389و 1كررم 389 ندتيلماا في
 .ونناقلا هذا من

عGشر Gدة مل أو ة نهائي فةبGص نيالGوط يم إلقلGا علGى مGةاإلقا مGن بGالمنع كGمحال يجوز )جديدة(:6مكرر 389 مادةلا
 389و 1كGررم 389 ندتيGا لما فGي عليها نصوصملا ئمالجرا بإحدى مدان يأجنب آل على ثر،آاأل على اتسنو)10(
 .2كررم

 ندتيGا لما فGي عليهGا نGصوصمال مGةيالجر Gب يرتك الGذي يو لمعنا الشخص قبيعا )جديدة(:7مكرر 389 مادةلا
 : ةاآلتي لعقوباتاب 2كررم 389و 1كررم 389
 1كررم 389 ندتيلماا في عليها نصوصملا مةغرالل ألقصىا الحد اتمر)4(أربع عن قلت أننيمك ال مةغرا-
 .ونناقلا هذا من 2كررم 389و

 .ضهاتبيي تم تيال تائدعاوال لكاتلممتا صادرةم-
 .مةيرالج ارتكاب في لتاستعم تيال تعداموال ئلوسالا صادرةم-
 Gذه هGةمGيق Gساوي تGةيGلامGةبGقوعب Gصة تخملاةضائي قال GةهGلجاGمكتح صادرة،ملاGل محG تا الممتلك Gز حجG أو Gديم تق Gذر تع إذا
 .تاالممتلك
 : ناآلتيتي نلعقوبتيا بإحدى ذلك إلى إلضافةاب تقضي أن ةضائيلقا هةالج نويمك
 .اتسنو)5(خمس تجاوزت ال لمدة ماعيتجا أو نيهم نشاط ولةمزا من المنع- أ
 .يولمعنا الشخص حل-ب


)26.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)1( 


: ليي آما)10.ص71 ر.ج(.2004 ربنوفم 10 فيخرالمؤ 04-15 رقم وننالقاب ظل في حررت 

عةجما ارطإ في أو نيهم اطنش هانحيم لتيا هيالتلتسا العمتسبا أوداالعتيالسبي لىع الوألماضتبيي مةيرج يرتكب من آل اقبعي 

. دج 8.000.000 لىإ دج 4.000.000 من امةرغبو نةس)15(رةشع مسخ لىإ واتنس)10(عشر من حبسلبا ية،امرإج 
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 عبساال القسم
 يةفنلاوةألدبيا يةكللما على التعدي

)1()غاةلم(:390 مادةلا

)2()غاةلم(:391 مادةلا

)3()غاةلم(:392 مادةلا

 )4()ة ملغا (:393 مادةلا

)5()غاةلم(:394 مادةلا

 )23.ص 13ر.ج(.1997 ارسم 06 خرالمؤ 97-10 رقم مرألاب لغيتأ )1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
أو عابومط انآ اءوس خرآ اجإنت أي أو ةزيتي وراص أو ماسور أو يةقيسمو اتفلؤم أو اتابآت يةرئازلجا ضيارألا في نشر من آل
 لىإ 500 من مةارغب اقبعوي يدقلتال مةيرج باكترم عدي ينلفؤملا يةكملب قةعلتلما مةألنظاو انينقولا لكذب فاالمخ ضهعب أو لهآ ورافحم


.رجاخلافي أو جزائرلافي رتدصقد انتآواءساردين1 0.000 

.دةقلم اتفلؤم ردتوسا أو درص أو لبيعل رحط من آل لىع تهااذ بةقوعال طبقتو 

 )23.ص 13ر.ج(.1997 ارسم 06 خرالمؤ 97-10 رقم مرألاب لغيتأ )2(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 هاحدد ماآ لفؤملا قوقح لكذب اكهمنت انتآ قةيرط يةبأ ذهني اجإنت أي ذاعأ أو عرض أو جأنت من آل يدقلتال مةيرلج باكترم ضايأ عدي
.390 دةمالافيهايعل نصوصلمابةقوعبال قباعوي ن،نوقاالاظمهون

 )23.ص 13ر.ج(.1997 ارسم 06 خرالمؤ 97-10 رقم مرألاب لغيتأ )3(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

نسنتي لىإ هرينش من حبسلاةبولعقا ونفتك ابقتينلساندتيماال في هايإل ارمشلالعافألا ابارتك ادتعاقد يدقلتال مةيرج مرتكب انآذاإ 

.اردين 20.000 لىإ 500 من مةارغالو 


قإغالب حكملا وزجيو امةرغال يمةوق ةبولعقا دةم اعفضت قةبساال ةرلفقا جبومب انيجلا لىع كمحلا سبق عدب عودال لةحا وفي 

.اائينه أو تامؤق اقإغال ؤهآارشو يدقلتال مرتكب هاغلتسي لتيا اتؤسسلما 


)23.ص 13ر.ج(.1997 ارسم 06 خرالمؤ 97-10 رقم مرألاب لغيتأ )4( 


: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 رقم مرألا ظل في حررت 

دخللا في همصصحةيمق دلعاي لغمب رةادصبم ضايأ اةنالج لىع حكمي 392و391و 290 ادموال في هاليع وصنصلماتالحاال ميعج في 

افةآو وعمشرلا غير اجلإلنت صايصخ عدةالم واتدألا فةآا رةصادبم لكذوآ عةورشالم غير عةاإلذاو رضوالع اجإلنتا لىع مترتبلا 

.لدةقالم اءألشياو سخنلا 

أو لهآمبأ نةاإلدبا كمحلا بنشر 18 ةمادال كمحل قابط مرأت أن دنيملا لحقاب دعيملا لبط لىع اءنب لكذ لىع وةالع مةكحلمل وزجيو 

أو منشآت يةأ أو هميلع ومكحملا مسكن ابب لىع خصاأل لىوع هاددتح لتيا اآنمألا في هقليوبتع اهتعين لتيا حفصلا في نهم لخصم 

.بها مقضيلامةارغلل قصىألاحدلالكذمع لنشراذاهاتنفق يمةقوزاجتالأن لىعهمنفقت لىعلكذآلوهملآةملوم رضعالتاص 

 97-10 )23.ص13ر.ج(.1997 ارسم 06 خرالمؤ

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
لىإ رةادصمال خللدا صصح أو خلدال لكذآو دةقلالم سخنلوا واتدألا لمست 393و 390 ندتيماال في يهاعل صوصنالم تالحاال في
 لم ذاإ أو همليإ لمستما مةيق ضررلا من وزاجما ماأ ضرر من همابصأما اردقم عن هملضايوعت لكذو قهقوح ويذ لىإ أو لفؤملا
 .نهميقباالزءجلابأوملكاال يضعوتبال بةالمطللدةاتعالم روطشبال دنيملاقبالح اءدعالاهملحقينهفإرةادصمصلتح

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألاب لغيتأ )5(

 رقم مرألا ظل في حررت

112 



     
     

    
  

                              
                         G                 

   
            

                          
          

  
                    

                           G           
     

   
                            

               
                           

            
   G     GG   G   G         

      
  

                   G           
             

       
                                    

            
  

                               
                                          

    
   

            G  G  GG   GG  G   G  G  
                         

              
     

                           
    

  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  

                    
                    

)1( مكرر عبساال القسم
 جةلاعلما ظمةنأب اسلمسا

 اتلمعطيل يةلآلا

 إلGى دج 50.000 مGن مGةغرابو)1(نةسG إلGى هر أشG)3(ثGةالث مGن Gالحبس ب Gبقايع )جديدة(: مكرر 394 مادةلا
 أو GاتيلمعطليGةلآلاةلجلمعالمGةوظنممGن Gزءجأو آGل فGيGشالغGقطري عGن بقGييأو يدخل من آل دج 100.000

 .ذلك وليحا
 .مةوظنمال طياتلمع رتغيي أو حذف ذلك على ترتب إذا بةوقعلا تضاعف
 هر أشG)6(تة سG مGن Gبس الح بGةوقعال ونكت مةوظنمال غالتاش نظام تخريب عالهأ لمذآورةا عالألفا عن ترتب وإذا
 .دج 150.000 إلى دج 50.000 من مةغراوال)2(نسنتي إلى

 500.000 مGن مGةغرابواتسنو)3(ثالث إلى هرأش)6(تةس من بالحبس قبيعا )جديدة(:1مكرر 394 مادةلا
 Gق بطري عGدل أو أزال أو يGةلآلاة لجلمعاا نظGام فGي Gاتيمعط Gش الغ Gق بطري أدخGل مGن آل دج، 2.000.000 إلى دج
 .يتضمنها تيال لمعطياتا الغش

 1.000.000 مGن مGةغرابواتسنو)3(ثالث إلى)2(ينهرش من بالحبس قبيعا )جديدة(:2مكرر 394 مادةلا
 : تييأ بما الغش طريق وعن داعم يقوم من آل دج، 5.000.000 إلى دج

 Gق طري عGن سGلةمرا أو عالجةم أو نةمحز معطيات في تجارالا أو نشر أو يرتوف أو تجميع أو بحث أو يممصت-1
 .القسم هذا في عليها نصوصملا ئمالجرا بها ترتكب أن نيمك ةلوماتيعم مةوظنم

 ئمGرا الجG GGدى إحG GGنمGGGاهGGيعل Gصل تحGGلماتايGGطعملا Gان آG GGرض غGG ألي لاGتعم سا أو شر نGG أو ءاش إفGG أو ةزGايGGح-2
 .القسم هذا في عليها نصوصملا

 فاعد لا مGةيالجر فتدهGت اس إذا القسم، هذا في عليها نصوصملا لعقوباتا تضاعف )جديدة(:3مكرر 394 مادةلا
 .أشد عقوبات بتطبيق إلخاللا وند عام،ال ونناقلل عةالخاض تمؤسساوال لهيئاتا أو نيالوط

 هGذا فGي عليهGا نGصوصمال ئمالجGرا إحGدى Gب يرتك الذي يولمعنا الشخص قبيعا )جديدة(:4كررم 394 مادةلا
 .يعلطبيا للشخص مقررةلا مةغرالل ألقصىا الحد اتمر)5(خمس عادلت مةغراب القسم

 من ثرآأ أو مةيرلج إلعدادا غرضب تألف اتفاق في أو وعةممج في شارك من آل )جديدة(:5مكرر 394 مادةلا
 Gات بلعقوبا Gب قايع يGة،ماد عGالأف Gدة ع أو عGلفب مجGسدا يرتحGضال هGذا آGانو القGسم هGذا فGي عليهGا نصوصملا ئماالجر
 .ذاتها مةيرللج مقررةلا

 مجGرا بوال Gزة األجه صادرة مبGمكGيح ،ة لنيا Gسن حGريGغال Gوق بحق Gاظ االحتف GعمG )1دة1يجد(:16رر1كم 1394ادة1ملا
 Gالوة ع القGسم، هGذال وفقGا عليهGا قبلمعاا ئمالجرا من مةيرلج محال نتكو تيال المواقع غالقإ مع مةتخدسمال ئلوالوسا
 .لكهاما علمب ارتكبت قد مةيرالج آانت إذا غاللتالسا كانم أو محللا غالقإ على

 Gات بلعقوبا القسم هذا في عليها نصوصملا نحالج ارتكاب في روعشلا على قبيعا )جديدة(:7مكرر 394 مادةلا
 .ااتهذ نحةجلل مقررةلا

 بـ )12و 11.ص71ر.ج(،2004 ربنوفم 10 في ؤرخملا 04-15 رقم ننوقابال لثاثلا ابلكتا من ينثاال ابلبا من لثاثلا صلفال ممت)1(
 .7 مكرر 394 دةمالا لىإ مكرر 394 من ادولما منضويت "اتطيعملل يةآللا جةلعاالم نظمةبأ مساسلا" واننع حتت مكرر ابعسسمق
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نمالثا القسم 

تنتج التي ارألضراو خريبلتوا الهدم 

)1( قلالن ائلسو جاهتا تحويل عن

 أو يمخG أو غGرف أو آنمGسا أو بGانم فGي مGداع نارلا وضع من آل بدمؤال بالسجن قبيعا )لةدعم(:395 مادةلا
 مو لعما وعلى نى،كللس ةلمستعم أو نةوكسم نتآا إذا وذلك ورش، أو مخازن أو فنس أو بواخر أو ةلمتنق ولو أآشاك
 .يةناالج لمرتكب آةولمم يرغ أو آةولمم آانت اءسو نى،كللس ةلمستعم أو نةوكسم آنماأ في
 اصخشأ بها ليس يدحد كةس عربات أو اتطائر أو مرآبات في مداع نارلا وضع من على ذاتها بةوقعلا بقطتو
)2(.أشخاص هليستعم قطار منض تدخل كنول

 األموال في داعم ارلنا ضعو من آل نةس ينرشع لىإ اتسنو عشر من قتلمؤا بالسجن قبيعا :396 لمادة ا
 :له آةولمم كنت لم إذا ةاآلتي

 يرغ آانت إذا ورش أو زناخم أو ـنسف أو خربوا أو ةلمتنق ولو أآشاك أو يمخ أو غرف أو آنمسا أو بانم-
 نى،كللس ملةعتسم يرغ أو نةكوسم

 أشخاص، بها ليس اتطائر وأ اتمرآب-
 ،مكعبات ةهيئ وعلى آوامأ في وعةضمو أخشاب أو أشجار مقاطع أو أشجارا مزروعة ولقحو غابات-
 م،زح في أو آوامأ في ةعضومو صوالتمح أو قش أو مةقائ صوالتمح-
 به ارقط منض كنت لم إذ رغةاف أو رىخأ ولةقنم بأشياء أو بالبضائع ملةحم اءسو يدحد كةس عربات-

 .أشخاص

 396و 395 ندتيGا لما فGي Gذآورة لما ئمالجGرا Gت آان إذا بGدؤملا الGسجن بGةوقع Gق تطب )ل1ةدعم(:1ررمك 396 مادةلا
)3(.عاملا ونناقلل عةالخاض لهيئاتا أو لمؤسساتا أو يةمحلال عاتالجما بأمالك أو ولةدال بأمالك تتعلق

 لىع يرغلا حمل أو له آةملوم نتآاو 396 ـادةلما هاتعدد تيال والمألا أحد في ارنلا وضع من آل :397 مادةلا
 .اتسنو عشر إلى خمس من قتلمؤا بالسجن اقبعي يرغلبا ضرر أي اثدحإ في مداع بذلك ببوتس فيها ضعهاو

 .المالك من مربأ نارلا وضع من آل بةوقعلا بنفس قبويعا

 قةيرطـبةعضومو ـتانوآ ال أم له آةملومتانآ اءسو أشياء يةأ في مداع نارلا وضـع من آـل :398 مادةلا
 قبيعا 396 لمادةا عدتها تيوال يرغلل ةآلولمما والـمألا في نارلا عالشإ إلى تدادمالا ذاه أدىو نارلا اددتام إلى تؤدي
 .اتسنو عشر إلى اتسنو خمس من ـتقؤلما بالسجن

 )757.ص 53ر.ج.(1975 نةسوونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب مناثلا سملقا واننع لداستب)1(

"إلتالفوا لتعييباو خريبلتا": ليي آما 1966 نةسوونيي 8 في خرالمؤ 66-156 قمر مرألا ظل في حرر

 )27.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم وننالقاب لتدع)2(

: ليي آما 1966 نةسوونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
1تانآذاإ 1كلذو ورش أو ازن1خم أو 1فنس أو خروا1ب أوةلمتنق ولو اكأآش أو خيم أو غرف أو اآنسم أو انمب في دامع ارلنا وضع من آل
 1باقيعيةناالج مرتكبلآةمملو غير أوآةمملو انتآواءسنىسكللعملةتسمأونةكوسماآنمأفيومملعالىإ لسكنلعملتستأونةكوسم
.دام باإل  ع
 ارطق منض خلتد كنلو اصشخأهاب ليس يدحد كةس اتعرب أو ائراتط أو اترآبم في دامع ارلنا وضع من لىعهاتاذ وبةقعلا طبقتو
.اصشخأ عملهتسي


)27.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)3( 


: ليي ماآ حررتو )334.ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم نونقابال أضيفت 

ذاه من 119 دةماال في يهاإل ارمشلا اتهيئلا دىإلح أو ولةدال مالكأب ـقلعتت 396و 395 ندتيماال في هايإل ارمشلاتفاخالمال انتآ ذاإ 

.دامعإلا بةقوع طبقت ونانلقا 

 رقم مرألا ظل في تحرر
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 مةيرالج رتكبم اقبعي ، 398إلى 396 من ادوملا في عليها نصوصملا التلحاا ميعج في :399 مادةلا
 .اصأشخ عدة أو شخص موت إلى دلعما الحريق ذاه أدى إذا إلعداماب

 .بدمؤال السجن بةوقعلا ونكتف ةمديمست هةعا أو جرح اثدحإ في الحريق تسبب وإذا

 لىع فيها يهعل نصوصملا يمقـسـتلا حسب 399 إلى 395 من موادال في المقررة قوباتعلا تطبق :400 مادةلا
 أو آانت نوع أي من مرآبات أو سفنا أو بواخر أو أآشاآا خيما أو فارغ أو آـنامس أو بانم دامع يخرب من آل

 أي من تةثاب أو لةوقنم اءيشأ يةأمولعما وعلى بعهااوت أو غالشأ آنماأ أو مـخازن أو راتئاط أو يدحد كةس عربات
 .أخرى رةمتفج مادة يةأ أو غمل طةساوب ذلك في رعيش أو زئياج أو لياآ آان نوع

 أخرى، تفجرةم مواد ـةيأ أو غمل طـةسواب ذلك في رعش أو هدم من آل إلعداماب قبيعا )لةدعم(:401 مادةلا
 آتشنم أو يةيدحد أو يةناعص أو يةراتج منشآت أو جسورا، أو طرقا، أو اناتخز أو سدودا أو ةيعموم طرقا
)1(.مةعا عةنفم اتذ يةنابلآ أو نتاجلإل مرآبا أو غالال،تاس أو يرانطال أو نئموالا

 مGن Gتقؤلما بالGسجن Gبقايع خGاص، أو عGام Gق طري فGي Gرة جمتف آلGة مGداع وضGع مGن آل )لةدعم(:402 مادةلا
 .دج 2.000.000 إلى دج 1.000.000 من مةغرابو نةس)20(ينعشر إلى اتسنو )10( عشر
)2(.فةالص بهذه يهعل قبويعا تل،قال في شروعا إيداعها رفيعتب تل،قال قصدب آللةا ضعتو إذا نهأ يرغ

 ،G 401ادة لما فGي عليهGا نGصوصمال ئمالجGرا Gاب كارت مGن ثGرآأ أو شGخص Gاة فو نتجت إذا )لةدعم(:403 مادةلا
)3(.بدمؤال السجن بةوقعلا ونكتف ةمديمست هةعا أو جروحا مةيرالج سببت وإذا باإلعدام، نيالجا قبيعا

وادملا في اردةلوا لجناياتا ونبـكتير يـنذال اصألشـخا بةوـقعال من عفيي :404مادة ا ويفلمعا عذرلبا ينتفع ل
 يةأ تخاذا بلوق مهااإتم بلق وذلك اكبيهرتم عن لها فواشآو بها ةيلعموما تاالسلطـ برواأخـ إذا 402و 401و 400
 .اتاءإلجرا تلك أتدب ولو تىح لجناةا من يرهمغ على بضالق من نواكم إذا أو شأنها في ةائيزج اتاءإجر
 .ثرآألا على اتسنو شروع ألقلا على اتونس خمس لمدة مةإلقاا من بالمنع هميلع يقضي أن ذلك مع يجوزو

 أو غمل طةساوب 401و 400 تاندماال هاتعدد تيلا اءيشألا يبرخت أو بإحراق يددهتلا على قبيعا :405 مادةلا
 285و 284 موادال تهددع الذي يمتقسلل طبقا تلقلبا يدهدلتا بيكتمر ضد عليها نصوصملا بةقوعلبا متفجرة مادة يةأ
 .286و

 )757.ص 53ر.ج(. 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع)1(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 في شرع أو يةعناص منشآت أو ئنالموا منشآت أو وراسج أو قارط أو تناازخ أو داودس أو صةاخ أو يةومعم رقاط دامع خرب من آل
.بدلمؤانسجبال اقبعي رىخأرةفجتمادمو يةأأو لغم سطةابو لكذ

 )27.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)2(

: ليي آما 1966 نةسوونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 .نةس عشرين لىإ واتنس عشر من قتؤملانسجبال اقبعي خاص أو امع ريقط في رةفجتم التآ دامع وضع من آل
.فةصال ذههب يهاعل اقبعوي تلق في عاروش عهاايدإ فيعتبر تلقال صدقب لةآلا وضعت ذاإ لكذ معو

 )27.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)3(

: ليي آما 1966 نةسوونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في ت حرر

 رقم مرألا ظل ي فت حرر
 ينجاال اقبعفي 402 ادةلما من لىوألاةلفقرا وفي 401 ادةلما في يهاعل وصنصلما جرائملا ابتكار من أآثر أو شخص اةوف جتنت ذاإ
 .بدمؤال جنلسا بةقوعال ونفتك ةمديمست هةعا أو رحاج يمةرالج سببت ذاإو دامعإلاب
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 إلى 10.000 مـن مةغرابو اتنوس ثالث إلى هرأش تةس من بالحبس قبيعا )دةيدج(: مكرر 405لم ادة ا
 دمع أو هعونتر عن نشأ ذلك آانو يرغلا والمأ تالفإ إلى أدى حريق في قصد يرغب ببتس من آل دج 20.000
)1(.نظملا عاةامر عدم أو لهامإه أو ههانتبا عدم أو هاحتياط

 Gشآت نم أو طرقGا أو Gات نازخ أو سGدودا أو جGسورا أو بGانم Gدا مع هGدم أو Gرب خ مGن آGل )ل1ةدعم(:406 1ادةمال
 Gرك مح Gب تخري فGي أو آلGة نفجارا في اءسو تسبب من آلو ير،غلل آةولمم أنها علمي وهو ية،عناص منشآت أو نئموا
 اتGنو س)G)5س خم مGن Gتقالمؤ بالGسجن Gبقايع نGت،آا يلة سو يGةأب زئياج أو آليا وذلك ية،عناص منشأة منض يدخل
 .دج 1.000.000 إلى دج 500.000 منمةغرابواتسنو)10(عشر إلى

 بGد،مؤال بالGسجن نيالجGا Gب قايع نGسان،إ روح Gاق هإز قةباس ال Gرة لفقا فGي عليهGا نصوصملا مةيرالج عن تجن وإذا
 اتGنو س)10(عGشر من قتالمؤ السجن ونكت بةوقعلا فإن ير،غلل ةمديمست هةعا أو جروح مةيرالج هذه عن تجن وإذا
 )2(.دج 2.000.000 إلى دج 1.000.000 من مةوغرا نةس)20(ينعشر إلى

 من آل دج، 5.000 إلى 500 من مةغرابو نسنتي إلى ينرهش من بالحبس قبيعا )دةجدي(: مكرر 406 مادةلا
)3(.يرغلا ملك هو عقار من اءأجز مداع خرب

 وسيلة يةبأ 396 ـادةلما في عليها نصوصملا يرغلا والمأ داعم فتلأ أو خرب من آل )لةدعم(:407 مادةلا
 اللخإلا وند دج 5.000 إلى 500 من مةغـرابو واتنسـ خمس إلى نسنتي من بسبالح قبيعا زئياج أو آليا أخرى
 .ذلك مرألا لبتط إذا 404 إلى 395 من موادال كامحأ بيقطبت

)4(.مةتاال نحةجآال لمادةا هذه في عليها نصوصملا نحةجال في روعشلا على قبويعا

)334.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 في ؤرخملا 82-04 رقم ننوقابال أضيفت)1(

 )27.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)2(

: ليي آما 1966 نةسوونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 آةوممل نهاأ لميع هوو يةعناص منشآت أو ئنالموا منشآت أو قارط أو اتخزان أو داودس أو وراسج أو انمب دامع دمه أو ربخ من آل
 انتآيلةسويةبأازئيجأوياآللكذويةعناصأةشنممنضخليد حركم خريبتفيأويةربخا آلةارجفانفيواءس تسبب منآلولغيرل
 .واتنس عشر لىإ مسخ من تؤقلمانسجبال اقبعي
 قتل دثحذاإ دامعإلاب اقبعيينجاال إنف لغيرلةمديمست هةاع أو جرح أو تلق قةبساالةلفقرا في هايعل وصنصلما مةيرلجا عن تجنذاوإ
 .رىخألاتالحاال ميعج في نةس عشرين لىإ واتنس عشر من ؤقتملانسجبالو

 فبراير 13 في ؤرخملا 82-04 رقم ننوقابال أضيفت )3( )334.ص 7ر.ج(.1982

 )327.ص 7ر.ج(.1982

 ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا

 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)4(

: 156-66 

 رقم مرألا ظل في تحرر

 رقم مرألا ظل في حررت
 من حبسلاب اقبعياجزئي أو ياآل رىخأ قةيرط يةبأ أو يقحرلا سطةابو لغيرل آةلومم انتآ همام بةآرمدامع لفأت أو خرب من آل

 .لكذ مرألا لبطت ذاإ 404 لىإ 395 من ادلمواامحكأ طبيقبت اللإخ ونداردين 5.000 لىإ 500 من مةارغبو واتنس مسخ لىإ سنتين
 .مةتاال نحةالجآدةمالاذهه في هايعل نصوصلماحةنالج في وعرشلا لىع اقبعوي
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 أو بGات،آمرال يرسG Gوقعي أن نهشGأ مGن ميمGوع مGرمأوGق طري فGي Gيئاش وضGع مGن آGل )ل1ةدعم(:408 مادةلا
 Gبقايع تGه،إعاق أو مGرورلا عرقلGة أو دثGاح Gابكارت فGي Gسبب لتا قGصدبGكذل آGانو سيرها عرقلةل يلةسو يةألاستعم
 .دج 1.000.000 إلى دج 500.000 منمةغرابواتسنو)10(عشر إلى اتسنو)5(خمس من قتلمؤا بالسجن
 بGد،مؤال بالGسجن نيالجGا Gبقايع نGسان،إ روح Gاقهإز قةباسال Gرة لفقا فGي عليهGا صصوالمن مةيرالج عن تجن وإذا
 اتGنو س)10(عGشر من قتلمؤا السجن ونكت بةوقعلا فإن ير،غلل ةمديمست هةعا أو جروح مةيرالج هذه عن تجن وإذا
 )1(. دج 2.000.000 إلى دج 1.000.000 من مةوغرا نةس)20(ينعشر إلى

 آانت قةيرط أيةب مداع خرب أو أحرق من آل 158 لمادةا في عليها نصوصملا لحاالتا داع فيما :409 مادةلا
 أوراقا أو )آمبياالت( تجفاس أو ليةام اقارأو أو اتدنس و ةيلعموما لطاتلسل يةلصأ داعقو أو نسخا أو سجالت
 إلى خمس من قتلمؤا بالسجن اقبعي هانم اءإبر أو فاترصت أو اماتلتزا نشئت أو منتضت يةمصرف أو يةتجار
 يةفرصملا أو يةتجارال األوراق من أو ةميولعما السلطة قودع من بةمخرال اتدلمستنا آانت إذا اتسنو عشر

 .أخرى اتدمستن يةبأ مرألا تعلق إذا رادين 3.000 إلى 500 من مةغرابو اتسنو خمس إلى يننتسـ من وبالحبس

 لىع لمذآورةا لمادةا في يهعل نصوصملا يمتقسلل وفقا 409 ةمادلا في مقررةلا اتلعقوبا طبقتو :410 مادةلا
 أو لجناياتا عن لبحثا يلهست نهشأ من خاصا أو عاما ادمستن مداع يفز أو خبأ أو أخفي أو سرق أو خرب من آل
 .أشد مةيرج علفلا ونكي لم ما وذلك همبتعاقم أو بيهامرتك ضـد لـةدألا تـشافآا أو نـحجال

 من قعي لةوقنم اتكمتلم أو منقولة مـيق أو عضائب أو ةائيذغ موادل تالفإ أي على أو نهبلا على بعاقي :411 مادةلا
 .نةس رينشع إلى اتسنو عشر من قتلمؤا بالسجن لسافرةا لقوةا وبطريق بةعصا من أو أفراد وعةممج

 اهمةلمسا إلى درجتاس نهأ هممن بتيث منل بةسنبال اتسنو عشر إلى خمس من جنالس بةقوع مدة ونكت ذلك ومع
 .غيبرلتبا أو يضحرتلبا لمذآورةا نفعلا مالعأ في

 ذلكو ناعةلصا في ةلتعممس ـتآان أيـا أجهزة أو محرآات أو مواد أو بضائع داعم تلفأ من آل :412 مادةلا
 من مةاغروب اتنوس الثث إلى هرأش ثةثال من بسبالح قبيعا أخرى يلةسويةبأ أو تالفإلا أنهاش من مواد طةساوب

 .رادين 5.000 إلى 500
 خمس إلى نتينس من بسلحا بةقوعلا ونفتك رياجلتا حلملا في مستخدما أو صنعالم في عامال مةيرلجا رتكبم آان وإذا

 .نواتس
 ردةاولا لحقوقا من ثرآأ أو ـقح من مانبالحر ذلـك على عالوة نيالجا لىع كميح أن يجوز لحاالتا جميع وفي

 .ثرآألا على اتسنو وخمس ألقلا على نةس لمدة وذلك مةإلقاا مـن ـعلمناوب ونناقلا هذا من 14 لمادةا في

ننتيس من حبسلبا قبيعا نسانإلا لبعم أو عياطبي نمت أغراسا أو مةئاق صوالتحم خرب من آل 413مادة ا  : ل
 .رادين 1.000 إلى 500 من مةغرابو اتسنو خمس إلى
 مGن G 14ادة لما فGي اردةGولا Gوق قالح مGن ثرآأ أو حق من مانبالحر لكذ على عالوة نيالجا على كميح أن يجوزو
 .مةإلقاا من وبالمنع ونناقلا هذا

 )27.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)1(

: ليي آما 1966 نةسوونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

صدقب لكذ انوآ اسيره قلةرعل يلةسو يةأ عملتسا أو اتمرآبلا سير وقيع أن ـهنشأ من ميومع مرم أو طريق في ئاشي ضعو من آل 

.واتنس عشر لىإ مسخ من ؤقتملانسجبال اقبعي تهعاقإ أو ورمرلا لةرقع أو دثاح ابارتك في لتسببا 

تلقال وقع ذاإ امدعإلابينجاال اقبعي لغيرلةمديمست هـةعا أو ـرحج أو ـتلق قةبساال ةرلفقا في يهاعل وصنصلما مةريلجا عن تجن ذاإو 

.رىخألاتالحاال ميعج في نةس عشرين لىإ واتنس عشر من ؤقتملانسجبالو 

 رقم مرألا ظل في تحرر
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 :دج 1.000 إلى 500 من مةغرابو يننتس إلى هرأش تةس من بالحبس قبيعا )دةجدي(: مكرر 413 مادةلا
 ومركلا في أو تلمشالا في ألخصا وعلى يرغلل آةولمم رضأ في نتآا نوع أي من مواشي أطلق من آل-1
 في أوةللمماثا ارألشجا من غيرها أو قالتبرال أو مانرال أو لتوتا أونوزيتلا أو باركال أو فصافالص رعازم أو
 .سانناإل لبعم لمهيأةا غيرها أو مارثال اتذ ألشجارا تلمشا أو رعازم

 محاصل بها تيال أو لمبذورةا يرغلا أرض في مرت لرآوبا أو ملالح أو الجر ابدو أو مواشي علج من آل-2
 .فيها مرت رآهاتأو آان صلف أي في

نيج بلق يرغلا أرض في مرت لرآوبا أو ملالح أو للجر دةلمعا بهواد أو يهشاوم علج من آل-3
)1(.ولمحصال

 ةلمتنق أو ةثابت أآشاك أو مواشيلا ئـراظح أو عةزرالا اتدوأ من اةأد يةأ آسر أو تلفأ من آل :414 مادةلا
 لىإ 500 من غرامةبو اتنوس خمس إلى ينهرش من بالحبس قبيعا لالالستعم صالحة يرغ جعلها أو للحراس
 .رادين 1.000

 يةأ أو ماعز أو خراف أو ونقـر اتذ مـواش أو ملالح أو لرآوبا أو الجر ابدو ممس من آل :415 مادةلا
 إلى نةس من بالحبس قبيعا اناتلخزا أو ألحواضا أو البرك في جودةمو أسماك أو سةالحرا آالب أو أخرى مواش
 .رادين 3.000 إلى 500 من مةغرابو اتسنو خمس
 هذا من 14 دةلماا في ردةالوا الحقوق من ثرآأ أو حق من مانحرلبا نيالجا لىع كمالح ذلك على عالوة يجوزو
 .مةإلقاا من وبالمنع ونناقلا

 أو أقفاصها في يورطال أو يةنزلمال تانـيواحلا في يـةدعم ضاارمأ مداع نشر أو أوجد من آل :416 مادةلا
 مسخ إلى نةس من بالحبس اقبعي هارنألاو اتحيربلا فـي األسـماك أو يدالصـ تانـيـواح أو ـزالق دود أو نحـلال

 .مةتاال مةيرآالج روعشلا على قبويعا دج 30.000 إلى 500 منمةغرابواتسنو
 اضرمأ أو يوانيح وباء نشر في مدعـ عـن لكذب امتسبب آان وانيح أي إلى يادعم مرضا مداع قلن من آلو
 .رادين 15.000 إلى 500 من مةغراب قباعي نهـابيا السابـق اعـواألن من أي في نشرها في مساهما أو يةعدم

 أو أخضر اجايس اقتلع أو قطع أو هاب صنع تيال موادال نتاآ مهما سورا هدم أو حفرة ردم من آل :417 مادةلا
 أو األمالك تلفخم ينب الحدود فصلل غرست أخرى عالمات يةأ أو الحدود صابنأ غىأل أو قلن أو نهم جافة أخشابا

 .رادين 1.000 إلى 500 من مةغرابو نةس إلى ينرهش من بالحبس قبيعا بينها فاصلآ عليها عورفت

 علGى Gائرة ط فGي كمتح الG أجGل مGن يGددهتال أو نGفعال لاستعم من آل إلعداماب قبيعا )لةمعد(: مكرر 417 مادةلا
 .عليها لسيطرةا أو رآاب متنها
 دج 1.000.000 مGن مGةاوغر نةسG)20(ينعGشر إلGى اتGنو س)10(عGشر مGن Gتقؤلما الGسجن بGةوقعال ونكتو
)2(.بريلا أو بحريال قلنلل يلةسو على قةباسلا لفقرةا في لمذآورةا عالألفا ارتكبت إذا دج، 2.000.000 إلى

)334.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 في ؤرخملا 82-04 رقم ننوقابال أضيفت)1(
 20 في خ المؤ 06-23 )27.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدير رقم ننوقابال لتدع)2(

: ليي آما حررتونثامال سملقا منضترجأدو )757.ص 53ر.ج(، 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لتدع 

.يلتحاال أو يدتهدال أو فنعبال ههاتجاا عن رةئطا يغير أن حاول أو غير من آل دامعإلاب اقبعي 


.ريلبا أو ريحبلا قلنلل يلةسو يلتحوال محل انآ ذاإ نةس عشرين لىإ عشر من تقالمؤ جنلسا بةقوعال ونوتك 
 .)1473.ص 100ر.ج(،1973 سنة يويول 25 في ؤرخملا 73-48 رقم األمرب كررم 417 مادةلا منتضملا "اترئطاال يلحوت" عستاال سملقا درجأ


: ليي ماآ حررتو)1473.ص 100ر.ج(، 1973 نةسيويول 25 في خرالمؤ 73-48 رقم مرألاب أضيفت 

ما وحتترا دةمل جنلساب اقبعي ها،اللغتاس افيض أو يهاعل افرشإلاىلويتو يدتهدالب أوفنعبال ليوتويس رةئطا متن لىع ونيك ردف آل 

.نةس وعشرين واتنس عشر بين 

.بدمؤال جنسلا لىإ بةقوعال ولتحف رض،م أو وحرجب مالعاأل ذهه إثر أحد أصيب ذاوإ 

.دامعإلا لىإ بةقوعال ولتحف م،نهم آبير ددع أو ابلرآا أحد مالعألا ذهه إثر اتم ذاوإ 

وعشر واتنس مسخ بين ما وحتترا دةم لىإ جنلسا بةقوع تخفض ة،ادلما ذهه من ولاأل طعقملا في يهاعل صوصنالم ةحالال وفي 

.تهازياحفي حقلاهمل ذينلاادرفاأل لىإأو لشرعياهائدقا لىإرةئطاالبةقارمورافينجاال عادأذاإلكذو واتنس 


أح1د تحف1 1ينح ل1ىإ نيرفساالم1 وب1رآ ع1دب ي1ةرجالخا به1اابوأ1عميج ي1هف 1قلغت ذي1لا 1توقلا 1نم اءد1ابت واء1جألا 1يف ق1ةمحل رةئالط1ا وتعتبر

الألم1واو به1اآارو ائرةلط1ا ي1ةاحم ت1صةخالم طةال1سل ت1ولىت أن إل1ى انر1يطال مواص1لة 1بيج ب1اريجإلا زولن1ال حال1ة ف1يو .هملو1زن ج1لأل بهاابوأ

.بها ودةوجلما 
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 عGرضت قGد أنهGا علGمي ئGةطخا Gاتملومع يمتقGد د تعم مGن آل بدمؤال بالسجن قبيعا )جديدة(:1 مكرر 417 مادةلا
)1(.للخطر باخرة أو الجو في طائرة مةالس

 395 مGوادلا فGي عليهGا نGصوصمال ئمالجGرا علGى كGررم G 60ادة لما كGامأح تطبق )جديدة(:2 مكرر 417 مادةلا
 هGذا مGن 1 كررم 417و كررم 417و 411و 408و 406و 403و 402و 401و 400و 399و كررم 396و 396و

 )2(.القسم

 5و 4 ألقGساما فGي محGددةال ئمالجGرا عGن Gا ائيزج مسؤوال يولمعنا الشخص ونكي )جديدة(:3 مكرر 417 مادةلا
 .ونناقلا هذا من كررم 51 لمادةا في عليها نصوصملا الشروط حسب وذلك الفصل، هذا من 8و 6و

 Gادة لما وفي كرر،م 18 ادةلما في عليها نصوصملا لكيفياتا حسب مة،غراال بةوقع يولمعنا الشخص على تطبق
 .ضاءتاالق ندع 2 كررم 18

)3(.كررم 18 لمادةا في عليها نصوصملا يةيلمكتال لعقوباتا من ثرآأ أو احدةو إلى أيضا ضرويتع


)4( لثلثاا ابلبا

القتصادا سير حسن على ألخرىا االعتداءات 

يةومعملا اتلمؤسسوا طنيولا 

 األول الفصل
 تشكيل في مالالع حق على التعدي

 تيذالا ييرسالت أجهزة وتشغيل

)5()غاةلم(:418 مادةلا

)27.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)1(

)27.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)2(

)27.ص 84ر.ج(. 2006 مبرسدي 20 في ؤرخالم 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)3(

 )336.ص 7ر.ج.(1982 نةس فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانقلابثثالال ابلبا واننعلدستبا)4(

 ادصتقالا سير حسن لىع رىخألا داءاتتالعا:"ليي ماآ حررو )757.ص 53ر.ج(، 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب عدل
 "طنيولا

 "ذاتيلا لتسييرا التوإستغال اتؤسسم ضد نحالجو اتايجنال: "ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 قمر مرألا ظل يف حرر

 )757.ص 53ر.ج(، 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب ولاأل صلفال لغيأ

 لتسييرا زةأجه يلغشتو يلكشت في مالعال حق لىع ديعتلا: "ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 66-156 رقم مرألا ظل في حرر
 "ذاتيلا

)19.ص 34ر.ج .(2001 وونيي 26 في خرالمؤ 01-09 رقم ننوقابال لغيتأ )5(


: ليي آما حررتو )758.ص 53ر.ج(،1975 وونيي 17 في ؤرخملا 75-47 رقم مرألاب وضتعو لغيتأ 

باغشدامعتم دثحيأن اولحأو دثحأمن آل نةس عشرين لىإ عشر من ؤقتملانسجبال قباعيو دياصتقالا خريبلتامةيرلجباكترمعدي 

.يةصادتاالق ئلساالو اجإنت رةدق من يخفض أو ي،نوطلاادصتالقلةياسألسازةجهاأل رقلعي أن ه،نشأ من 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 دمعاءفخإلىعاءبنأورةزومفةصحتتأوورزمسماحتتواءسمالعلليةمومعيةمعجاءأعض ولجد في حق وندمهسايدقمن آل
 النهألميعهوولكذفي شرع أو رىخأيلةسويةأأورةزوم داتاهشأوبةآاذ إقرارات طريق عن أوونانلقافي يهاعل صوصنميةهلأ
 دىحإب أو اردين 5.000 لىإ 500 من مةارغبو واتنس ثالث لىإ هرأش ثةالث من حبسبال اقبعي رضالغ ذاهل ددةحلما وطرشال يهف وافرتت
 .وبتينلعقا اتينه

 رقم مرألا ظل في حررت
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)1()غاةلم(:  419
  مادةلا

)2()غاةلم(:420 مادةلا

)3()غاةلم(:421 مادةلا

)19.ص 34ر.ج.(2001 وونيي 26 في خرالمؤ 01-09 رقم ننوقابال لغيتأ )1(

 : ليي آما حررتو )758.ص 53ر.ج(، 1975 وونيي 17 في ؤرخملا 75-47 رقم مرألاب وضتعو يتلغأ
 .دامعإلا بةقوعل تعرضي نهفإ 119 دةماال في ذآرهم ردالوا اصخشاأل حدأ هو خريبلتا مرتكب انآ ذاإ

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

يلةسويةبأأورةزومداتاهشأوبةاذآ إقرارات لىعاءبنلكذومالعلليةمومعيةعجم اءأعض جدول فيصاشخ حق ونديدقمنآل 

واتنس مسخلىإسنة من حبسبال اقبعي غرضلاذاهلنانوقاضةروفالم وطرشاليهف وافرتتالأنه لميعهوولكذفي شرع أو رىخأ 

.وبتينلعقا اتينه دىإحب أو اردين1 0.000 لىإ0001. من مةارغبو 


)19.ص 34ر.ج.(2001 وونيي 26 في خرالمؤ 01-09 رقم ننوقابال لغيتأ )2(


: ليي آما حررتو )758.ص 53ر.ج(، 1975 وونيي 17 في ؤرخملا 75-47 رقم مرألاب وضتعو لغيتأ 

نيتمادال في دةرالوا جرائملا بوكتمر اصشخاأل ونناقلا ذاه من 52 دةمالاومهفم حسب بةقوعال من ونفعويةيمعفلا ذارعألامن يدفتسي 


.قةالحم يةأ بلوق جرائملا هذه اممتإ بلق اةنلجا اءمسأ عن لطةسلل واشفآ أو هاب وابرخأ هم إن ،هأعال 419 و 418 

.ألآثرا لىع واتنس وعشر قلاأل لىع واتنس مسخدةلم مةقااإل من هممنع مكنينهأ غير 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 مع ولجدالذاهمن حق وند سمهاطبشأوالعملليةومعم يةعجم اءضأعولجد فييدقال فيناونقا حقالله شخص يدق رفض من آل
 اتبولعقاب اقبعيلكذفي شرع أو رىخأيلةسويةبأأورةزوم داتاهشأوبةآاذ اتإقرار لىعاءبن لكذويهفمهسااءبق فيهحقيتأ
. ادةلما في يهاعلصوص الم  419 ن


)1035.ص 28ر.ج.(1988 يويول 12 فيخرالمؤ 88-26 رقم ننوقابال لغيتأ )3(


: ليي آما حررتو )328.ص 7ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع 

خذيت لموتهادرإ عن رةادص وفظر في انآ من آل دج1 0.000 لىإ 2.000 من امةرغبو واتنس مسخ لىإ هرينش من حبسلاب اقبعي 

يدبدتلل أو سادفلل أو لفتللأو اعيضلل ترك أوهالحد وضعلأورةساالخ جنبتصدقبه صةتمخال زمةالال ابيردتلاخاذتاولحايلم أو 

.119 ادةمالفييهاإلارشلمااتهيئالدىإحأوولةلداهاكملتائقثوأومايقأويةالحفأويةعناصاتوجمنت أو واتدأأودااتعأواالأمو 


: ليي آما حررتو )758.ص 53ر.ج(، 1975 وونيي 17 في ؤرخملا 75-47 رقم مرألاب وضتعو لغيتأ 

،اهرظلاوغبالال الههمإ سببب لتسييرا اءأثن دثحأ من آل دج1 0.000 لىإ 2.000 من مةارغبو واتنس 5 لىإ هرينش من حبسلاب اقبعي 


.ورآذملا ونانلقا من 119 دةماال في هايإل ارشملا اتهيئلا دىإحب أو لةولدا الأموب اماهو شراابم ضررا 

يترك ته،ادرإ عن رةدصا وفظر في من آل ،رادين0.0001 لىإ 2.000 من وحتترا امةرغبو ينسنت لىإ هرينش من حبسلبا اقبعوي 

دىإح أو لةدوال كهاتمل ائقثو أو ما،يق أو داوام أو ية،حالف أو يةعناص جاتومنت أو واتدأ أو االموأ،دديلتبا أو لفلتا أو اعيضلل

.119 دةمالا في هايإل ارمشلا اتهيئلا 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
 هايلع وصمنصلا اعضوألاب تم ذيال يةعلجما لكت اءأعض جدول في يدقبال اءوس العملل يةومعم عيةمج في ويتصلتا في اهمس من آل
 لىإ 500 من امةرغبو واتنس ثالث لىإ هرأش تةس من حبسلاب قبايع هائضاعأ أحد فةصو سما تحالنبا أو 419 و 418 ندتيماال في

 .وبتينلعقا اتينه دىحإب أو اردين 5.000
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)1()غاةلم(:422 مادةلا

)2()غاةلم(:مكرر 422 مادةلا

)3()غاةلم(:3 مكرر 422 مادةلا

 ننوقابال لغيتأ )1( 01 .ص 34ر.ج.(2001 يويون 26 في خرالمؤ09- 19)


: ليي آما حررتو) 1033.ص 28ر.ج(، 1988 يويول 12 فيخرالمؤ 88-26 رقم وننالقاب لتدع 

دىحإأويةوممعاليةصادتالقااتؤسسلماأويةحللمااتاعمجلاأولةدوالالموأيدبدتالأولفالتأواعلضيلدامعترك منآل اقبعي 

: يةالتال تباقوعبال ونانقلا ذاه من 119 دةمالا في هايإل ارمشلا اتهيئلا 

.دج1 00.000 عن قلتةمسببلا رةسالخا انتآ ذاإ نةس لىإ هرأش تةس من سببالح-1 

.دج 500.000 عن قلتو دج1 00.000لغمب دلعاترةسالخا انتآذاإ اتونس مسخ لىإنةس منسببالح-2 

.دج1 000.000. لغمب عن قلتو دج 500.000 لغمب دلعات رةسالخا انتآ ذاإ واتنس عشر لىإ سنتين من سببالح-3 

.دج000.0001. وقتف أو دلعاترةسالخا انتآذاإ واتنس عشر لىإ اتونس مسخ من ؤقتملانسجبال-4 


: ليي آما حررتو )328.ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 وننالقاب لتدع 

في هايإل ارمشلا الوماأل،دديلتبا أو لفتلا أو اعلضيلاعمد انيجلا ترك ذاإ نةس عشرين لىإ اتونس عشر من ؤقتملا جنلساب اقبعي 

 .119 دةماال في ذآرهم ردالوا اصشخاأل أحد من انيجلاانآذاإبدلمؤاجنلسابةقوعال ونوتك هأعال 421 دةماال


 : ليي آما حررتو )758.ص 53ر.ج(، 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 مرألاب توضعو لغيتأ

دفهب اله،عأهايإل ارشملا المواأل يدبدتلل أو لفلتا أو اعلضيل انيجلا ترك ذاإ واتنس عشر لىإ مسخ من قتؤملا جنلساب اقبعي 


.دياصقتالا امظنلا افإضع 

 .119 دةماال في همذآر ردالوا اصشخاأل أحد نمينجاال انآ ذاإ بد،مؤال جنلسا بةقوعال ونوتك

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66  رقم مرألا ظل في حررت
 في حداو وتص من ثرآأ انتآ يلةسو يةبأ سهفن طييعرلتسييا نةلج في أو همل لسمج في أو مالعلل يةومعم يةعجم في ضوع آل
 .انجللا أو السجلما أو اتمعيجلا لكت يةضوع في قهح نهع قطسيو 421 ادةلما في يهاعل وصنصلما اتوبقعلاب اقبعي القتراعا

)19.ص 34ر.ج.(2001 وونيي 26 في خرالمؤ09-  ننوقابال لغيتأ )2( 01


: ليي ماآ حررتو) 1034.ص 28ر.ج(، 1988 يويول 12 فيخرالمؤ 88-26 رقم وننالقاب لتدع 

ملعتيس من آل وبتينقعلا اتينه دىإحب أو دج 20.000 لىإ دج 2.000من يةالم امةرغبو واتنس مسخ لىإ نةس من حبسلاب اقبعي 

ةهيئال الحصم لكذب فاالمخ امعلا ونانقلل عةضخا ةهيئ أو يةمحل عةجما أو لةدولا الأمو لغيرا ئدةفال أو يةصشخال ضهارغأل دامع

.سهافن 


: ليي ماآ حررتو )335.ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 نونقابال أضيفت 

دةئفال أو يةصشخال ضهارغأل دامع عملتسي من آل دج 50.000 لىإ0.0001 من امةرغبو واتنس مسخ لىإنسنتي من سببالح اقبعي 

.سهافنةهيئلا الحصملفخالم لكذ أن لميع هوو 119 دةماال في هايإل ارمشلا اتهيئال دىحإ وضقر أو الأمو لغيرا 

لىإ0.0001 من امةرغبو واتنس عشر لىإ مسخ من نسجبال علفاال اقبعيةمعنيلاةهيئلل مةمه ائرسخ رةآومذال ائعقولا سببت ذاوإ 

 .دج 50.000


)19.ص 34ر.ج.(2001 وونيي 26 في خرالمؤ 01-09 ننوقابال لغيتأ )3(


: ليياآم حررتو ) 335.ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم نونقابال أضيفت 

خيرست مرأللمتثيال من آل وبتينلعقا اتينه دىحإب أو دج 5.000 لىإ 500 من امةرغبو هرأش تةس لىإ هرينش من سببالح اقبعي 

.ميةظيلتنا كالشألل قافو له لغبمو دراص 
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)1()غاةلم(:423 مادةلا

-1 مادةلا )2()اةغلم(:423

-2 مادةلا )3()اةغلم(:423

)19.ص 34ر.ج.(2001 وونيي 26 في خرالمؤ 01-09 ننوقابال لغيتأ )1(

 : ليي ماآ حررتو) 1034.ص 28ر.ج(، 1988 يويول 12 فيخرالمؤ 88-26 رقم وننالقاب لتدع
إ1 0.000من يةمال مةارغبو واتنس عشر لىإ اتونس مسخ من ؤقتملانسجبال اقبعي  : دج 50.000لى دج
 أو قدع إبرامب وميق ن،ونقاال ذاه من 119 ادةمال فيهايإلارشملااتهيئلادىحإأويةحللمااتاعمجلاأولةدولالحصاللعميمن آل-1
 عةجمالا أو ولةلداحصالبم مسلاداصاوق ملعال به رياجال لتشريعا لكذبفاخالمكاص أوةصفق أو يةاقفتا أو داعق جعيرا أو ؤشري
 .لهاثيم لتياةهيئال أو يةمحلال
 يةضرع فةصب ولو داعق يبرم طبيعي خصش آل امةع فةصب أو خاصلا اعطقلا من اولقم أو رفةح حباص أو اعيصن أو جرات آل-2
 ارشملا اتهيئال وانعأ أثيرت أو لطةس من يدفتسيو ونانلقا ذاه من 119 ادةلما في هايإل ارشملا هيئاتلا دىإح مع أو لةدوال مع قةفص أو
أو ليمسلتا آجال أو اتمدخلا أو ادولما يةعنو في همحلاصل يلعدتال أجل من أو ادةع نهاقوبيط لتيا ارألسعا في دةيازلل الهعأ يهاإل
 .نيتموال


: ليي ماآ حررتو ) 328.ص 7ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع 

 : دج 50.000لىإ دج0.0001 من امةرغبو واتنس عشر لىإ مسخ من ؤقتملانسجبال اقبعي

داقع جعيرا أو ؤشري أو قدع إبرامبومقين،نوقاال ذاه من 119 ةمادال في هايإل ارمشلا اتهيئلا إلحدى أو لةدوال لحصال ملعي من آل)1 

.مةألليةسساألايةادصتالقالحصالملفةالمخ نهاألميعهووكاصأوقةفصأويةفاقتاأو

مع أو لةالدو مع قةفص أو يةضرع فةصب ولو داعق يبرم خصش آل امةع فةصب أو ولقام رفةحبصاح أو اعيصن أو جرات آل)2 

في دةيازلل الهعأ يهاإل ارشملا اتهيئلا وانعأ أثيرت أو لطةس من يدفتسيو ونناقلا ذاه من 119 ادةلما في هاليإ ارمشلا اتهيئلا دىحإ 

.نيتموال أو ليمسلتا يدعامو أو اتمدخلا أو ادلموا يةعنو في همحلاصل يلعدتال أجل من دةعا نهاقوبيط لتيا ارألسعا 


 :2 رقم ةلفقرا )3067.ص 49ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانقلل دراكاست

 "...لةاوقم أو فةرح حباص أو : " ... يقرأ ..."ولقام فةرح حباص أو: " ... من بدال


)175.ص 7ر.ج.(1978 نةس فبراير 11 في خرالمؤ 78-03 رقم ونانقلاب ادةلما من 3 رقم ةلفقراتلغيأ


: ليي آما حررتو )418.ص 53رج(، 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 مرألاب وضتعو لغيتأ 

 : دج 50.000لىإ دج0.0001 من امةرغبو واتنس عشر لىإ مسخ من حبسلاب اقبعي

أو د،قع إبرامب يةصخش اضرغأل ومويق وننالقا ذاه من 119 ادةلما في هايإل ارمشلا اتهيئلا إحدى أو لةدوال الحصل ملعي من آل-1 

.ولةلدلةياسألسايةصادتاالق لحصالملفةالمخ هانألميعةصفق أو يةفاقتا 


مع أو لةدوال مع قةفص أو داقع ة،يضرع فةصب لوو م،ربي شخص آل مةعا فةصب أو اولقم أو فةرح حباص أو عيانص أو جرات آل-2 

في دةيازلل اله،عأ يهاإل ارمشلا اتهيئلا وانعأ أثيرت أو لطةس من يدفتسيو وننالقا ذاه من 119 دةماال في هايإل ارمشلا اتهيئال دىحإ 

.ليمسلتا يدعاوم أو ةائيلغذا ادموال يةعنو همحلاصل ديلعلتبا أو دةعا نهاقوبيط لتيا ارألسعا 


.ةابتثةيحقيق اجةح وند من انآ كلش أي حتتتم قد ورجأملا خلهتد ونكييددج يطسو آل-3 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

راءاتجإمنع أوتهالمسباسمسلابامقأوهمللسجمأوالعملليةمومعيةعجم في ويتصلتاسر انتآيلةسويةبأشىأفمنآل 

2.000 لىإ 500 من امةرغبو واتنس ثالث لىإ هرأش ثةالث من سببالح اقبعي لكذ من شيء في رعش أو هجتنتي في غير أو القتراعا 

.وبتينقعلا اتينه دىحبإ أو اردين 

.14 دةماال في دةرالوا وقالحق من أآثر أو حق من انمرحلاب انيجلا لىع حكمي أن لكذ لىع وةالع وزجيو 


)1035.ص 28ر.ج.(1988 يويول 12 فيخرالمؤ 88-26 رقم ننوقابال لغيتأ )2(


: ليي ماآ حررتو )335.ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 نونقابال أضيفت 

ارمشلا اتهيئلا دىإلح أو ولةدال الحصمل عملي من آل دج0001. لىإ 500 من مةارغبو واتنس عشر لىإ سنتين من حبسلاب اقبعي 

يةعيرشتال امحكألل رقاخ صك أو قةفص أو يةفاقتا أو داعق جعيرا أو ؤشري قدع إبرامب ومويق ونانلقا ذاه من 119 دةمالا في يهاإل 

.يةومعمال اتلصفقابقةعلتالم 


)19.ص 34ر.ج.(2001 وونيي 26 في خرالمؤ 01-09 رقم ننوقابال لغيتأ )3(


: ليي ماآ حررتو )335.ص 7ر .ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم نونقابال أضيفت 

بضالق ولايح أو يقبض من آل دج 50.000 لىإ0.0001 من امةرغبو نةس عشرين لىإ واتنس مسخ من قتؤملا نجسبال اقبعي

يذفنت أو إبرام صدق اتضوامف جراءإ أو حضيرت بةسنابم ا،عهنو انآ همام ئدةفا أو رةأج رةشبام غير أو رةشبام فةصب رهيغل أو سهفنل 


.119 ادةلما في يهاإل ارمشلا اتهيئال دىحإ أو لةولدا سماب حقمل أو قدع أوةصفق 
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)1()لم  غاةلم(:424 ادة ا

)2()غاةلم(:425 مادةلا


)13.ص 43ر.ج.(1996 يويول 09في خرالمؤ 96-22 رقم مرألاب لغيتأ )1(


: ليي آما حررتو )335.ص 7ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 وننالقاب لتدع 

:من قدينلا ظيملتنا ضد فةاللمخ باكترم يعتبر

مة،يركلا ارجحألا أوةسلنفيا دنامعلاب رةتجاال أو زة،ياالح أو يدصرالب إلقرارا أو ودقنال يلتحوب يتعلق عانما أو امازتال نقضي أو يفش)1

ا،قيم أو داوقن أو بةعص مالتع ريشتي أو بيعي)2 

وندب طةسالوا هذه نتاآ ولو تىح اتضوامفلا هيللتس أو مشترينلا أونيعئباال بين اطةسو بطرل أو طايسو تهفصب تهدماخ يعرض)3 

.جرأ 


: ليي آما حررتو )758.ص 53ر.ج(، 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 مرألاب وضتعو لغيتأ 

:من آل قدينلا ظيملتنا ضد فةاللمخ باكترم يعتبر 

ارجحألا أو ةسلنفيا ندعامبال رةجانال أو ة،زياالح أو يد،صرلبا إلقرارا أو قودنال يلتحوب لقيتع عانما أو ماازتال نقصي وأ يغش-1 

.يمةركال 

. ديمقتأو خصم أيببةحوصمغير روضعالذهه انتآلوومايقأوداوقنأوبةعص مالتع لشراءاأو لبيعل يعرض-2 

وندب طةساالو هذه نتاآ ولو تىح اتضوافملا يلسهتل أو ،نمشتريلاونيعئباال بين طةساو بطرل ماإ ا،يطسو تهفصب تهخدما يعرض-3 

.جرأ 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

اءضأعب صةاالخ تراعالقاتبطاقا فرز أو عد أو ستالماب همل لسجم في أو مالعلل يةومعم يةعجم في القتراعا مالعبأ فاكلم انآ من آل 

نةس من سببالح قبايع لكذ من شيء في شرع أو يهاف وندم هو ما خالف خرآاشيئ لىت أو زيف أو أضاف أولزاستنو يةعجملا هذه 

انيجلا لىع حكمي أن لكذ لىع وةالع وزجيو .وبتينلعقا اتينه دىحبإ أو اردين 5.000 لىإ 500 من مةارغبو اتونس مسخ لىإ 


.14 ادةلما في ردةاالو وققحلا من أآثر أو حق من نارمبالح 


)13.ص 43ر.ج.(1996 يويول 09في خرالمؤ 96-22 رقم مرألاب لغيتأ )2(


: ليي آما حررتو )328.ص 7ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 وننالقاب لتدع 

من ؤقتملانسجبال اقبعي،هأعال 424 دةماال في يهإل رشاالم ديقنلا ظيملتنا ضد اتلفاخملا حدىإ ابارتك وليحا أو يرتكب من آل 

.دج 30.000 وقتف يمةقال ذهه انتآ ذاإ مةيرلجا حللم ةونيانقلا مةيقال ضعف ادلعت مةارغبو واتنس عشر لىإ مسخ 


.نةس عشرين لىإ جنلسا بةقوع رفع مكني ودعال الةح وفي 


: ليي آما حررتو )758.ص 53ر.ج(،1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 مرألاب وضتعو لغيتأ 

أو يرتكب شخص آل فةالمخال وعوضم يمةرالج حلملةونيانقلا مةيقلل يةساوم مةارغبو ت،انوس عشر لىإ هرينش من حبسلاب اقبعي 

.هأعال 424 ةمادال في يهإل ارمشلا ديقنلا ظيملتنا ضد اتلفاخملا دىحإ ابارتك وليحا 

.نةس عشرين لىإ حبسلاةوبقع رفع مكني نهفإ ودعال الةح وفي 

ضد تفاخاللما ةاينعمب ختصينملا وانعألا إنف دج1 0.000 من قلأ أو يةاوسم يمةرلجا محللةونينالقا يمةقال ونكت ندماع نهأ غير 

.مةيرلجا حلم مةيق من %50 غهابلم ادلعي يوما 45 اللخ مةارغ دفع ةانيكمإب ذنبملا ونخبري ي،قدنال ظيملتنا 


.ةعابمتلاصدقصةتلمخامةاعالةابلنيالىإفةالمخلاةاينمع اضرحمسلرتاله،عأيهاإلارمشلالةمهالاللخدفعلادمعالةح وفي 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 لىعاءضألعاالءؤهمن آثرأأوداحاوملحأو ويتصلتافيهمهاجتاولحأوالعملل لسمج أويةمومععيةمجاءأعض دعخمن آل
 مةارغبو نةس لىإ هرش من حبسلاب قباعيةيلاحتياال طرقلا من لكذ غير أو ةمشين اتعاإش أو ذبةاآ اءأنب طةسابو لكذو عنه اعمتنالا
 .وبتينلعقا اتينه دىحإب أو اردين 2.000لىإ 500 من

 رقم مرألا ظل في حررت
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)1()غاةلم(: مكرر 425 مادةلا

)2()غاةلم(:426 مادةلا

)3()غاةلم(: مكرر 426 مادةلا

)13.ص 43ر.ج.(1996 يويول 09في خرالمؤ 96-22 رقم مرألاب لغيتأ )1(


: ليي آما حررتو )335.ص 7ر.ج( ، 1982 فبراير 13 خرلمؤا82-04 نونقابال أضيفت 

دج 30.000 من أقل أو ة،ياوسم،هأعال 424 ادةالم في هايلإ ارمشلا فةالمخلا وعضوم يمةرلجا حللم ةونيانقلا يمةقال ونتك ندماع 

.مةيرلجا حللم يمةقال ضعف ادلعت امةرغبو واتنس عشر لىإ سنتين من جنلساب ذنبملا اقبعي 

جهو لىع يوما 45 ظرف في دفعي أن نهكابإم ذنبملا ونخبري ديقنلا ظيملتنا ضد اتلفاخملا هدةمشالنيهلمؤال ورينمأملا أن رغي 

.يمةرالج محللةونيانقلا مةيقال ادلعي غابلم مةارغال 

.التحاال جميع في بها صرحوي لجريمةا حلم رةمصادو لعقوبةا عفاتض أن كنميو ابعةلمتل امةلعا ابةلنيا لىع فاتلاخملا ضراحم حالت ودالع ةحال فيو 

)13.ص 43ر.ج.(1996 يويول 09في خرالمؤ 96-22 رقم مرألاب لغيتأ )2(


: ليي آما حررتو )758.ص 53ر.ج(، 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 مرألاب وضتعو لغيتأ 

.يمةرالج محل جرحباوجو ريجي نهفإ،هأعال 425 ادةلما في يهاعل وصصنالم اتوبلعقا عن ظرلنا طعبق 

.يمةرالج محل مةيقهاغبلموىايس امةرغبوباجوذنبملالىعحكمينهفإما، لسبب دميقلمأومةيرالج محلزيحج لمذاوإ 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

لكذوهمل لسمج أو مالعلليةومعم يةعجم اءأعض من أآثر أوضوع واتصألىع لغيرا طريق عن أو اشربم طريقبصلحمن آل 

لىع أثيرلتا بغرض صةخا افعنم أو صةاخ أو يةومعم ئفاظو أو ياازم أو اتبتبرع عودو أو ةعيني أو يةقدن اتتبرع أو يااهد سطةابو 


في شرع أو ويتصلتانع اعمتنالا لىع همينب من أآثر أو واضع ئلساالو بنفس حمل من آلو ك،لذ من شيء في شرع أو هماقتراع 

.وبتينلعقا اتينه دىإحب أو اردين 5.000 لىإ 500 من امةرغبو سنتين لىإ هرينش من حبسلاب اقبعي لكذ 

.14 دةماال في دةرالوا وقالحق من أآثر أو حق من انمرحلاب انيجلا لىع حكمي أن لكذ لىع وةالع وزجيو 


)19.ص 43ر.ج.(1996 يويول 09في خرالمؤ 96-22 رقم مرألاب لغيتأ )3(


: ليي آما حررتو )335.ص 7ر.ج(، 1982 فبراير 13 خرالمؤ 82-04 نونقابال أضيفت 

تاوبلعقا نفس يهاعل رىجت ديقنلا ظيملتنل فةالمخ رىألخاااصرهنبع ونتك لتيا فةيزالم اتدمستنلا أو قودنبال قةعلتمةصفق آل 

.ونانلقا ذاه من 425و 424 ندتيماال في يهاعل صوصنالم 

.اتدمستنلاو قودنال حةص دمبع لميع لم أو لمع واءس يمةرلجا في اركش من آل ضد ةعابمتال جراءاتإذخوتت 
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)1()غاةلم(:427 مادةلا

)2()غاةلم(:428 مادةلا


)19.ص 34ر.ج(.2001 وونيي 26 في خرالمؤ 01-09 رقم ننوقابال لغيتأ )1(


: ليي آما حررتو )758.ص 53ر.ج(، 1975 وونيي 17 في ؤرخملا 75-47 رقم مرألاب وضتعو لغيتأ 


أو ولةدال اتانيميزواتابحس يذفنتفي اتحرافان،قطبيلتااءأثن لغشا لغرض ب،كتريمن آل واتنس عشر لىإ مسخمننسجبال اقبعي 

.تهاراإد يهإل دتأسن لتياو وننالقا ذاه من 119 ادةلما في يهالإ ارمشلا اتهيئال دىحإ 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 واءسلكذوعهارتقايةرحلىع أثيرلتابامقأو ويتصلتاعن اعمتنالالىعهمل لسمج أوالعملليةمومعيةعجم اءأعض حدأملحمن آل
 أو لضررللهاموأأوهتئلعا أوصهشخ يعرض أنأولهعمديفق أنشىخيلهعبجأو ضده يدتهدلاأو لعنفاالعمتسباأويهعليعدتبال

 ناتيه دىحإب أو اريند 5.000 لىإ 500من امةرغبو واتنس ثالث لىإ هرأش ثةالث من حبسلاب اقبعي لكذ من يءش في شرع
 .وبتينلعقا
 .14 دةماال في دةرالوا وقالحق من أآثر أو حق من انمرحلاب انيجال لىع حكمي أن لكذ لىع وةالع وزجيو

)1035.ص 28ر.ج(.1988 يويول 12 فيخرالمؤ 88-26 رقم ننوقابال لغيتأ )2(

 : ليي آما حررتو )758.ص 53ر.ج(، 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 مرألاب وضتعو لغيتأ
 .لقيما أو ودقنال صحة دمبع لميع لم أو لمع واءس يمةرجال في ركاش من آل ضد عةبتاالم جراءاتإ تخذت

: ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 156-66 
 لىع دىعت من آلو لكذ في شرع أو همل لسجم أونيملعالل يةومعم يةعجم في القتراعا اتيلمع أو التوادملا في وضىفلا اعأش من آل
 نفعلا العمأ من خرآ وعن أيب أو يدهدت اهرظمب أو احلصياب أو رجمهتالب لكذو اتمعيجلا هذه اءضعأ ويتصت يةروح ويتصلتا حق
 من انمحرلاب ليهع حكملا لكذ لىعوةالع وزجيو اردين 5.000 لىإ 500 من مةارغبو واتنس الثث لىإ هرأش ثةالث من حبسلبا اقبعي

 .امةإلقا من عمنالوب 14 دةمالا في ردةالوا وققحلا من أآثر أو حق
 .واتنس عشر لىإ خمس من ؤقتملا جنلسا بةقوعال ونفتك القتراعا لىع عدت وقع ذاإ أو بأةمخ أو ةاهرظ حةسلأ ونلمحي اةنلجا انآ ذاوإ
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بعارلا ابلبا 

في ليسدلتوا لعلسا بيع في لغشا 


)1( ةوالطبي ةالغذائي ادموال

 أو دج 20.000 إلى 2.000 من مةغرابو اتسنو الثث إلى ينهرش من لحبسبا قبيعا )لةدعم(:429 مادةلا
 : تعاقدمال دعيخ أن وليحا أو دعيخ من آل فقط ينبتوقعلا نهاتي بإحدى
 ،عالسل هذه كلل مةالزال لمقوماتا بةسن في أو يب،آترال في أو يةهروجال اتصفلا في أوةعلطبيا في اءسو-
 مصدرها، أو نوعها في اءسو-
 ،اهويته في أو مةسلملا شياءاأل يةمآ في اءسو-
)2(.حق ونبد عليها حصل تيال األرباح عادةإ فةمخالال مرتكب على فإن لحاالتا جميع في

 مGةيالجر Gتآان إذا دج 500.000 إلGى مGةغراوال اتسنو)5(خمس إلى الحبس مدة ترفع )لةدعم(:430 مادةلا
 : ارتكبا قد عالهأ ليهماع نصوصملا فيها روعشلا أو

 بقة،مطا يرغ أو ئةطاخ أخرى اتدوبأ أو يلكلا أو وزنال طةساوب اءسو-
 أو يلكلا أو لوزنا أو ارمقـدال أو يلتحلـال اتليعم تغليط إلى ميتر ئلوسا أو ةيلااحتي طرق طةساوب اءسو-
 ،لياتلعما هذه في دءلبا بلق ولو ،تلمنتجاا أو السلع، حجم أو وزن أو آيبرت الغش طريق عن رلتغييا

 لم يةمسر بةمراق إلى أو وصحيحة، قةباس يةملع بوجود قادتالعا إلى ميتر بةآاذ تابيان طةساوب اءسو-
 )3(.توجد

)758.ص 53ر.ج.(1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لرابعا ابلبا أضيف)1(

 )759و 757.ص 53ر.ج.(1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب وضتعو لغيتأ)2(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

عوةبداملقيا برفض واءسلكذفي شرع أو ذاتيلا لتسييرلاللغتساأوةؤسسمفي لتسييرازةأجه أحد في ملعال سير اعمد رقلعمن آل 

ذههمن أياءأعض لثثهاقدعلبطيةادعغير سةجل قدعلىع اضالعترابأويةعاد سةجللهمل لسمج أو مالعلليةمومعاليةعجمال 

.بتينولعقا اتينه دىحإب أو اردين 5.000 لىإ 500 من مةارغبو واتنس ثالث لىإ هرشأ ثةالث من حبسلبا اقبعي زةجهاأل 

.اردين0.0001 لىإ مةارغالو واتنس مسخ مدةل حبسلا لىإ ضده بةقوعال فعر وزجيف لتسييرا نةلج رئيس هو انيجلا انآذاوإ 

.14دةمالافيدةراالووقحقالمن أآثر أوحقمنانمرحلابلكذلىعوةالعانيجلالىعحكملاوزجيتالحاالميعجوفي


)28.ص 84ر.ج. 2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)3( 


: ليي آما حررتو )759و 757.ص 53ر.ج.(1975 وونيي 17 في ؤرخملا 75-47 رقم مرألاب وضتعو لغيتأ 

 : باكتراقدالهعأمايهعل صوصنالم يهافوعلشراأومةيرالج انتآذاإ واتنس مسخلىإ حبسلادةم ترفع


ة،قبامط غير أو ئةاطخ رىخأ واتدأب أو يلكال أو وزنلا سطةابو واءس- 

لغشا طريق عن لتغييرا أو يلكال أو زنولا أو اردـقملا أو يلـحلتال اتليمع يطغلت لىإ ميتر ئلساو أو ةلياحتيا طرق سطةابو واءس-


،تياملعال ذهه في دءبلا بلق ولو ،تاجمنتال أو ع،سلال جمح أو وزن أو ترآيب 

.وجدتلميةسمربةاقرملىإأوة،يحصحوقةبسا يةعمل جودبو قادتعالالىإميتربةاذآاتانبي سطةابو واءس- 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 156-66 
 500 من مةارغبو سنتين لىإ هرينش من حبسلبا اقبعي ذاتيلا لتسييرا دئابمب اسمسال لىإ رةشبام دفهي اطاشن دامع ارسم من آل
 .وبتينقعلا اتينه دىحإب أو اردين 5.000 لىإ
 أوةؤسسلمافيلديستب تىحلكذو ذاتيلا لتسييرلاللغتسالوأسةسلمؤةيللفعارةاإلدامن اءأعض عةمومج أوضوعأيدعاستب من آل
 دىحبإ أو اردين 5.000 لىإ 500 من مةارغبو واتنس ثالث لىإ هرشأ ثةالث من حبسلاب اقبعي لتسييرا كالشأ من خر آ شكال اللغتسالا
 .وبتينلعقا اتينه
 وزجيف لتسييرا نةلج رئيس أو اللغتسالا أو ةؤسسلما ديرم هو ابقتينلسا لفقرتينا في مايهعل وصصنالم حتينجنلا في انيجلا انآ ذاوإ
 .اردين0.0001 لىإ امةرغالو واتنس مسخ دةلم حبسلا لىإ دهض بةقوعال ترفع أن
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آل دج 50.000 إلى 10.000 من مةغرابو اتسنو مسخ إلى نسنتي من لحبسبا اقبعي مادةلا 
431 )لةدعم(: 
 :من

 يةبط أو يةالحف اتجوتنم أو وباتمشر أو يةطب مواد أو اتانلحيوا أو نسانإلا يةغذتل صالحة مواد يغش-1
 .لالستهالك مخصصة

 أو مشروبات أو ةطبي مواد أو اتانلحيوا أو نسانإلا يةغذتل صالحة مواد عيبي أو لبيعل يضع أو رض-2
 .مةومسم أو فاسدة أو شةشوغم أنها علمي ةطبي أو ية،حفال اتمنتوج
 أو اناتلحيوا أو نسانإلا يةغذتل صالحة مواد لغش لتستعم خاصة مواد يبيع أو لبيعل يضع أو عرضي-3
 اتقلعم أو اتنشر أو راتوشنم أو تايبآت طةساوب لهااتعماس على يحث أو يةطب أو يةحالف توجاتنم أو اتبورشم
)1(.محددة أنها علمي وهو ليماتعت أو نات،إعال أو


)328.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1( 


: لرابعا طرلسا 3 رقم ةلفقرافي 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقل دراكاست 

... "لهاعماتسا لىع حثي أو  ... : "يقرأ ... " هاالعمتسا حثي أو " ...:من بدال 

-47 رقم مرألاب وضتعو لغيتأ 
: ليي ماآ حررتو )759و 757.ص 53ر.ج(، 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75 

: من آل ج،د 50.000 لىإ0.0001 من مةارغبو واتنس مسخ لىإ سنتين من حبسلاب اقبعي 

.هالكلالست صةصمخةطبي أو يةالحف اتجومنت أو اتوبمشر أوةطبي ادمو أوتناايولحاأو انإلنسايةغذتلحةالصادمو يغش-1 

،ةطبي أو يةالحف اتوجمنت أو اتوبمشر أوةطبي ادمو أو اتانويحلاأو انإلنسايةغذتلحةلصا ادموعيبي أو لبيعل يضع أو يعرض-2 

.مةموسم أو دةسفا أو شةشوغم نهاألميع 

يةالحف اتوجمنت أو اتبورشم أو اتوانيحلا أو انإلنسا يةغذتل حةلصا ادمو لغش عملتست صةخا ادمو يبيع أو لبيعل يضع أو يعرض-3 

.ددةمح نهاأ لمعي هوو اتميلتع أو ،تانإعال أو اتلقعم أو نشرات أو وراتمنش أو اتآتيب طةسابو لهاماعتسا لىع حثي أو ةطبي أو 


: ليي آما حررتو )1191.ص 80ر.ج(، 1969 مبرتبس 16 فيخرالمؤ 69-74 رقم مرألاب لتدع 

ذهله داامتعا أو مواالأ ةلنيا وءسب ذاتيلا لتسييرل اللغتسا أو ةسسلمؤ ذاتيلا لتسييرا نةلج رئيس أو رةابإد لفكم ديرم عملتسي مادنع 

دىإح أو العمال أحد باةحالم أو يةصشخ اضألغر لكذو اللغتسالا أو ةؤسسلما لحةصملافخالم عماالتسا اللغتسالا لكذ أو ةؤسسلما 

مسخ لىإ نةس من حبسلاب اقبعي لكذ في شرع أو العملبا أو ولةلدبا راراأض حقليو اللغتسالا أوةؤسسمال ذهه العم تعاجموم 

.اردين 20.000لىإ 500 من مةارغبو واتنس 

.الهعأ رةآولمذا 14 ادةلما في ردةاالو حقوقال من أآثر أو حق من نرمابالح انيجلا لىع حكملا لكذ لىع وةالع وزجيو 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 لكذوأةؤسسالم هذهل داامتعا أو االأمو يةن وءبس عملتسي ذيلا ذاتيلا لتسييرل اللغتسا أو سةسمؤ في لتسييرا نةلج رئيس أو ديرم
 تعاجموم دىحإ أو مالعلا أحد باةحالم أو يةصشخ ألغراض لكذو اللغتسالا أو سةسلمؤا حةصلملفخالم نهأ لميع عماالتسا اللغتسالا
 .اردين 20.000 لىإ 5.000 من امةرغبو واتنس مسخ لىإ نةس من حبسلبا اقبعي لكذ في شرع أو مالعالب أو لةولدبا أضرارا مالعال
 .14 ادةلما في ردةاالو حقوقال من أآثر أو حق من نرمابالح انيجلا لىع حكملا لكذىعل وةالع وزجيو
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 الGذي أو هGا،ناولت الGذي بالGشخص لفاسدةا أو ةشلمغشوا ةلطبيا أو ةائيذلغا لمادةا لحقتأ إذا )لةدعم(:432 لمادة ا
 Gو وه Gادة لما تلك باع أو بيعلل وضع أو عرض الذي آذاو الغش مرتكب قبيعا ،للعما عن عجزا أو مرضا له، دمتق
 GنمGGةمGغرابو اتGGنو س)10(Gشر عGىإلG اتGGنوس)GG)5سمخGنمGG Gالحبس ب مة،اس أو GGدة فاس أو شةوشغGمGا أنهG Gم علGي

 .دج 1.000.000 إلى دج 500.000
 دج 1.000.000 مGن مGةغرابو نة سG)20(ينعGشر إلGى اتGنو س)10(عGشر مGن Gت قؤلما بالسجن لجناةا قبويعا
 هGةاع فGي أو ضو علاGتعم سا قGدف فGي أو للGشفاء، بGلاق يGرغ مGرض في لمادةا تلك تسببت إذا دج، 2.000.000 على
 .ةمديمست

)1(.نسانإ موت في لمادةا تلك تسببت إذا بد،ؤملا بالسجن لجناةا قبويعا


)28.ص 84 ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)1( 


: ليي آما حررتو )329.ص 7ر.ج(. 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانقلاب لتدع 

قباعي،عمللاـنعجزاعأوضارمله متدقذيالأوا،لهاوتن ذيلا خصشبال سدةفاالأوشةشوغلماةطبيلاأو،ةائيذغلاادةلما حقتلأذاإ 


لىإ سنتين من حبسلابةموممس أو دةسفا أو شةشوغم نهاأ لميع هوو دةمالا لكت اعب أو لبيعل وضع أو رضع ذيلا لكذآو لغشا مرتكب 

.دج 200.000 لىإ 20.000 من امةرغبو واتنس عشر 

ضوع المعتسا قدف في أو اءفشلل بلقا غير رضم ـيف ادةلما لكت تسببت ذاإ نةس عشرين لىإ عشر من ؤقتملانسجبال اةجنال اقبعوي 

.يمةتدسم هةاع في أو 

.خاصشأدةعأو خصشوتمفيدةمااللكت تسببت ذاإدامعاإلبناةالج اقبعوي 


طرسلاةانيلثاةلفقراو دسلساا طرسلا لىوألاةلفقرا) 3067.ص 49ر.ج(، 1982 فبراير 13 في رخؤملا 82-04 رقم ونناقلل دراكاست 

:ثثالال 

..."سنتين من حبسلاب مةسموم أو : "...يقرأ ... "سنتين من نجسبال ةموممس أو: " ...من بدال 

..."هةاع في أو ضوع عمالتاس: " ... يقرأ ... "هةاع وفي ضوع عمالتسا : " ...من بدال 


: ليي ماآ حررتو )759و 757.ص 53ر.ج(، 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 مرألاب وضتعو لغيتأ 

قباعيل،عمالعن جزاعأوضارمله متدقذيالأوا،لهاونتذيلا خصشبال سدةالفاأوشةشوغمالةطبيالأوةائيذغلادةماال حقتلأذاإ 


من قتؤملانسجبال مةموسمأو دة،سفاأوشةشوغمنهاألمعيهوودةمالالكتاعبأو لبيعل وضع أو رض،عذيلالكذوآ لغشا مرتكب 

.دج 200.000 لىإ 20.000 من مةارغبو واتنس عشر لىإ مسخ 

و،ضع العمتسا قدف في أو ء،فاشلل بلقا غير رضم في ادةالم لكت ببتست ذاإ نةس عشرين لىإ شرع من ؤقتملا جنلساب اةنلجا اقبعوي 

.يمةتدسم هةاع في أو 

.خاصشأ دةع أو خصش وتم في دةماال لكت تسببت ذاإ دامعإلاب ناةالج اقبعوي 


: ليي ماآ حررتو )1191.ص 80ر.ج(،1969 مبرتبس 16 فيخرالمؤ 69-74 رقم مرألاب لتدع 

اتطللسا ي،تاالذ سييرلتل اللغتسا أو ةؤسسم في زةأجه اءأعض أو ذاتيلارلتسييا نةلج رئيس أو رةاإدب لفمك أو ديرم عملتسي ندماع 

يةصشخ اضألغر لكذو اللغتسالا لكذ أو ةؤسسلما ذهه لحصالم فاخالم نهأ ونمليع االعماست نهازويحو لتيا واتصألا أو هملةخوللما 

وصنصلما اتوبلعقاب وناقبيع لكذ في شرع أو العمبال أو لةدوالب ضررا حقويل المعال اتوعمجم دىحإ أو العمال حدأ اةبحالم أو

.431 ادةلما في يهاعل 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 اتطلسلا يةن وءبس ونلميستع ذينلا ذاتيلا لتسييرل اللغتسا أو ةؤسسم في لتسييرا زةأجه اءأعض أو رلتسييا نةلج رئيس أو ديرم
 صيةخش اضألغر لكذو اللغتسالا لكذ أو سةسلمؤا ذهه لحصالم الفخم نهأنلموعي االمعتسا نهازوحوي لتيا واتصألا أو هملةخوللما
 في يهاعل وصنصلما اتوبقعلاب وناقبيع لكذ في واشرع أو مالعبال أو لةدوالب أضرارا مالعال اتعومجم دىإح أو المعال أحد اةبمحال أو
 .431 دةماال
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 آل دج 20.000 لىإ 2.000 من مةغرابو اتسنو ثالث لىإ ينهرش من بالحبس قبيعا )لةدعم(:433 مادةلا
 : شرعي سبب وند يحوز من

 شةوشغم أنها علمي ةعيطبي أو يةالحف اتمنتوج أو وباتمشر أو اناتلحيوا أو نسانإلا يةغذتل صالحة مواد اءسو-
 ،ةمسموم أو فاسدة أو

 ة،شوشغم يةطب مواد اءسو-
 اتمنتوج أو اتبورشم أو اناتلحيوا أو نسانإلا يةغذتل حةصال مواد غش في لتستعم خاصة مواد اءسو-
 ،ةطبي أو يةالحف

)1(.السلع يلآ أو وزن في لتعمتس قةباطم يرغ أخرى آالت أو طئةاخلاييمك أو ينوازم اءـوس-

 : قةباسلا موادال في عليها نصوصملا لعقوباتا بأقصى قبيعا )لةعدم(:434ما دة ال
 ائلوس أو ةذائيغ مواد أو أشياء أو مواد غـش على ملع أو بالغش قام قد ونيك محاسب أو تصرفم آل-1
 أو مذآورةال موادال زيعتو على ملعأو مداعزعوقد ونكيأوهقبتارم تحت وعةضمو أو حراستها قصد يهإل دتعه

،ةلمغشوشا ئلواالس أو ةائيذلغا موادال أو األشياء
 أشياء أو يةعدم مراضبأ بةمصا اتنايوح لحوم وزيعت على ملع أو عمدا وزع قد ونيك سباحم أو تصرفم آل-2
)2(.فةتلم أو فاسدة ئلواس أوةائيذغ مواد أو

-47 رقم مرألاب وضتعو لغيتأ)1( 
)759و 757.ص 53ر.ج(. 1975 وونيي 17 فيخرلمؤا 75 


 : ليي ماآ حررتو )1191.ص 80ر.ج(، 1969 مبرتبس 16 فيخرالمؤ 69-74 رقم مرألاب لتدع

ذاتيلا لتسييرلاللغتساأوةؤسسمـيف ذاتيلا ـسييرتلانةجلاءأعض أو ذاتيلا لتسييرانةلج رئيس أورةاإدب لفكمأو ديرموميقمادنع 

نهاأنلموعيةائيصحإأوةابيسح ائقثو يةأأو اراتقلعاأو التوقمنلاردج اضرحمـرحربت أو انياتميز أو اتابحس وضعبةلنياوءبس 

ؤسسةلما هذه في مالعلل امةعال يةعلجما لىإ لكذ من شيء ديمقبت أو اللغتسالا أو سةسالمؤ آزرم قةيقح اءخفإ صدقب يحةصح غير 

.اردين 50.000 لىإ 5.000 من امةرغبو واتنس مسخ لىإ سنتين من حبسلبا وناقبيع دمتق ماب املقيا في واشرع أو اللغتسالا لكذو 

.هأعال 14 ادةلما في ردةاالو قوقحلا من أآثر أو حق من نارمالحب ناةالج لىع حكملا لكذ لىع وةالع وزجيو 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

اتابحس وضعب يةن وءسب ونموقي ذينلا ذاتيلا لتسييرل اللغتسا أو ةؤسسم في لتسييرا نةلج اءضأع أو لتسييرا نةلج رئيس أو ديرم 

اءفخإ صدقب حةيصح غير هانأنلموعيةائيصحإ أوةابيحس ائقثو يةأ أو اراتقلعا أو التوقمنلا ردج ضراحم حريربت أو اتانيميز أو 

فيواشرع أواللغتسالالكذأووعرشملاذاهفيالعمللمةعااليةعجماللىإلكذمن شيء ديمقبتأواللغتسالاأووعمشرلا مرآز قةيقح 

.اردين 50.000 لىإ 5.000 من امةرغبو واتنس مسخ لىإ نتينس من حبسلبا وناقبيع دمتق بما املقيا 

.هأعال 14 ادةلما في ردةاالو قوقحلا من أآثر أو حق من انمرحلاب ناةالج لىع حكملا لكذ لىع وةالع وزجيو 

-04 رقم ننوقابال لتدع)2( 
)329.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 في ؤرخملا 82 


: ليي آما حررتو )759و 57.ص 53ر.ج(،1975 وونيي 17 في ؤرخملا 75-47 رقم مرألاب وضتعو لغيتأ 

:تهافعضاميةانمكإمعقةبساالادموالفي يهاعل وصنصلمااتوبقعلاصىأقب اقبعي 

أوهااسترحصدقيهإل دتهعئلاسو أوةائيذغادومأو اءيشأأوادوم غش لىع عمل أوشغبال امققد ونيك اسبحمأو رفصتمآل- 

ة،شوغشملائلاسوالأوةائيذغلاادلمواأواءألشياأورةآوذلماادموال وزيعتلىعملعأودامعزعوقد ونيكأوهقبتارمحتتعةضومو 


أوةائيذغادمو أواءأشي أويةعدم أمراضببةصاماتوانيحومحل وزيعتلىع عمل أودامعزعوقد ونيك اسبحمأو متصرف آل- 

.فةتلم أو سدةفا ئلاسو 


: ليي ماآ حررتو )1191.ص 80ر.ج(، 1969 مبرتبس 16 فيخرالمؤ 69-74 رقم مرألاب لتدع 

ابسحلهازيحو لتياوهاامقمومتق لتيا داتنلساأوالمواأل سرق أو بدد، ذاتيلايرلتسيلاللغتساأوسةسلمؤ رةابإد لفكمأو ديرمآل 

1 0.000 لغمب لسلمختا لغمبلا وزاجيت لم ذاإ نةس عشرين لىإ واتنس عشر من ؤقتملانسجبال اقبعي اللغتسالا لكذ أوةؤسسالم هذه

.واتنس عشر لىإ واتنس مسخ من نجسبال علفاال اقبعي اردين 

.حياةال دىم ائفظولا هذه ثلم ليوتلهحيتالص دمبع يهعل حكمي لكذىعل الوةع 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

أووعمشرلاذاهابحسلهازحويلتياومهاقامومتق لتياداتنسلاأوالموألا سرق أوددب ذاتيلا لتسييرلاللغتساأووعرشملديرمآل 

.نةس عشرين لىإ واتنس شرع من حبسلبا اقبعي اللغالستا لكذ 

.ياةالح مدى ائفظولا ذهه ثلم ليوتلهحيتصال دمبع يهعل حكملا لكذ لىع وةالع وزجيو 
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 ونود دج 20.000 إلى 2.000 من مةغرابو نسنتي إلى ينهرش من بالحبس قبيعا )لةعدم(:435 مادةلا
 ضائيةقلا طةشرال وانعوأ ضباطلا يضع من آل نون،القا هذا من يليها وما 183 لمادةا في مقررةلا لعقوباتاب إخالل
 430و 429و 428و 427 موادال في إليها مشارال اتفلاخملا ةمعاين طةسل ونناقلا همإلي نديس ينالذ ينظفومال وآذلك
 أو ينتخزال المح أو يةناعلصا محالال إلى وللدخاب همل لسماحا عدم برفض إما م،هفئابوظ يامقلل تحالةسا موقع في

)1(.أخرى يةفيآ يةبأ أو لبيعا محال

 Gك وذل بGاب،لا هGذا فGي ةفرلمعا ئمالجرا عن ائيازج مسؤوال يولمعنا الشخص ونكي )جديدة(: مكرر 435 مادةلا
 .ونناقلا هذا من كررم 51 لمادةا في عليها نصوصملا للشروط طبقا

 Gادة لما وفي كرر،م 18 لمادةا في عليها نصوصملا لكيفياتا حسب مة،غراال بةوقع يولمعنا الشخص على تطبق
 .ضاءتاالق ندع 2 كررم 18

)2(.كررم 18 لمادةا في عليها نصوصملا يةيلمكتال لعقوباتا من ثرآأ أو احدةو إلى أيضا ضرويتع

)3()غاةلم(:436 مادةلا

)4()غاةلم(:437 مادةلا

 )759و 757.ص 53ر.ج(. 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب وضتعو لغيتأ)1(

 : ليي ماآ حررتو )1191.ص 80ر.ج(، 1969 مبرتبس 16 فيخرالمؤ 69-74 رقم مرألاب لتدع
 في مالعال ددع يضتخف أو دةزياب قرار لىع دامع ضهارتعا دييب ال ذاتيلا لتسييرل اللغتسا أو ةؤسسم في رةابإد مكلف أو ديرم آل
 رةيخط اتطراباض اثدحإنهأمنواللغتسالالكذأوةلمؤسساذههحةصللمرةيغام غراضأل تخذا ذاتيلا لتسييرلاللغتسالاأوةؤسسلما
 نوبتيقعلا اتينه بإحدى أو اردين 5.000لىإ اردين 500 من مةارغبو واتنس الثث لىإ هرأش ثةالث من حبسلاب قباعي رهيس سنح في
 .الهعأ رةآولمذا 14 ادةلما في ردةاالو حقوقال من أآثر أو حق من انمحرلاب يهعل حكملا لكذ لىع الوةعزيجوو .قطف

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

اللغتالساأووعمشرلافيالعمالددع يضتخف أودةايزبارقرلىعدامعضهارتعادييبال ذاتيلا لتسييرلاللغتساأو وعمشرلديرمآل 

من حبسلاب اقبعيرهيس حسن فيرةيخط اتطرابضا داثحإنهشأ منواللغتسالالكذأوةؤسسالم ذههحةلصلمرةيغام غراضأل تخذا 

. وبتينلعقا اتينه دىحإب أو اردين 5.000 لىإ 500 من مةارغبو واتنس ثةالث لىإ هرأش ثةالث 

.14 ادةلما في ردةاوال وقحقال من أآثر أو حق مننارمحبال يهعل حكملا لكذ لىعوةالعوزجيو


)28.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في ؤرخملا 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)2( 


)757.ص 53ر.ج(. 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لغيتأ )3( 


: ليي آما حررتو )1191.ص 80ر.ج(، 1969 مبرتبس 16 فيخرالمؤ 69-74 رقم مرألاب لتدع 

خذهتا إقرار أو عمل آل لىع ترضعيال ذاتيلا لتسييرل اللغتسا أوةؤسسم في رةاإدبدامع لفمك أو ديرم آل لىع تهااذ اتوبلعقا طبقت 

أوسةسالمؤ اجإنت ائلوسليةصلألمةيقالمن نقاصإلىإديؤيأن مكنيزةجهاألهذه اءأعض منضوعأو ذاتيلا لتسييرلخرآازاهج 

.اللغتسالا 

.الهعأرةآومذال 14 دةماال فيدةرالواوقحقال من أآثر أو حق من انمحرلابيهعل حكميأن لكذلىعوةالعوزجيو 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 156-66 
 رلتسييل خرآ ازهج خذهتا رارق أو عمل آل لىع دامع ترضعيال ذاتيلا لتسييرل اللغتسا أو وعمشرل ديرم آل لىع هااتذ اتبولعقا طبقت
 . اللغتسالاأو وعمشرلااجإنت ئلسالو يةصلألامةيقال من قاصناإل لىإديؤيأن كنميزةجهألاذههاءضأع من ضوعأو
 .14 دةماال في دةرالوا وقحقال من أآثر أو حق من انمحرلابيهعل حكمي أن لكذ لىعوةالعوزجيو

 )757.ص 53ر.ج.(1975 وونيي 17 فيرخالمؤ 75-47 رقم مرألاب لغيتأ )4(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 نقاصإ لىإ ديؤت أن مكني اتقرار تخذي أو عمالبأ وميق ذاتيلا لتسييرل اللغتسا أو ةؤسسم في ملاع آلو لتسييرل ازهج في ضوع آل
 واتنس مسخلىإهرشمن حبسلاب اقبعيديرملاضةراعم ورغم دامعلكذواللغتساالأوةؤسسلمااجإنت ئلسالويةصلاألمةقيلا
 .وبتينقعلا اتينه دىحإب أو اردين 5.000 لىإ 500 من مةارغبو
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)1()غاةلم(:438 مادةلا

)2()غاةلم(:439 مادةلا


)757.ص 53ر.ج.( 1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لغيتأ )1( 


 : ليي ماآ حررتو )1191.ص 80ر.ج(، 1969 مبرتبس 16 فيخرالمؤ 69-74 رقم مرألاب لتدع

يةقومال خطةال ابقطتال يةنمتولل اللغتسال طةخ لىع دامع ترضعيال ذاتيلا لتسييرل اللغتسا أو ةؤسسم في رةابإد لفكم أو ديرم آل 

.اردين0.0001 لىإ 5.000 من امةرغبو واتنس ثالث لىإ هرأش ثةالث من حبسلاب اقبعي 

.هأعال رةآومذال 14 دةماال في دةرالوا وقالحق من أآثر أو حق من انمرحلاب انيجلا لىع حكمي أن لكذ لىع وةالع وزجيو 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

من سببالح اقبعي يةومقال ةلخطا ابقطتال يةنمتلل أو اللغتسالل طةخ لىع دامع ترضعيال ذاتيلا تسييرلل اللغتسا أو ةؤسسلم ديرم آل 

.اريند1 0.000 لىإ 5.000 من مةارغبو واتنس ثالث لىإ هرأش ثةالث 

.14 دةماال في دةرالوا وقالحق من أآثر أو حق من انمرحلاب انيجلا لىع حكمي أن لكذ لىع وةالع وزجيو 


)757.ص 53ر.ج.(1975 وونيي 17 فيخرالمؤ 75-47 رقم مرألاب لغيتأ )2( 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 ضىاقت ذاتيلا لتسييرا طلتنشي ليحم لسمج في أو ذاتيلا لتسييرل اللغتسا أو ةؤسسم لتسيير نةلج في أو مالعلل لسجم في ضوع آل
 5.000 لىإ 500 من امةرغبو واتنس ثالث لىإ هرأش ثةالث من حبسلاب اقبعي حق وند لكذو لهعم داءأ بلقاماصيشخ جراأ بلق أو
 .وبتينقعلا اتينه دىحبإ أو اردين
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 دةماال في دةرالوا وقالحق من أآثر أو حق من انمرحلاب انيجلا لىع حكمي أن لكذ لىع وةالع وزجيو
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لرابعا ابلكتا 

هاتوباقوع تفامخالال 


األول ابلبا 

ألولىا ئةفلا من تفامخالال 


األول الفصل 

ألولىا ئةفلا من اتالفخلمل يدةالوح جةردلا 


األول القسم 

وميملعا ظامنالبةقمتعلال تفامخالال 

 إلى 100 من مةغرابو ثرآألا على ينهرش إلى ألقلا على يامأ رةشع من بالحبس قبيعا )لةدعم(:440 مادةلا
 أو نيعلال يرغ الرسم أو بةتاالك أو يدهدتال أو إلشارةا أو ولقلبا أهان من آل نقوبتيلعاناتيه بإحدى أو دج 1.000
 امهقي بةناسمب أو تهفيوظ عباءبأ مهايق أثناء يةموعم مةخد عباءبأ مكلفا مواطنا غرضلا لنفس أشياء يةأ بإرسال
 )1(.بها

 سةام ألفاظ بأيـة نةهاإ أو طنوام تمش أو بسب ،همهام يةدأت ناءأث يقوم موظف آل )يدةجد(: مكرر 440 مادةلا
)2(.ينبتوقعلا نهاتي بإحدى أو دج 1.000 إلى 500 من مةغرابو ينهرش إلى هرش من بالحبس قبيعا


ينالثا القسم 

لعموميا منباأل ةقمتعلال تفامخالال 

 إلى 100 من مةغرابو ثرآألا على ينهرشىإل ألقلا على يامأ رةشع من بالحبس قبيعا )لةدعم(:441 مادةلا
 :نوبتيلعقا نهاتي بإحدى أو دج 1.000

 يرغ وفي مفردة يةعاد قةور في ةدنيلما للحالة ةقوثي يدقي الذي ةدنيلما الحالة ضابط-1
 ذهه ونناقلا رطاشت إذا ألشخاصا من غيرهما أو ينالوالد قةوافم من ققيتح ال والذي لذلك، دةلمعا لسجالتا
 ونانلقا حدده لذيا دالميعا ضيم بلق وذلك زواجها سبق أةامر اجزو قدع تلقىي الذيو الزواج، لصحة قةوافمال
 .نيمدال


.طالنبال والزل أو ةدنيالم الحالة ائقثو طالنب لبيط لم ولو تىح لفقرةا هذه كامحأ وتطبق 

صولحلا ونناقلا اشترط تـيال لةاالح في موظفال من سابق يصترخ وند ينفوتمال أحد دفن تولى من آل-2 
 دفنلا مالعبأ قةلعتمال يةيمظنتوال ةريعيلتشا نصـوصلا نتآا قةيرط يةأب يخالف من آلو يصترخلا هذا على
)3(.عالهأروذآلما

 )329.ص 7ر.ج(.1982

 ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا

 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1(

: 156-66 
 انهأ من آل وبتينعقلا اتينه دىحبإ أو اردين 500 لىإ 50 من مةارغبو ألآثرا لىع هرينش لىإ قلألا لىع اميأ رةشع من حبسلبا اقبعي
 يةوممعمةخد اءأعببفاكلمنااطمو رض،غال لنفس اءأشي أية سالربإأوينعلال غير سملراأوبةتاكالأويدتهدالأورةشااإلأوولقبال
.بها مهياق بةسنابم أو تهفيوظ اءأعبب يامهق اءأثن

 )335.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 في ؤرخملا 82-04 رقم ننوقابال أضيفت)2(

 )329.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)3(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

: وبتينعقلا اتينه دىإحب أو اريند 500 لىإ 50 من امةرغبو ألآثرا لىع هرينش لىإ قلألا لىع امأي رةشع من حبسلاب اقبعي 

من حققتيالذيالوك،لذل دةعلما جالتسلاغير وفي ردةفميةعاد قةروفيةدنيالمةلحاللةقوثي يدقيذيلاةدنيملاالةحالبطضا-1 

هااجوز سبق أةرام اجوز قدع لقىتي ذيالو ج،اوزال حةصل قةافموال هذه ونانلقا رطتشا ذاإ اصشخاأل من امغيره أو دينلاولاةافقوم 

.دنيملا ونانقلا دهحد ذيال ادعيالم مضى بلق لكذو 

.طالنلبا الز لوو أو ةدنيملاةحالال ائقثو النطب لبطي لم لوو تىحةرلفقا ذهه امكحأ طبقتو 

ذاهلىعولصحال ونانقلاهايفرطتشي لتياةلحاال فييمعموالفظلموامن ابقس يصترخ وند وفينمتلاحدأ دفن لىوتمن آل-2 

.هأعال رةآولمذا دفنلا مالعبأ قةعلتلما يةيمنظتالو يةعيرشتال وصنصال انتآ قةيرط يةبأ لفخاي من آلو يصترخلا 
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 من بسحلاب قبيعا أن أيضا وزجي ماآ دج إلى دج من مةغراب قباعي ديدةج(: مكرر
 ثرآألا على رينهش إلى ألقلا على يامأ عشرة

 يمنعه لم أو يرالغ مهاجمة لىع حراسته في حيوانا حرض من وآل هيمت خطيرة أو مؤذية اناتحيو ترك من آل

1.000
 100
 (
 441
  مادةلا
:
 


.ذلك من 
.
 

- 3

.
 

.
 

.دثاولحا تالفيل يةالضرور اتاالحتياط تخاذا وند بناء هدم أو ح 


اإلضGرار نيGة لديGه كGونت أن دون تانGوايحال أو سان اإلن ربشل عGدم ئلسGا فGي سGامة أو ضارة ادمو لقىأ من آل - 6
 
.
 يربالغ

.359
 -7
 
.
 -


-

.
 

ذلك همنم لبط من فةص من التحقق وند قفاالأ تحواف

 )335.ص 7ر.ج(.1982

-
.
 
(1).
 7
 

يةقلعلا اهوبق تمتعيال أو له خبرة ال خصش إلى سالحا سلم من لآ
 نظملا خالف أو ونكسم كانم داخل آضتر وبآرال أو ملالح أو الجر ابدو أو وليخال علج من لآ

 قيادتها أو تهاعوسر لعرباتا يلمحتب صةالخا
 رلجمهوا على خطيرة أو ائدةز سرعةب عربات أو لرآوبا أو للجر أخرى دوابا أو خيوال قاد من آل
صلأأو أقام من آل

 لمادةا في عليها نصوصملا نحةجال همعالأف ونكتال ينالذ ينآخر مالع أي أو فالألقا عوانصا
تهفص من التحقق وند شخص إلى كسرلل اةآأد معدة خطاطيف موالس أو باعوا
 ين عGلل مالكGا Gيس ل لشخص أخرى كالشأ أو بقوال أو الشمع من صماتلب طبقا آانت نوع أي من حمفاتي عوانص

صناعلا هؤالء ندع فورلمعا هللممث أو حلمفاتيا هذه له مخصصةلا لشيءا أو

 لمادةا هذه من لفقرةا في إليها مشارال والخطاطيف حلمفاتيا تصادرو تحجر

13 04-82 رقم ننوقابال أضيفت (1) 
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لثلثاا القسم 

خاصشألبا ةقمتعلال تفامخالال 

 مGن مGةغرابو ثGرآألا علGى)2(ينهرش إلى ألقلا على يامأ)10(عشر من بالحبس قبيعا )لةدعم(:442 مادةلا
 : دج 16.000 إلى دج 8.000

 عGديتلا أو أخرى، نفع مالعأ نورتكبي أو ضربلبا ونتدعي أو جروحا ونثيحد ينالذ آاؤهمروش ألشخاصا-1
 ون كGي ال أن Gشترط يو يومGا)15(عGشر سةمخ تجاوزت لمدة للعما عن آلي عجز أو مرض أي ذلك عن ينشأ أن وند

 سالح، ملح أو ترصد أو إصرار سبق هناك
 Gدةملل لعما عGن آلGي عجGز يGهلعGبرتيتال مGرض أو بةإصGا أو Gروح ج اثد إح في قصد يرغب تسبب من آل-2
 نظم،ال عاةامر عدم أو مالهإ أو نتباها عدم أو احتياط عدم أو نةوعر عن ناشئا ذلك آانو هرأش)3(ثةالث تجاوزت

 مGن آGلو محGددة،ال يدمواعال في ونناقلا في يهعل نصوصملا إلقرارا عنها يقدم ولم فلط والدة حضر من آل-3
 أن علGى Gق يواف لGم مGا ونناقGالGكذل Gب يوج آمGا ة دنيلما الحالGة Gابط ض إلGى مهسل يG ولم لوالدةابدلعها ديثح طفال وجد
)7(سGبع عGن نهسG قGلتGالطف قGدم مGن آGلو،ا رتهائد فGي فGلطال علGى ثرع تيال يةبلدلاهةج مامأ بذلك يقروبه فلكتي

 كلGفم يGرغ كGني لGم مGا آخر سبب ألي أو هعايترل يهإل سلم قد آان تىم يةيرخةمؤسس إلى أو ملجأ إلى ملةاآ اتسنو
 .ذلك أحد له يوفر ولم هعايتروب مجانا له عامطال يرتوفب ملزم يرغ أو

 .يةالضح كوىش على بناء إال مادة،لا هذه من 2 الحالة في ةيلعموما الدعوى مباشرة نيمك ال
)1(.عالهأ 2و 1 نلتيلحاا في عليها نصوصملا عالألفا عن ةائيزجلا ةعلمتابل حدا يةالضح فحص ويضع


)28.ص 84 ر.ج( 2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)1( 


: ليي آما حررتو )329.ص 7ر.ج(. 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع 

 : وبتينلعقا اتينه دىحإب أو دج1 000. لىإ 100 من امةرغبو ألآثرا لىع هرينش لىإ قلألا لىع امأي رةشع من حبسلاب اقبعي

لكذعنشأنيأنوندديعتلاأورىخأ عنف العمأونـرتكبيأو لضربابوندتيعأوحاروجونثدحيذينلاؤهماشرآو اصشخاأل-1 

.سالح ملوح صدرت أو ر،ارصإ سبق اكهن ونيكال أنطرويشت وماي عشر سةخم وزاجتت ـدةلم ملعال عن ليآ جزع أو مرض أي 

لكذ انآو هرأش ثةثال وزاجي ملعال عن ليآ ـزجع يهعل يترتب ال رضم أو بةصاإ أو وحجر اثدحإ في صدق بغير تسبب من آل-2 

.ظملنااةعارمدمع أو لهماهإ أوههاانتب دمـع أوهـطاحتيادمع أو نةعور عن ئاشنا 

هدعال ديثح طفال جدو من آلو دةحدلما يدعالموا في ونانقلا في ليهع وصمنصلا إلقرارا هاعن دمقي لمو فلط دةالو حضر من آل-3 

عثر لتيا يةلدبال جهة اممأ لكذب ويقر به ليتكف أن لىع فقاوي لم ما وننالقا لكذ جبوي ماآةدنيملاةلحاال بطضا لىإ سلمهي لمو دةوالبال 

هايترعل يهإل لمس ـدق انآ تىم يةريخةؤسسم لىإ أو لجأم لىإ لةامآ واتنس سبع عن نهس قلت فالط دمق من آلواهائرتد في فلالط لىع 

.لكذحدأله وفريلموهايتوبرع ناجاملهامطعلا ـيرفتوب لزمم غير أو لفمك غير يكن لمما خرآ سبب ألي أو 


: خيرألا طرلسا 2 رقم ةلفقرا )3067.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانقلل دراكاست 

"ظمنلا اةعارم دمع أو "...: يقرأ "اةعارم دمع أو: "... من بدال 


: ليي آما حررتو )759.ص 53ر.ج(، 1975 وونيي 17 في ؤرخملا 75-47 مرألابىولاأل ةلفقرا لتدع 

عجز أو رضم أي لكذ عن نشأي أن دون ديلتعا أو ى،رخأ نفع أعمال نويرتكب أو رببالض تدونعي أو حاروج ثونحدي ينالذ اؤهمرآشو خاصألشا-1 

)تغيير وندب يقباالو(.الحس حملو رصد،تأو،صرارإ بقس اكهن كونيال أن شترطوي ماويشرعسةخم وزاجتت دةمل العمل عن ليآ 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
:وبتينعقلا اتينه دىإحب أو اريند 500 لىإ 50 من امةرغبو ألآثرا لىع هرينش لىإ قلألا لىع امأي رةشع من حبسلاب اقبعي
 عن شأنيأن وند عديتلاأو لعنفاالعمأمن خرآملع أيدامعونيرتكب أو لضربابوندتعيأو وحاجر ونثدحي ذينلا اصشخاأل)1
 لكذوآ حةسلأ ملح أو صدرتال أو إلصرارا سبق وافرت دمع رطشبو امأي رةشع وزاجت دةمل ملعال عن ليآ جزع أو رضم أي لكذ

. ؤهماشرآ
 ئاشنا لكذ انآو هرأش ثةالث وزاجي ملعال عن ليآ جزع يهعل يترتب ال رضم أو بةصاإ أو جرح اثدحإ في صدق بغير تسبب من آل)2
.ظملناعاةارمدمعأوهمالهإأوههاانتب دمعأو اطهيتاحدمعأوهونترع عن

 هدعلاديثحطفال جدومنآلوددةمحلايدعاموالفيوننالقافييهعل صوصنالم إلقرارانهاعدميقلموفلطدةوال حضر منآل)3
 ثرع لتيايةبلدال جهة اممألكذب ويقر به قلنيأن لىعفقاويلمما وننالقالكذجبويماآةدنيملاةلحاال بطضا لىإمهسليلمودةوالبال
 هايتعرل يهإل لمس قد انآ تىم يةريخةؤسسم لىإ أو لجأم لىإ لةآام واتنس سبع عن نهس قلت فالط دمق من آلواهائرتد في فللطا لىع
 .لكذ أحد له وفري لموهايتوبرع نامجا له امعطلا وفيربت لزمم غير أو لفمك غير يكن لم ما خرآ سبب ألي أو
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 لمدة بالحبس ـبقايع أن أيضا يجوز آما دج 1.000 لىإ 100 من مةغراب قبعاي )جديدة(: مكرر 442 مادةلا
 وادم مداع ونقلي من أو نفع مالعأ أو اءدتعالا أو اتمشاجر في آاؤهمروش ألشخاصا ثرآألا لىع يامأ عشرة
 .شخص على اتروذاق أو بةصل
 أو نةنار اتدوأ لاباستعم ليال رلتجمها أو ضوضاءلا أو جيجضلاب انسكلا احةر يقلق من بةقوعلا بنـفس قبعاي
)1(.يرماهلجا مرورلدةلمعا آنماألا في أوةيلعموما آنماألا في أخرى يلةسويةبأ أو يةماعجال لعابباأل زاحم


بعارلا القسم 

اتيوانلحبا ةقمتعلال تفامخالال 

 إلى 100 من مةغرابو ثرآألا على ينهرش إلى ألقلا على يامأ رةشع من بالحبس قبيعا )لةدعم(:443 مادةلا
 : نلعقوبتيا بإحدى أو دج 1.000

 أو اخراف أو قرون اتذ مواش أو ملالح أو لرآوبا أو للجر دوابا كانم أي فيو تضى،مق وند تلق من آل-
 نات،الخزا أو ألحواضا أو البرك في موجودة أسماك أو سةللحرا آالبا أو أخرى بةدا يةأ أو ماعزا
)2(.ولتقملا وانيالح مالك يزرعه أو ستأجرهي أو كهملي كانم في مستأنسا نااويح تضىقم وند تلق من آل-


سمالخا القسم 

الومألاب ةقمتعلال تفامخالال 

 إلى 100 من مةغرابو ثرآألا على ينهرش إلى ألقلا على يامأ رةشع من بالحبس قبايع )لةدعم(:444 مادةلا
: نلعقوبتيا بإحدى أو دج 1.000

 من آلو طعما تلفأ من آلو يرغلل آةملوم أنها مهعل مع الآهاإله شجرة قشر أو خرب أو اقتلع من آل-1
 .رلغيل آةولمم أنها مهعل مع اءضرخ أو ناضجة بذورا أو حشائش قطع

 عن قعاتلمستنا أو المصانع أو طاحنملا مياه صبم عهبرف وذلك يرغلا أمالك أو الطرق غرقأ من آل-2
 .تصةخملا السلطة تحدده الذي رتفاعالا منسوب

 ددحملا نهمث دفع بلقام ولبقهنإمكا فـي نهأ فيها آريذ سالةبرو صحوبم شيء أي خصش إلى أرسل من آل-3
)3(.بهطل أن له بقسقد يرألخا كنيلم تىم وذلك يهإل مرسلالةنفق على تهإعاد انتآ ولو ىحت سلهرم إلى تهإعاد أو

)336.ص 7ر.ج(.1982  فبراير 13 في ؤرخملا 82-04 رقم ننوقابال أضيفت)1(

 )330.ص 7ر.ج(.1982


: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 66-156 قمر مرألا ظل في حررت 

:وبتينقعلا دىإحب أو دج 500 لىإ 50 من امةرغبو ألآثرا لىع هرينش لىإ قلألا لىع امأي رةشع من حبسلاب اقبعي 

أو رىخأ بةاد يةأ أو عزاام أو فاارخ أو ونرق ذات واشم أو ملحال أو وبآلرا أو جرللباادو انكم أي وفي تضىقم وند تلق من آل 

أو كهيمل انمك في أنسامست ناايوح تضىقم وند تلق من آلو اتخزانلا أو اضحواأل أو لبركا في ودةوجمآاماسأ أو سةارلحلباالآ 

 . تولقالم وانيحلا لكام هيزرع أو رهتأجسي


)330.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم نونقابال لتدع)3( 

 طرسلا 3 رقم رةقفال ألولا طرلسا1 رقم ةلفقرا )3067.ص 49ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانقلل دراكاست
"...قشر أو طعق أو خرب أو : " ... يقرأ ... "شرق أو خرب أو : " ...من دالب : ثثالال

"...انتآ ولو تىح: "... يقرأ ... " تكن لم لوو تىح: "...من بدال

 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)2(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 156-66 

: وبتينعقلا اتينه دىإحب أو اريند 500 لىإ 50 من امةرغبو ألآثرا لىع هرينش لىإ قلألا لىع امأي رةشع من حبسلاب اقبعي 

وراذبأو ائششحطعقمنآلوماعطلفأتمنآلو لغيرلآةلومم نهاأمهلعمعهاآالهإلرةشج شرقأوطعقأو خرب أولعتقامنآل-1 

.لغيرل آةولمم هانأ لمهع مع خضراء أو جةضنا 

هحددت ذيال اعرتفاال وبمنس عن اتمستنقعلا أو انعصملا أو حناطملا اهيم مصب عهرفب لكذو لغيرا مالكأ أو طرقلا أغرق من آل-2 

.صةتمخلا طةسلال 

تىحلهسرملىإتهادعإأو حددلمانهثم دفع بلقاملهبوقنهاكإم في نهأهايف ذآري الةسرب وبحصم شيء أي خصشلىإسلرأمن آل-3 

.بهطل أن له سبق قد خيرألا يكن لم تىم لكذو يهلإ سلرلماةنفق لىع تهادعإ تكن لم لوو 

 رقم مرألا ظل في حررت

135 



   
    

  
                     

                      
          

  
    

           
  

                                      
         

  
   

     
  

    
       

  

   
  

    
  

      
  
  
  
  
  
  
  

_______________   
  

                
  

               
                                 

  
                

  
            

  
                

                        
  

               
                      

  
  

            
  

               
                     

                             


سدساال القسم 

طرقلبا قةلعتلماتفامخالال 

 رينهش لىإ يامأ رةعش من بالحبس قبيعا أن يجوز آما دج 1.000 لىإ 100 من غرامةب قبيعا : مكرر 444 مادةلا
 أو منعت أن شأنها من نتآا آيفما أشياء أو مواد رةورض وند فيها يترك أو يضع بأن عاملا الطريق عيقي من آل
)1(.ونمأم يرغ مرورال تجعل أو مرورال يةحر من نقـصت


عبساال القسم 

)2( ألولىا ئةفلا من اتلفلمخاا في العود بةوقع

 إلGى تGصل قGد Gدة مل Gالحبس ب Gاب بلا هGذا فGي عليها نصوصملا لفاتلمخاا مادة في ئدعاال قبيعا )لةدعم(:445 مادةلا
 )3(.دج 40.000 إلى تصل قد مةغرابوهرأش)4(عةبرأ


لثانيا ابلبا 

ةلثانيا ئةفلا من تفامخالال 


األول الفصل 

ةالثاني لفئةا من اتالفخلمل ألولىا جةردلا 


األول القسم 


طرقلبا ةقمتعلال تفامخالال 

)4()غاةلم(:446 مادةلا


)336.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننواقبال تهادوم سسادال سملقا أضيف)1( 


: ينثاال طرلسا )3070.ص 49 رج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانقلل دراكاست 

"...من سببالح : "... يقرأ ..." من نجسبال: "... من بدال


)336.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال وضوع ينثاال صلفال ذفح)2(


)28.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال لتدع)3( 


: ليي آما حررتو )330.ص 7ر.ج(. 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع 

.ابلبا ذاه في يهاعل وصنصلما اتلفاخملا ادةم في لكذو دج 2.000 لىإ مةارغبو هرأش عةبرأ لىإ صلت قد دةلم حبسلاب ئدعاال اقبعي 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 ذاه في هايعل صوصنلما اتلفاخملا ادمو في لكذو اردين0001. لىإ مةارغبو هرأش عةبرأ لىإ صلت قد دةمل حبسبال ئدعاال اقبعي
 .ابلبا

 )337.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لغيتأ )4(

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مراأل ظل في حررت

:ألآثرا لىعامأي رةشعدةمل حبسلابضايأ اقبعي أن وزجي آما اردين 200 لىإ 50 من امةرغب اقبعي 

.مونأم يرغ لهتجع أو فيه ورلمرا حرية من قصنت أو عوقت نتآا ياأ اءشيأ أو ادمو تضقم دون فيه ركت أو وضع بأن املعا يقرطال زحم من آل 
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ينالثا القسم 

اصشخاألبةقمتعلال تفامخالال 

)1()غاةلم(:447 مادةلا


لثاثلا القسم 

)2( ةمالعا باآلداب ةقمتعلال تفامخالال

)3()غاةلم(:448 مادةلا


بعارلا القسم 

اتناويحلاب ةقمتعلال تفامخالال 

 اميأ عشرة مدةل بسحلاب أيضا اقبعي أن ويجوز جد 500 إلى 100 من مةبغرا اقبعي )لةدعم(:449 مادةلا
 علنيا ذلك آان سواء سورةالمأ أو ةسستأنالم أو ةيالمنزل اتنايولحا مـن وانيح معاملة تضىقم وند اءسأ من آل ثرآألا على
 .علـني يرغ أو

 سةمؤس في وانيلحا اعديبإ مرتـأ أن مجهوال كهلام آان ذاإ أو وانيالح مالك على كمالح حالة في ةلمحكمل يجوزو
)4(.يهف صرفتال يةحر لةالحا هذه في وللمؤسسة آذلك رهااعتبا قـررت أو اناتلحيوا يةمالح يةوممع عةفنم اتذ

 )337.ص 7ر.ج(.1982

 ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا

 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لغيتأ )1(

: 156-66 
 أو عدت أو رةجمشا منه وقعت من آل ألآثرا لىع امأي رةشع دةلم حبسلبا ضايأ اقبعي أن وزجيو اردين 200 لىإ 50 من مةارغب اقبعي
 .اننسإ لىع ذاراقأ أو بةصل اماسأج لقىأ من آلو لكذ في اشترك أو خفيف ذاءيإ

و1191 1192)  .ص 80ر.ج(. 1969

 و1191.ص 80ر.ج(. 1969 مبرتبس 16 فيخرالمؤ 69-74 رقم مرألاب لغيتأ)3(

 مبرسبت 16 فيخرالمؤ 69-74 رقم مرألاب لغيأ)2(

(1192 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 راوص أو اتإعالن رضع من آل ألآثرا لىع امأي رةشع دةمل حبسلابضايأ اقبعي أنزيجوو اردين 200 لىإ 50 من مةارغب اقبعي
 اءألشياأو لشيءا إتالفبنةاداإلب حكملا ويقضي ضهارعلىع لغيراملحأويةومعمال اآنمألافي أويمومعال طريقال في اءحيلليةنافم
 .اراختيا يتم لم ذاإ يهعل ومكحملاةنفق أيب يهف طعن ولو مةيرلجا حلم

)330.ص 7ر.ج(.1982اي 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)4(  ر فبر


طرسلا ةانيلثا ةلفقرا ثلثاال طرسلا لىوألا ةلفقرا )3067.ص 49ر.ج(، 1982 يراربف 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانلقل دراكاست 

: ينثاال 

 "...وانيح لةامعم تضىقم وند: "... يقرأ ... "جيران ملةاعم تضىقم وند: "...من بدال

 "...كهمال انآ ذاإ أو: " ... يقرأ ... "كهالم انآ ذاإو: "...نم بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 156-66 
 لةامعم تضمق ونداءأس من آل ألآثرا لىعامأيرةشعدةلم حبسلابضاأي قبايع أنزيجوواردين 200 لىإ 50 من امةرغب اقبعي
 لكام لىع حكملا لةحا في مةكمحلل وزجيو.لنيع غير أو يانعل لكذ انآ واءس رةسومأال أوةأنسمستلا أو يةزلنالم اتوانيحلا من وانيح
 لكذآ اارهاعتب تقرر أو اتوانيحلا يةحمال يةومعم عةمنف ذات ةؤسسم في وانيحلا داعيإب مرأت أن هوالجم كهمال انآ ذاإ أو وانيحلا
 .يهف صرفتلا يةرح لةحالا هذه في ةؤسسلمول

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
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سمالخا القسم 

موالباأل ةقمتعلال تفامخالال 

 لىع يامأ عشرة لمدة بالحبس أيضا قبيعا أن وزيجو دج 500 إلى 100 منمةغرابقبيعا )لةدعم(:450 مادةلا
:ثرآألا

 على يةإلدارا لطاتلسا مـن إذن يرـغبو ـتآان قةيرط يةبأ ومسر أو عالمات ضعو أو اتباكتب قام من آل-1
 غرضب أو همانم أي أمالك في واقع مال على أو يةمحلال عاتلمجموا أو ولةدلل آةولمم يةقارع أو ولةقنم والمأ

 .رلجمهوا تصرف تحت وعةضمو نهاأل أو يةوممع مةخد رتسيي
 راجأستم أو مالكا ونكي أن دون آانت يلـةوس أيةب عقار على رسوم أو عالمات وضع أو بكتابات قام من آل-2
 .ألشخاصا ـؤالءه مـن أي من إذن يرغبو به منتفعا أو له

 .نهم جافة أخشاب زعن أو ضرأخ سياج من فروعا قطع أو أسوارا أو خنادق تلفأ من آل-3
 موادال في ليهاع نصوصملا لحاالتا يرغ في وذلك يرغلل ولةقمن اتلكبممت إلضرارا في مداع سببت من آل-4
.417 لمادةا تىح 395 من

 قبل ألرضا عن فصلةنم يرغـ وآانت قلالح من حةالصال لمنتجاتا من غيرها أو صوالتمح سرق من آل-5
)361.(1 لمادةا في عليها نصوصملا الظروف من ظرف أي يامق عدم بشرط وذلك سرقتها


)330.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم نونقابال لتدع)1( 


طرلسا 3 رقم ةلفقرا مسخاال طرلسا1 رقم ةلفقرا )3067.ص 49ر.ج(،1982 يراربف 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقل دراكاست 

: خيرألا طرلسا 5 رقم ةرلفقا ولاأل 

 "...سييرت  " ...: يقرأ ... "تيسير "...:من بدال

 "...واراسأ أو  ...": يقرأ ... "وارسأ أو" ...:من بدال

"....361 دةالما في" ...: يقرأ ..."161 ادةلمافي" ...:من بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 :ألآثرا لىع امأي عشر دةمل حبسلاب ضايأ اقبعي أن وزجيو اردين 200 لىإ 50 من امةرغب اقبعي
 ريةاقع أو لةقونم الأمو لىع يةراإلدا اتطللسا من ذنإ وبغير انتآ قةريط أيةب ومسر أو اتمالع وضع أو اتاببكت امق من آل-1
 حتت عةضومو نهاأل أو يةومعم مةخد يرسيت بغرض إما مانهم أي مالكأ في قعوا الم لىع أو يةيمإلقلا اتوعمجملل أو لةدولل آةملوم

 .ورهمجلا تصرف
 يرغبو به امنتفع أو له جراأتسم أو كامال ونيك أن وند نتاآ لةيسو يةبأ ارعق لىع ومسر أو اتمعال وضع أو اتاببكت امق من آل-2
 . خاصشاأل الءؤه من أي من ذنإ

 أو ألفرانا ظيفنت دمع أو إصالح دمع أو دمقةجنتي لكذو يرلغل آةلومم يةراقع أو لةوقنم مالكأ في حريق داثحإ في تسبب من آل-3
 من متر ائةم من قلأ فةسام لىع تقع ولقح في نيران العشبإ اءوس أو رةجاومال انعصملا أو آناسملا أو دةادحال املعم أو خنداملا
 لةبقا ادمولدعوتمس أي أو لتبناأو لقشاأو وبحبلامن اموأآ أو اللغال من أهراء أو اتجالسياأو اتينلبساأو انيبملاأو آناسملا
 .طاحتيادمعأوالهمبإهاالقبإط أويةعناصطا نيران العشبإأويةافآاتاطحتياوندآهارتأوحابيصمأو نيران وضعبأو حتراقالل

 .نهم افةج ابخشأ نزع أو خضرأ اجسي من عاروف طعق أو واراس أو دقخنا لفأت من لآ-4
 دةمالا تىح 395 من ادلموا في هايعل وصنصلماتالحاال غير في لكذو لغيرل لةقونمتكاتلبمم ارإلضرا في دامع تسبب من آل-5

.417 

 رقم مرألا ظل في حررت

 دمع رطشب لكذو تهاقرس بلق رضاأل عن لةصفنم غير نتاوآ قللحا من حةلصاال اتجمنتال من اغيره أو التوصحم سرق من آل-6
 .361 ادةلما في يهاعل صوصنالم وفرظلا من ظرف أي امقي
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451 )لةعدم(: 
 :ثرآألا

246 -  هاتحدد بذلة مع بهشاتي لباسا لمادةا في عليها نصوصملا لحاالتا يرغ في علنا دىرتا من آل 1
.نهايب رلجمهوا يخلط أن بـهاشتال هذا أنش من آانو ةيلتطبيقا نصوصال

 نةعلموال قررةملا فةيرعتال فـي محددةلا عارسألا من ثربأآ ماوحل أو زاخب ونعيبي ينالذ ونوالجزار ونبازخال-2
 .قانونا
.لولمفعا يةسارال ينوانقال هاتقرر تيال تلك يرغات اييسمق أو أوزانا لاستعم من آل-3
 شخص أي اتصفو قابوأل سماءأ يدق نوليهم ينالذ شةورفمال آنمسالا ومؤجري نادقفوال نزلال صحابأ-4
 ةظممنت سجالت فيولهوصيختارودةلمعتااتهماإق محلوآنماألاهذه في عضهبأوآله يلالل مضىيأوهميلديتيب
 إلى جلسلا هذا يمدقتب ونموقي وال تهغادرم مجردب جهروخ يختار ذاوآ ولهوص مجردب وذلك ياضب ترك ونود

.نهمم طلبها ندع أو نظملا تحددها تيال يدمواعال في تصةخملا السلطة
 آنامألا أو اتاحالس أو رقلطا أو الشوارع في ارمقلا ابعلأ من غيرها أو يبنصايلل ألعابا ضعو أو أقام من آل-5
 .ةيومالعم

 سعرلا اتذةللعما حلم تحل أو لتكم أن منها غرضلا ونكي دفعلل ئلوسا لاستعم أو حاز أو بلق من آل-6
 .نينوالقا

 .ونناق لها مقررةلا مةيقبال فـةيمزال يرغ أو لمزورةا يرغ يةلوطنا قودنالوةللعما ولبق رفض من آل-7
 هنابإمك آانو ذلك ملأه أو قانونا نهم لبتط عدةامس يمدقتب أو دماتخ اءدأب أو مالعبأ يامقال رفض من آل-8
 في وآذلك أخرى آـوارث أو يقحر أو صبن أو رقغ أو ضياع أو دثاوح فيها عتقو ظروف في وذلك هذاب يامقال
 .ئيقضا يذفنت أو رلجمهوا صياح أو بستل أو بلوالس لنهبا التحا

 هذه في طةشرلل ةيلتنظيما ئحاللوا بذلك مخالفا ةيعموم آنماأ في بضائع لبيعل رضع أو باع أو قدم من آل-9
)1(.نينوقا يحتصر أو إذن على ولالحص وند آنماألا

 .ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1( 331)


:ألولاطرلسا 4 رقم ةرلفقا ولاأل طرلسا1 رقم ةلفقرا )3068.ص 49ر.ج(، 1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانقلل دراكاست 

"...تالالحا غير في: "... يقرأ ..."التحملا غير في :"...من بدال

"...روؤجوم ..:". أقري ..."يرؤجوم: "...من بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في خرالمؤ 156-66 

:ألآثرا لىع امأي سةمخ دةمل حبسلاب ضايأ اقبعي أن وزجيو اردين 500 لىإ 50 من امةرغب اقبعي 

من انوآ يةيمنظتال صوصنلاهاتحدد زةب مع بهشاتيسابال 246 ادةلما في هايعل وصنصالم تالالحا غير في ناعل دىرتا من آل-1 

.ينهاب ورهمجلا لطخي أن بهشاتال ذاه أنش 

.نانوقا نةعللماوةقررملا فةيرعتال في دةحدمال ارألسعا من أآثرب ومالح أو بزاخ ونيبيع ذينلا ونراجزلاو ونازخبلا-2 

.عولفالم يةرساال انينوقلااهقررت لتيا لكت ايرغت اييسقم أو ناازأو ملعتسا من آل-3 

.يةيمنظتال ئحلوالا تضىقمب بها مصرح رىخأ ثلةمام قرارات يةأ أو لعنبا ولصمح جني اتقرار لفخا من آل-4 

مضىي أو همديل يبيت خصش أي اتصفو ابقلأو اءمسأ قيد ونلمهي ذينلا شةروفلما اآنسملا ريجؤمو دقلفنااو زلنال ابحصأ-5 

ذاآولهصووردبمج لكذو ياضب ترك وندومةنظم جالتسفي ولهصويخراتوادتعلماتهقامإ محلوآنامألاهذه فيضهعبأولهآيلالل 

.همنمبهطلندعأوظملناهاحددتلتيايدعاولمافيصةتخمال لطةساللىإجلسالذاهديمقبتونمويقوالتهرادغمردبمج جهروخيخرات 

.يةومعمال اآنمألا أو اتحالسا أو طرقلا أو رعوالشايف ارملقا ابلعأ من اغيره أو يبصنلل باعاأل وضع أو امأق من آل-6 

.يننوقاال لسعرا ذات ملةعال حلم تحل أو كملت أن هانم الغرض ونيك دفعلل ئلاسو عملتسا أو ازح أو بلق من آل-7 

.نانوقا هال رةرقالم يمةقالب فةيزلما غير أو رةزوالم غير ةطنيلوا قودنالو ملةعال بولق رفض من آل-8 

في لكذو بها املقيانهكابإم انوآ لكذملهأأونانوقا نهم لبتط عدةسام ديمقبت أو اتمدخ داءأبأو مالعبأ املقيا رفض من آل-9 

أو سبتلال أو لبلسا أو هبلنا التاح في لكذوآ رىخأ ارثوآ أية أو حريق أو انفيض أو غرق أو اجهي أو دثاوح يهاف وقعت وفرظ 

.ائيقض يذفنت أو رمهولجا احصي 

ولصلحا وند اآنمألا ذهه في رطةشلل يةيمنظتال ئحااللو لكذب فاخالم يةومعم اآنمأ في ائعضب لبيعل عرض أو اعب أو دمق من آل-10 

.ونيناق يحرصت أو ذنإ لىع 


ينثاال الفصل 

ةالثاني فئةلا من اتلفلمخال يةانثلا جةردلا 


األول القسم 

وميملعا ظامنالبةقمتعلال تفامخالال 

 على يامأ سةمخ لمدة بالحبس أيضا قبيعا أن يجوزو دج 500 إلى 100 منمةغرابقبيعا مادةلا

 رقم مرألا ظل في حررت
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 تصادرو ضبطت 451 لمادةا من 10و 7و 6و 3و 1 اتلفقرا في عليها منصوصال لحاالتا في :452 مادةلا
: يةآلتا ألشياءا 16و 15 ندتيالما كامحأل طبقا

 رلجمهوا خلطي أن بهشاتال هذا شأن من تـيوال ةظيميلتنا نصوصال هاتحدد ياءزأ مع بهاشتت تيال المالبس-1
 .نهايب

 .ونناقلا حددها تيال لتلك فةمخالال للمكايياو وزانألا-2
 اءيشألا وآذلك ةميوـملعا طرقوال رعالشوا في مةقامال يبنصوال بعالل هزةجأو واتدألاو لطاوالتا-3
 .نعبيلالا على ةضرولمعا صيبنلا ئزجوا أو األشياء أو السلع أو والماأل أو لمقامرةا ضوعوم

.يـلقانونا عرالس اتذ عملةال مقام يامقال أو ةلتكم منها رضغلا آان تيال الدفع ئلوسا-4
 هذه في طةلشرل ةيظيمالتن للوائح ةفبالمخال ةيومعمال آناألما في للبيع ةضورالمع أو ةعموضوال أو مةدقملا ضائعالب-5
 .األماآن


ينالثا القسم 

لعموميا منباأل ةقمتعلال تفامخالال 

 لىع يامأ سةمخ لمدة بالحبس أيضا قبيعا أن يجوزو دج، 200إلى 50 من مةبغرا قبيعا )لةدعم(:453 مادةلا
 : ثرآألا

 : الخاصة يةيملتنظا ئحاللوا كامحأ خالف من آل-1
 ،ةلعموميا اتلسيارا نةتابم-
 ،اتهلوبحم-
 ها،ليمحت قةيرطب-
 م،هتمالسو بهاارآ عددب-
 ها،لبداخ رهاعوس تهامحال عدب يانب بوضع-
 خارجها، المالك باسم يانب بوضع-
 هه،جو على يمهي تهسارح تحت جنونام ترك من آل-2
 :هي هميلع ةضورلمعا نظملا ونفليخا ينالذ ملالح ابدو أو نتآا أيا لعرباتا أو البضائع قلن عربات قوائسا-3
 اتوجيهه به عونيطتيس وضع في مهرباتع منو ملوالح الجر ابدو أو وليخال من ربلقبا دائما قوابي أن-
 هم،تيادقو

 مامأ جانبا جواتين أو همتجاها يرواغي وأن ،ةلعموميا المسالك أو الطرق أو رعالشوا من واحدا جانبا موايلز أن-
 يا،لخا ألقلا على لطريقا أو رعلشاا نصف اقترابها ندع لها آوارتي وأن أخرى عربات يةأ

)1(.فورا بذلك طةشرال يخطر وال مشبوه مصدر عن تجةان أنها علمي أشياء هانتوار اءشر نهم لبط من آل-4

 :16و 15 ندتيلماا كامحأل طبقا وتصادر ضبطت )لةعدم(:454 مادةلا
 ثرعي لم ما لكوذ 453 لمادةا من عةباالر لفقرةا في عليها نصوصملا للشروط قابط نةتهمرال أو راةتشمال األشياء

)2(.يقيقالح لكهاما على

 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1( 331).ص 7ر.ج(.1982

140 



                  
  

                            
                               

  
               

                  
                    
          

     
    

     
     

         
       

             
                         
                 
                     
                      

               
                         

                         
     

                    
                 

                         
                      
                      

               
                        

         
            

  
            

  
                

                                         
  

               
           

                         
             
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

س رقم ةلفقراعستاال طرلسا1 رقم ةلفقرا )3068.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 في رخؤالم82-04 رقم ونانقلل دراكاست طر ال 4
 :ولاأل
 .رةركم نهاأل لعبارتينا دىإح ذفحت ."هارجخا لكاملا سماب انبي وضعب-": يقرأ ."هارجخا لكاملا سماب انبي وضعب-": من بدال
 "...انهتار أو شراء  : "... يقرأ ... "انهتوار شراء: " ...من بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 
 :ألآثرا لىعامأي سةمخدةلم حبسلبا ضايأ اقبعي أن وزجيواردين 50 لىإ 20 من امةرغب اقبعي
 .انكسلا حةار قالقإ نهشأ من ذيالو نةهااإل صدقب أو ليال رجمهتالبنئموقالا أو اءوضلضا أو يجالضج ثوحدم-1
 : صةخاال ةظيميلتناحئاوالل امكحأ لفخا من آل-2
 مية،موعلا اراتلسيا نةتابم-
 ا،تهولبحم-
 ا،لهيتحم قةيربط-
 ،متهالمسو هابآار عددب-
 ا،لهاخبداوسعره تهاالمح عددب انبي وضعب-
 ا،رجهاخ لكاملا سماب انبي وضعب-
 .ههوج لىع هيمي تهسارح حتتنانومج ترك من آل-3
 .لكذ عن عهنيم لم أو لغيرا مةاجمه لىع تهسارح في ناايوح حرش من آلو هيمت رةطخ أو يةمؤذ اتوانيح ترك من آل-4
 .ةيللعقا اهقوب متعتيال أو له رةبخال شخص لىإ الحاس لمس من آل-5
 : وهي هميلعضةروفالم ظملناونلفاخي ذينلا حملال وابدأو انتآياأتابلعراأو ائعضلباقلن اتعرب قوئسا-6
 ها،تدايقوهايهتوج به ونطيعتيس وضع في همتاعرب منو حمللاأو جرلا وابدأو وليلخامنبرقبال ئماادوابقيأن-
 ية،مومعال كسالالم أو طرقلا أو وارعلشا من داحاواانبجازمويل أن-
 .ياالخ قلاأل لىع يقطرلا أو عرشاال نصف بهاارتاق ندع لها واترآي وأن رىخأ اتعرب يةأ اممأاجانب اوحينت أن أو همهاجتا وايريغ وأن-

صةاالخ ظملنا لفخا أو يهف ترآض هاآرتأو ونمسك انمك اخلد ترآض وبلرآاأو حملال أو جرلا وابدأو وليلخاعلجمن آل-7 

.هاتدياوق هاتعرسو اتلعربا يلتحمب 

.ورهمجلالىعرةخط أودةئازعةرسب اتعرب أو وبلرآاوجرلل رىخأ وابدأو واليخادقمن آل-8 

.دثواحلا فيالتلةيورلضرا اتاطحتياال اذتخا وند اءبن دمه أو لحأص أو امأق من آل-9 

 10 .ريغبال ارإلضرايةنيهلد ونتك أن وند اتوانيحلاأو انإلنسا لشرب عدمئلسا أي في مةسا أورةضا داوامقىلأمن آل-

.وراف لكذب رطةشال طرخي وال بوهشم درمص من تجةنا نهاأ لميع اءأشي انهترا أو شراء نهم لبط من آل-11 

:359دةماال فيهايعل وصصنالم نحةلجاهملاعفأونتك لمما أتييمابواماقينخرآالمع أي أو الفقألاعونصا-12


ه،فتص من حققتلا وند شخص لىإ لكسرلةداأآ دةعم طيفاطخالموس أو وااعب- 

لهصةصخالم لشيءاأو لعينلكامال ليس خصشلرىخأالكشأأولبواقأومعشلامن اتمصلبقاطب انتآوعنأيمنحاتيمفوانعص- 


ع،انصلا الءؤه من وفرمعلا ثلهممل أوحاتيفملا هذه 

.لكذهممن لبط من فةص من حققتلا وند فاالقأواحتف- 


)332.ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتعد )2( 


: ألولا طرسلا لىوألا ةلفقرا )3068.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ونانقلل دراكاست 

 "...دراصوت بطضت : " .... يقرأ ... "دقوتصا بطضت : "...من بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

: ةاآلتي اءألشيا 16و 15 ندتيماال امكحأل قابط دراصوت بطضت 

.حقيقيلا كهامال لىع يعثر لم ما لكذو 453 دةاالم من 11ةرلفقافي يهاعل وصنصلماوطرشللقاطب نةتهرالم أواةرتشلمااءألشيا-1 

 .453 دةماال من 12 ةرلفقا في يهاإل ارمشلا طيفاطلخاوحاتيفملا-2

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في رتحر
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لثاثلا القسم 

ةيومعملا رقالطبةقمتعلالتفامخالال 

 يGامأسةمGخGدةمل Gالحبس ب أيGضا Gبقايع أن يجGوزو دج 500 إلGى 100 مGن مGةغرابقبيعا )لةدعم(:455 مادةلا
 :ثرآألا على


.آانت قـةيطر يةبأ وذلك منها ءاجز صبغتا أوةيلعموما الطرق خرب أو تلفأ من آل-1 

أو بGةرت أخGذ مGن آلو بذلك له يرخص أن وند ةيلعموما الطرق من حجارا أو بةترأ أو حشائش أخذ من آل-2 
)1(.ذلك يزتج اتداع هناك كنت لم ما عاتالجملةآلولمما آنماألا من مواد

 بعارلا القسم
 اصشخاألبةقمتعلال تفامخالال

على يامأ سةمخ دةمل بالحبس أيضا قبيعا أن يجوزو دج 500إلى 100 من مةبغرا قبيعا )لةدعم(:456 مادةلا
 16و 15 ندتيلماا كامحأل طبقا تصادرو ضبطتو المألحا يرسفت أو لغيببا لتنبؤا أو عرافةال نةهم تخذا من آل ثرآألا

دتعأ أو ألحالما يرسفت أو غيبلبا نبؤلتوا عرافةال نةمه ةسرالمم لتاستعم التي بسمالوال اتدواألو األجهزة
 )2(.لذلك

 )332.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1(

 : لرابعاو ينثاال طرانلسا 2 رقم ةلفقرا )3068.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقل دراكاست
 ..."يةومعمال طرقلا : "... يقرأ ... " يمعمولا طرقلا : " ...من بدال
 "...تكن لم ما: " ... رأقي ... "ونتك لمما : "... من بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

:ألآثرا لىعامأي سةمخدةلم حبسلبا ضايأ اقبعي أن وزجيواردين 50 لىإ 20 من امةرغب اقبعي

.انتآ قةيرط يةبأ لكذوهانم جزءا اغتصب أوةيومعملا طرقلا خرب أو لفأت من آل)1

اآنمألا من ادمو أو بةرتأ أخذ من آلو لكذب له يرخص أن وند يةمومعال طرقلا من اراجحأ أو بةرتأ أو ائششح أخذ من آل)2 

.لكذ جيزت داتاع اكهن تكن لم ما اتعامجلل آةلوممال

 )332.ص 7ر.ج(.1982

 ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا

 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)2(

: 156-66 

ؤلتنبا أو افةرعلا نةمه خذتا من آل ألآثرا لىع امأي سةخم مدةل بسالحبضايأ اقبعي أن وزجيو اردين 50 لىإ 20 من امةرغب اقبعي 

.حالمألا تفسير أو بيغبال 

أو بيغبال ؤلتنبا أو فةارعال نةمه سةرممال لتمعاست لتيا مالبسلاو واتدألاو زةاألجه 16و 15 نيتمادال امكحأل قابط دراصوت بطضتو 


.لكذل دتأع أو حالمألا تفسير 

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
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سمالخا القسم 

اتناويحلاب ةقمتعلال اتلفامخال 

 على يامأ سةمخ لمدة بسحلاب أيضا قبيعا أن وزيجو دج 500 إلى 50 من مةبغرا قبيعا )لةدعم(:457 مادةلا
:ثرآألا

 أو يةذؤم اناتويح القطإل يجةتن وذلك يرغلل وآةلمم مواشي أو اتانحيو جرح أو وتم في سببت من آل-1
.لرآوبا أو ملالح أو الجر ابدو أو وليخال أو لعرباتا ولةمح زيادة أو دةقيا سوء أو سرعة بببس أو سةترفم

 اءقلإ ةجنتي أو نةبرعو أو احتياط وند سلحةأ لاتعماس أو تخدامسا ةجنتي األضرار فسن في ببتس مـن آل-2
 .رىخأ بةصل أجسام يةأ أو حجارة
 اموآأ وضع أو نيباملا أو نازلملا نةياص أو الحصإ دمعـ أو تلف أو قدم ةجنتي دثاولحا لنفس تسبب من آل-3
 هانم لقرببا أو ةيلعموما الطرق أو لساحاتا أو رقالط أو رعالشوا في ثلةامم خرىأ مالعأ يةأ أو فرح اثدحإ أو
)1(.دةلمعتاا أو مقررةلا لعالماتا وضع أو االحتياط تخاذا وند


سدساال القسم 

الومألاب ةقمتعلال تفامخالال 

 لىع يامأ سةمخ ـدةمل بالحبس أيضا قبيعا أن يجوزو دج 50 إلى 20 من مةبغرا قبيعا )لةدعم(:458 مادةلا
 :ثرآألا

 أو مةئاهلا لرآوبا أو حمللا أو الجر ابدو أو مواشيلا لىع يامأ ثةالث خالل يةمحلال ةطالسل يبلغ لم من آل-1
 .عليها ثرع قد ونكي تيال آةورتمال

وررملا في أو فيها حق له كني لم أو لها مزارعا أو فعامنت أو تأجراسم أو مالكا نيك لم رضاأ دخل من آل-2
 أو للزراعة هيأةم انتآاءسو هانم جزء في أو رضألاذهه في مرف هؤالء أحد عن ئباانأو وبادمن كنيلم أوهابداخل
 .نضجلا وشك لىع أو ناضجة ارمث أو وبحب بها انتآ أو مبذورة
ئقادحلا في أو يرغلا أسوار أو نيبام أو نازلم على قذاراأ أو أخرى بةصل ساماأج أو جاراأح ألقى من آل-3
)2(.لمسورةا ألراضيا أو

 )332.ص 7ر.ج(.1982

 ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا

 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1(

: 156-66 

 : ألآثرا لىعامأي سةمخدةلم حبسلبا ضايأ اقبعي أن وزجيواردين 50 لىإ 20 من امةرغب قبعاي

أوعةرس سبببأو رسةتفمأويةؤذماتوانيح طالقإلةجنتي لكذو لغيرلآةملوم واشمأو اتوانيح جرح أو وتمفي سببتمن آل-1 

.وبآلراأو ملحال أو جرلا وابدأو وليالخ أو اتلعربا ولةحم دةايزأودةياقوءس 

بةصل امسجأ يةأ أو رةحجا اءقلإةجنتي أو ونةعرب أو طاحتيا وند حةسلأ العمتسا أو دامخستاةجنتي اررضألا ذات سبب من آل-2 

.رىخأ 


أية وأ حفر داثحإ أو اموأآ وضع أو انيبملا أو زلناالم نةياص أو إصالح دمع أو لفت أو دمق جةنتي دثواحلا ذات سبب من آل-3 

اتمعاللا وضع أواطحتياالخاذتاوندنهامبرقبالأويةمومعال طرقلاأواتحالساأو طرقلاأو وارعشلافيلةثمما رىخأالعمأ 

.دةتاعالم أو رةرقالم


)332.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)2( 


طرلسا 3 رقم رةقفال خيرألا طرانلسا1 رقم ةلفقرا )3068.ص 9ر.ج(، 1982 يربراف 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقل دراكاست 

 : ينثاال

 "...آةروتالم أو مةئالها : "... يقرأ ... "آةروتالمو مةئهاال: " ... من بدال

 "...زلنام لىع ذاراأق أو: " ... يقرأ ... "زلنام لىع ذارقأ أو: " ... من بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

:ألآثرا لىعامأي سةمخدةلم حبسلبا ضايأ اقبعي أن وزجيواردين 50 لىإ 20 من امةرغب اقبعي 

أوفافصلصا مزارع أو ومركلا في أو اتلمشال في خصاأل لىعو لغيرل آةلوـممـ رضأ في انتآ وعن أي من مواش لقطأ من آل-1 

اغيره أو ارمثلا اتذ ارجشألا تلشام أو مزارع في أو ثلةاملما ارجشألا من اغيره أو قالتربال أو انملرا أو وتلتا أو ونلزيتا أو ارلكبا 

.انإلنسا عملب أةيمهال 

هاآرت أو انآ صلف أي في يلصمحا بها لتيا أو رةذوبالم يرلغا أرض في مرت وبآلرا أو ملحال أو جرلا وابد أو واشم علج من آل-2 

.يهاف مرت 

.هايف مرتهاآرت أو ولصمحال جني بلق لغيرا أرض في مرت وبآلرا أو حملال أو جرلل عدةلما بهادو أو يهشامو علج من آل-3 

قد ونيك لتيا آةروتملا أو مةئهاال وبلرآا أو حمللا أو جرلا وابد أو اشيموال عن امأي ثةالث اللخ يةمحلال لطةسال لغيب لم من آل-4 

.يهاعل عثر 


يكن لم أو هاخلابد وررملا في أو هايف حق له يكن لم أو بها اعمزار أوامنتفع أو لها جراأتسم أو كامال يكن لم ضارأ خلد من آل-5 

ارمثأووببحبها تتامأورةبذومأوةعلزرالأةهيمانتآواءسنهامجزء فيأو رضاألذههفيمرفء،ؤالهحدأعناائبنأوباندوم 

.ضجنلا وشك لىع أو جةضنا 

.رةسوالم اضيرألا أو حدائقلا في أو لغيرا وارسأ أو نيابم أو زلنام لىع ذاراقأ أو رىخأ بةلص ماساأج أو رااجحأ لقىأ من آل-6 

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
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ثثالال الفصل 

ةالثاني فئةلا من تفاخالملل ثةلاثلا جةردلا 


األول القسم 

وميملعا ظامنالبةقمتعلال تفامخالال 

 لىع يامأ ثةالث دةمل بالحبس أيضا قبيعا أن وزيجو دج 100 إلى 30 من مةبغرا قبيعا )لةعدم(:459 مادةلا
 بها اردةلوا ئملجراا كنت لم إذا يةإلدارا السلطة رفط من قانونا لمتخذةا القرارات أو يممراسال خالف من آل ثرآألا

)1(.خاصة نصوصب عليها معاقبا


ينالثا القسم 

ميومعلا منباأل ةقمتعلال تفامخالال 

 لىع يامأ ثةالث دةمل بالحبس أيضا قبيعا أن وزيجو دج 100 إلى 30 من مةبغرا قبيعا )لةعدم(:460 مادةلا
 : ثرآألا


.نارلا فيها علتشت تيال المصانـع وأ خنمدالا أو ألفرانا يفظنت أو صالحإو نةياص ملأه من آل-1 

.آنماألا عضب في يةناعطإلصا يرانالن إطالق منع يخالف من آل-2 

لحةسأ أو جهزةأ أو اتودأ ولقحال أوةميولعما آنماألا أو اتحاسلا أو الطرق أو رعالشوا في ركت من آل-3 
)2(.األشقياء من يرهمغ أو اللصوص عملهاتيس أن نيمك

 امكحأل طبقا ادرصتو ضبطت 460 ـادةلما من 3و 2 نرتيلفقا في عليها منصوصال لحاالتا في :461 مادةلا
 : ةآلتيا األشياء 16و 15 ندتيلماا

 .ينفلمخالا حيازة في توجد تيال يةناعطإلصانارلنيا اتدوأ-1
 أو ةيلعموما ناألماآ أو حاتالسا أو الطرق أو رعالشوا في ترآت لتيا سلحةألوا األجهزةو اتدواأل-2
 .ولقحال

 )332.ص 7ر.ج(.1982

 ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا

 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1(

: 156-66  رقم مرألا ظل في حررت
 خذةمتال لقراراتا أو سيمامرلا الفخ من آل ألآثرا لىع امأي ثةالث مدةلسببالح ضايأ اقبعي أن وزجيو اريند 20 لىإ 5 من امةرغب اقبعي
 .صةاخ نصوصب يهاعل بااقعم بها دةرالوا جرائملا تكن لم ذاإ يةرااإلد لطةسال طرف من نانوقا

 )332.ص 7ر.ج(.1982

 ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا

 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)2(

: 156-66  رقم مرألا ظل في حررت

:ألآثرا لىع امأي ثةالث دةلم حبسلاب ضايأ اقبعي أن وزجيو اراني 20 لىإ 5 من امةرغب اقبعي 

.ارنلا يهاف علشت لتيا انعصملا أو خنادملا أو ألفرانا ظيفنت أو إصالح أو نةياص هملأ من آل-1 

.اآنمألا بعض في يةعناصطإلا انلنيرا طالقإ منع الفخي من آل-2 

هاملعتيس أن مكني لحةسأ أو زةجهأ أو اتودأل،قولحا أو يةوممعال اآنمألا أو اتحالسا أو رقطلا أو وارعلشا في ترك نم آل-3 

.اءألشقيا من غيرهم أو وصصالل 
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لثاثلا القسم 

يةومعملا رقالطبةقمتعلال تفامخالال 


ةيومعملاةصحوبال 


على يامأ ثةالث لمدة بالحبس أيضا قبيعا أن يجوزو دج 100 إلى 30 من مةبغرا قبيعا )لةدعم(:462 مادةلا 

:ثرآألا 


.تهنارإ ملوأه عام طريق من جزء رةبإنا ملزما آان من آل-1

نانيلقوا بذلك مخالفا لساحاتا في أو رعالشوا في دثهايح تيال الحفر أو ضعهاي تيال موادال إنارة ملأه من آل-2 


.ةيلتنظيما ئحواللوا 

من ادرصال ارنذإلا ـةعاط أو ةيلعموما بالطرق قةعلتمال القرارات أو ةييملتنظا حئاللوا يذتنف ملأه من آل-3 


.لكذ رفض أو للسقوط يلةآلا نيباملا هدم أو صالحإب يةدارإلا السلطة 

.كانسلل يةانعلا هذه مرأ فيها يترك تيال المناطق في اترلمما أو رعالشوا يفظنت ملأه من آل-4 

سقوطها يؤدي خرىأ مواد يةأ أو قذرة مياها أو آناسات أو أقذار يملعموا لطريقا في وضع أو ألقى من آل-5

)1(.هةيرآ أو بالصحة ضارة ئحوار منها تصاعدت أو ضرر اثإحد إلى


لرابعا القسم 

خاصشألاب ةقمتعلال تفامخالال 


على يامأ ثةالث لمدة بالحبس ضاأي قبيعا أن يجوزو دج 100 إلى 30 من مةغراب قبيعا )لةدعم(:463 مادةلا 

: ثرآألا 


.ألشخاصا أحد على أقذارا تياطاح يرغب ألقى من آل-1 

)2(.استفزه قد ونكي أن وند ةلنيع يرغ سباب بألفاظ ألشخاصا أحد ردابت من آل-2


)333.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1( 


طرلسا 5 رقم ةلفقرا لثاثلا طرسلا 2 قمرةلفقرا )3068.ص 49ر.ج(، 1982 فبراير 13 في رخؤملا 82-04 رقم ونناقلل دراكاست 

:ينثاال 

 "...لكذب فاالمخ : "... يقرأ ..."لكذل فاالمخ: "...من بدال

"...اتاسآن: "... يقرأ ... "اتاسمآ أو: "...من بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

:ألآثرا لىع امأي ثةالث مدةل حبسلاب ضايأ اقبعي أن وزجيوارادين 20لىإ 5 من امةرغب اقبعي 

.تهرناإ ملهأومعا طريق من جزء رةنابإ مازمل انآ من آل-1 

.يةيمنظتال ئحلوالاو انينوقلا لكذب فاالمخ اتحاسلا في أو ارعولشا في ثهاحدي لتيا حفرلا أو عهاضي لتيا ادموال رةانإ هملأ من آل-2 

أو إصالحب يةرااإلد لطةسال من رصادال ذارنإلا عةطاإ أو يةومعمال طرقلاب قةعلتلما لقراراتا أو يةيمنظتال ئحلوالا يذفنت هملأ من آل-3 

.ك،لذ رفض أو قوطسلل يلةآلا انيبملا دمه 

.انلسكل يةناعلا هذه مرأ يهاف يترك لتيا طقمنالا فيتارلمما أو وارعشلا ظيفنت هملأ من آل-4 

أورضر داثحإ لىإ طهاوقس ديؤي رىخأ ادمو يةأ أو رةذقهايام أو اتاسآن أو ذاراقأ ميوملعا طريقال في وضع أو لقىأ من آل-5 

.يهةرآأوحةصلبارةضا ئحروا هانمعدصاتت


)333.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)2( 


: ينثاال طرلسا 2 رقم ةلفقرا )3068.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرلمؤا 82-04 رقم وننالقل دراكاست 

 "...هفاستنز قد ونيك أن : "... رأقي ... "هفاستنز قد يفكر أن: "...من بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 165-66 

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت

:ألآثرا لىع امأي ثةالث مدةل حبسلاب ضايأ اقبعي أن وزجيو اردين 20 لىإ 5 من امةرغب اقبعي 

. خاصشاأل أحد لىع ذاراقأطاحتيا بغير لقىأ من آل-1 

.زهفتساقد ونيك أن وندةلنيع غير ابسب اظفبأل اصشخاأل أحد درابت من آل-2 
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سمالخا القسم 

موالباأل ةقمتعلال تفامخالال 

 لىع يامأ ثةالث دةمل بالحبس أيضا قبيعا أن وزيجو دج 100 إلى 30 من مةبغرا قبيعا )لةعدم(:464 مادةلا
 :ثرآألا

 .تهذا وجودها كانم في يرغلل آةولمم ماراث آلوأ قطف من آل-1
 املهاكب نهم فعرت لم أو لهمحاص تحصد لم قلح من يةزراع بآلة أو بيده اءسو يلمحاصال اياقب جمع من آل-2
 .نهم كرومال بقايا نيبج قام أو

)1(.تعوقها أن نهاأش من مياه ونيع أو مجاري في أخرى أشياء يةأ أو مواد ترك أو وضع من آل-3


لرابعا صلالف 

ةالثاني ئةفلا من اتلفلمخاا في العود بةوقع 

 : تييأ بما لبابا هذا في عليها نصوصملا لفاتلمخاا مادة في ئدعاال قبيعا )لةدعم(:465 مادةلا
 إحGدى فGي عGودال حالGة فGي دج، 24.000 إلGى تGصل قGد مGةغرابو)1(هر شG إلGى تGهدم تGصل قد الذي بالحبس-1
 األول، فصللا في اردةلوا لفاتلمخاا

 فGي عGودال حالGة فGي دج، 16.000 إلGى تGصل قGد مGةغرابو يGامأ)G)10شرة ع إلGى تهمد تصل قد الذي بالحبس-2
 ،يلثانا فصللا في اردةلوا لفاتلمخاا إحدى
 إحدى في عودلا حالة في دج، 12.000 إلى تصل قد مةغرابو يامأ)5(سةمخ إلى تهمد تصل قد الذي بالحبس-3
)2(.لثلثاا فصللا في اردةوال لفاتمخاال

 )333.ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم ننوقابال لتدع)1(

 : ألولا طرلسا1 رقم ةلفقرا )3069.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقل دراكاست
"...آةملوم ارامث آلأو : "... قرأي ..."آةلومم آلأو : "...من بدال

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

:ألآثرا لىع امأي ثةالث مدةل حبسلاب ضايأ اقبعي أن وزجيو اردين 20 لىإ 5 من امةرغب اقبعي 

.تهاذهاجودوانمك في لغيرلآةملومارامثآلأوطفقمنآل-1 

ومركلاياقاب جنيبامقأو لهاكامبنهم ترفع لم أو لهيصحامصدتح لم قلحمن يةعارز بآلة أو يدهب واءسيلصحاالم ياقابمعجمن آل-2 

.نهم 

.قهاعوت أن هانشأ من اهيم ونيع أو رياجم في رىخأ اءأشي يةأ أو دااوم ترك أو وضع من آل-3 


)28.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم وننالقبا لتدع)2( 


: ليي ماآ حررتو )333.ص 7ر.ج(.1982 يراربف 13 فيخرالمؤ 82-04 رقم وننالقاب لتدع 

: أتيي بما صلفال ذاه في هايعل نصوصالم اتلفاخملا دةما في نوئدعاال اقبعي

.ولألا صلفال في ردةاالو اتلفاخملا دىحإ في ودعال الةح في دج0001. لىإ صلت قد مةارغبو هرش لىإ تهمد صلت قد ذيلاسببالح )1

.ينثاال صلفال في ردةالواتفاخالمال دىإح في عودال لةحا في دج 500 لىإ صلتقد مةارغبوامأي رةشع لىإ صليقد ذيلاسببالح )2

.لثاثلا صلفال في ردةالوا اتلفاخملا دىحإ في ودعال الةح في دج 100 لىإ صلت قد مةارغبو امأي سةخم لىإ صلي قد ذيلاسببالح )3 

: ليي آما 1966 وونيي 8 في ؤرخملا 156-66 

: أتيي بما صلفال ذاه في هايعل نصوصلماتفاخاللما ادمو في نوئدعاال اقبعي

.ألولا صلفال في ردةالوا اتلفاخملا دىحإ في ودعال لةحا في اردين 500لىإ صلت قد امةرغبو هرش لىإ تهمد صلت قد ذيلاسببالح)1

.ينثاال صلفال في ردةالوا اتلفاخملا دىحإ في ودعال الةح في اردين 200 لىإ صلت قد امةرغبو امأي رةشع لىإ صلي قد ذيلاسببالح)2

.لثاثلا صلفال في ردةالواتفاخالمال دىإح في عودال لةحا في اردين 50 لىإ صلت قد مةارغبو اميأ سةخم لىإ صلي قد ذيلاسببالح)3 

 رقم مرألا ظل في حررت

 رقم مرألا ظل في حررت
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لثلثاا ابلبا 

اتلفلمخاا لفختم بين آةرتمش أحكام 

 .وآثارها ةلمخففا الظروف توافر مدى 53 لمادةا كامحأ تحدد اتفلاخملا مواد في :466 مادةلا

عامة عامة أحكامأحكام

 لم تيال موادالب الخاصة ةيميلتنظا ئحواللوا نيناوقال إتباع في ضاءقلا ومجالس آممحالا مرتست :467 مادةلا
 .ونناقلا هذا عليها نصي

 : تييأ آما نحالج مادة في مقررةلا اماتلغرا مةيق ترفع )جديدة(: مكرر 467 مادةلا
 دج، 20.000 من أقل الحد هذا آان إذا دج، 20.001 إلى اماتلغرل نىألدا الحد يرفع-
 دج، 100.000 من أقل الحد هذا آان إذا دج، 100.000 إلى اماتلغرل ألقصىا الحد يرفع-
 Gدا عGامG دج، G 100.000وق يف أو Gساوي يGد الحG Gذاه Gانآ إذا Gرى ألخا نح الج Gات املغر Gصى ألقاGد الحG Gضاعف ي
)1(.أخرى حدود على فيها ونناقلا نصي تيال لحاالتا

 : تيأي آما لفاتلمخاا مادة في مقررةلا اماتلغرا مةيق ترفع )جديدة(:1 مكرر 467 مادةلا
 دج، 4.000 إلى دج 2.000 من لغهامب بحيص دج، 50 إلى دج 20 من مةغرالا آانت إذا-
 دج، 6.000 إلى دج 3.000 من لغهامب بحيص دج، 100 إلى دج 30 من مةغرالا آانت إذا-
 دج، 8.000 إلى دج 4.000 من لغهامب بحيص دج، 200 إلى دج 50 من مةغرالا آانت إذا-
 دج، 10.000 إلى دج 5.000 من لغهامب بحيص دج، 500 إلى دج 50 من ةامرلغا آانت إذا-
 دج، 12.000 إلى دج 6.000 من لغهامب بحيص دج، 500 إلى دج 100 من مةغرالا آانت إذا-
 دج، 16.000 إلى دج 8.000 من لغهامب بحيص دج، 1000 إلى دج 100 من مةغرالا آانت إذا-
 )2(.دج 20.000 إلى دج 10.000 من لغهامب بحيص دج، 1000 إلى دج 500 من مةغرالا آانت إذا-

 65-278 رقم مراأل بيقطت يختار في ولهعفم ريسي لذيا،مرألا هذال فةمخالال امكحألا جميع غىلت :468 مادةلا
 ذيالو يهإل مشارلا ئيالقضا ميلتنظا منتضملا 1965 نةس برمفنو 16 الموافق 1385 عام رجب 22 في لمؤرخا
 .ةلشعبيا يةطقراميلدا يةئرالجزا ةيرلجمهول يةمسالر لجريدةا يف نشري

.1966 نةس يونيو 8 الموافق 1386 امع صفر 18 في ئربالجزا حرر

 يندموب اريوه

)29.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في خرالمؤ 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)1(

 )29.ص 84ر.ج(.2006 مبرسدي 20 في رخالمؤ 06-23 رقم ننوقابال أضيفت)2(
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تحليلي 
تحليلي جدولجدول 
والجديدة والملغاة المعدلة 
والجديدة للموادللمواد والملغاة  المعدلة

العقوبات قانون 
العقوبات فيفي  قانون
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 لجريدةا عدد
يةمسلر  ا

 انونقلا
 رقم
-0901 

 انونقلا
 رقم

23-06 

 انونقلا
 رقم
-0601 

 قمر مرألا
06-05 

 انونقلا
 رقم
-0415 

 انونقلا
 رقم

0109-

 قمر مرألا
-9710 

 قمر مرألا
22-96 

 قمر مرألا
11-95 

 انونقلا
 رقم
-9015 

 انونقلا
 رقم

02-90 

 انونقلا
 رقم

05-89 

 انونقلا
 رقم

26-88 

 انونقلا
 رقم

04-82 

 انونقلا
 رقم

03-78 

 قمر مرألا
47-75 

 قمر مرألا
48-73 

 قمر مرألا
74-69 

 ادمولا رقم

جديدة 071982/  رركم 441

/531975 
/071982 

2006/84 

لةدعم لةدعم لةدعم 442 

جديدة 071982/  رركم 442

لةدعم 071982/ 443 

لةدعم 071982/ 444 

جديدة 071982/  رركم 444

/071982 
2006/84 

لةدعم لةدعم 445 

اةغلم 071982/ 446 

اةغلم 071982/ 447 

اةغلم 801969/ 448 

لةدعم 071982/ 449 

لةدعم 071982/ 450 

لةدعم 071982/ 451 

لةدعم 071982/ 453 

لةدعم 071982/ 454 

لةدعم 071982/ 455 

لةدعم 071982/ 456 

لةدعم 071982/ 457 

لةدعم 071982/ 458 

لةدعم 071982/ 459 
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 لجريدةا عدد
 ةميسرلا

 انونقلا
 رقم
-0901 

 انونقلا
 رقم

23-06 

 انونقلا
 رقم
-0601 

 قمر مرألا
06-05 

 انونقلا
 رقم
-0415 

 انونقلا
 رقم

0109-

 قمر مرألا
-9710 

 قمر مرألا
22-96 

 قمر مرألا
11-95 

 انونقلا
 رقم
-9015 

 انونقلا
 رقم

02-90 

 انونقلا
 رقم

05-89 

 انونقلا
 رقم

26-88 

 نونقاال
 رقم

04-82 

 انونقلا
 رقم

03-78 

 قمر مرألا
47-75 

 قمر مرألا
48-73 

 قمر مرألا
74-69 

 ادمولا رقم

لةدعم 071982/ 460 

لةدعم 071982/ 462 

لةدعم 071982/ 463 

لةدعم 071982/ 464 

/071982 
2006/84 

لةدعم لةدعم 465 

2006/84 جديدة  رركم 467

2006/84 جديدة  1 رركم 467
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 حقحقــللــالمالم

 ،2005 سنة يرابرف 6 الموافق 1425 عام جةالح ذي 27 في رخمؤال 05-01 رقم ونلقانا
9.................................امكافحتهمو هابرإلا يلتموو والألما ضبييت من ايةقبالو المتعلق -1 

 نةس يرناي 9 الموافق 1426 عام الحجة ذي 9 في المؤرخ 06-05 قمر ذيفيلتنا رسوملما
10-12....................استالمه ووصل ومحتواه ذجهوونم هةبالشب خطاراإل شكل لمتضمنا ،2006

 ،2005 سنة برمسيد 15 الموافق 1426 امع القعدة ذي 13 فيرخالمؤ 05-05 قمر لنظاما
13-18.................................مكافحتهماو هابرإلا يلتموو والألما ضبييت من ايةقبالو المتعلق

 ،2006 نةس يربراف 20 الموافق 1427 امعرممح 21 في رخالمؤ 06-01 رقم ونلقانا
 19-40.................................................................... ومكافحته ادفسال من ايةقبالو المتعلق

 برمفون 22 الموافق 1427 عام لقعدةا ذي ولأ في رخالمؤ 06-414 قمر سيالرئا رسوملما
 41-45.................................................متلكاتبالم يحرصلتا ذجمون يحدد ذيال ،2006 سنة

 برمفون 22 الموافق 1427 عام لقعدةا ذي ولأ في رخالمؤ 06-415 قمر سيالرئا رسوملما
 يرغ العموميين ينظفلمول نسبةبال تابالممتلك ريحصلتا فياتيآ يحدد ذيال ،2006 سنة
 46-47.................حتهفومكا ادفسال من يةاقبالو المتعلق ونانلقا من 6 المادة في ليهمع وصنصالم

 ،2005 سنة يرابرف 6 الموافق 1425 امعجةالح ذي 27 في رخمؤال 05-04 رقم ونلقانا
 48-79............................سينولمحبل عيمااالجت دماجإلا وإعادة جونسلا تنظيم ونانق لمتضمنا

 1971 نةس غشت 5 الموافق 1391 امع انيةلثا دىماج 14 في رخالمؤ 71-57 قمر األمر
 80-87.........................................................ممتموال المعدل ئية،القضا ساعدةمبال والمتعلق

 88-93 وليوي 17 الموافق 1426 امع نيةالثا دىماج 10 في رخؤملا 05-11 قمر ضويعال ونلقانا
................................................................. ئيالقضا يمتنظلبا المتعلق ،2005 سنة

 ، 1997 سنة مارس 19 الموافق 1417 امع القعدة ذي 11 في مؤرخال 97-11 قمر األمر
 94-95................................................................................. ائيضالق يمتقسلا لمتضمنا

 سنة يرفبرا 16 الموافق 1418 عام والش 19 في المؤرخ 98-63 قمر ذيفيلتنا رسوملما
 رخؤملا 97-11 قمر األمر تطبيق اتفيوآي لقضائيةا المجالس اصاختص يحدد ذيال ، 1998
 96-113....قضائيلا سيمقلتانمتضموال 1997 نةس مارس 19 الموافق 1417 عام القعدة ذي 11 في

 ،1971 سنة يلربأ 22 الموافق 1391 امع صفر 26 في رخؤملا 71-28 قمر األمر
 114-184................................................... ممتموال المعدل ،سكريالع القضاء ونانق لمتضمنا



 

                              

                
  

  

  

  

  

    

             

                             

                                   

        

                                 

                    

  

                              

                                 

             

                

                     

         

                            

                        

           

                           

                                   

                            

     

                             

                       

                            

     

فيالال فيممؤرخ عام 2727ؤرخ الحجة عام ذيذي سنة 66لموافقاالموافق 11424255 الحجة سنةفبفبراير ،،20200505راير 00 0505
--11 

ومكافحتهمالمتاالمت اإلرهاب وتمويل األموال تبييض من بالوقاية ومكافحتهماععلق اإلرهاب وتمويل األموال تبييض من بالوقاية  .. لق

رقمالال  رقم قانونقانون

 ،ةريلجمهوا رئيس إن

 نه،م 132و 126و )15و9و7و 122 (1و 120و 119 موادال سيما ال ،تورسالد على بناء-

 ملا ي رغ تجارالا ةحفالمك لمتحدةا مم

بانع 26 ف ي ؤرخلما 95-41 بموج عليه ا م صادقوال ،1988 نةس برمسيد 20 يختارب  ش رق م ئاس يرال مرس ومال ب

 ،1995 نةس يرناي 28 الموافق 1415 عام

 قالمواف 1418 ع ام الحج ة ذي 25 يخت ارب اهرةقلا ف ي ع ةقوملا ابهاإلر ةحفالمك ةربيلعا يةفاقتالا تضىقمبو-

نة نة

عليه ا قالمواف ي ةلقعال تاثرم ؤوال اتدر   خلمبا روعش األ يةفاقتا تضىقمبو-

س برمس  يد 7
 
   مرق  يئاس الر وم يف   ؤرخ 98-413مرسلاج ببمو اعليه  م صادقوال ، 1998
 س  لي برأ 22  

1998، 

سةملمعتا ابهاإلر ة ريقيفاإل دةحلوا م ة- م الخا ي ةعادال دورةلا خ الل دة فحومكا ي ةاوقلل ة  ظنم يةفاقتا تضىقمبو

رق م ئاس يرال مرس ومال ببموج عليه ا م صادقوال ،1999 نةس يوليو 14 إلى 12 من ئرالجزا في لمنعقدةا نالثيثوال

 ،2000 نةس يلبرأ 19 الموافق 1421 عام محرم 4 في لمؤرخا 79-2000

م ألا ة لقم  ةي فاقتالا ضى لمتح دةا مم ظنمل ةم عاال ة ي لجمعا  رفط نم دة لمعتم ا اباإلره لي ومت عي ولالد ة تقمبو-

نة 

 ،2000 نةس برمسيد 23 الموافق 1421 عام مضانر

 مةظنمل مةعاال ةيلجمعا بلق من دةلمعتما ةلوطنيا برع مةظنملا مةيرالج ةحفالمك لمتحدةا ممألا يةفاقتا تضىقمبو-

 ف ي ؤرخلما 02-55 رق م ئاس يرال مرس ومال بموجب عليها مصادقوال ،2000 نةس برمفنو 15 يختارب لمتحدةا ممألا

 ،2002 نةس يربراف 5 الموافق 1422 عام لقعدةا ذي 22

حلمتا م مألا ة  لنا بخاصة باألشخاص، تجارالا وقمع منع ولآوتوبر تضىقمبو دةقيالتفا ل لمكما واألطف ال، ساء-

يخت ارب دةظنمل ة لعاما ة  لمعتما ،ةلوطنيا برع مةظنملا مةيرالج ةحفالمك  برمفن و 15حلمتام مألام ةلجمعيا ب لق م ند 

 قالمواف 1424 عام مضانر 14 في لمؤرخا 03-417 رقم ئاسيالر مرسوملا بموجب يهعل مصادقوال ،2000 نةس

 ،2003 نةس برمفنو 9

حلمتا م مألا ة  والجو بحروال برال طريق عن نيرجلمهاا تهريب كافحةم ولآوتوبر تضىقمبو-  دة قيالتفا للمكما ،

 برمفن و 15يخت ارب ح دةلمتا م مألا مةظنمل مةعاال ةيلجمعا طرف من دلمعتما،ةلوطنيا برع مةظنملا مةيرالج ةحفالمك

 قالمواف 1424 عام مضانر 14 في لمؤرخا 03-418 رقم ئاسيالر مرسوملا بموجب يهعل مصادقوال ،2000 نةس

 ،2003 نةس برمفنو 9

27 يف  ؤرخئاس الر وم عليه  صادق ملا 2000-445 مرق  ي مرسلا بجبمو ا موال ،1999 س برمس  يد  9يخ تب ار

 ملا

1
 



 

                         

      

                        

     

                      

     

                      

     

                             

     

                           

    

                    

     

                              

     

                          

        

                             

  

                        

      

                                    

              

                     

         

                                 

     

                              

    

    

     

-
 منضتموال 
1966 نة س و يوني 
8 ق فالموا 
1386 امع فرص 
18 يف ؤرخ ملا 
66-155 م رق رمألا ضى تقمبو

 ،ملمتماو لدلمعا ،ةائيزجلا اتاءاإلجر ونناق

-
 منضتموال 
1966 نة س و يوني 
8 ق فالموا 
1386 امع فرص 
18 يف ؤرخ ملا 
66-156 م رق رمألا ضى تقمبو

 ،ملمتماو لدلمعا بات،عقولا ونناق

-
 منت ضموال 
1975 نة س رسبتمب 26 الموافق 1395 عام مضانر 
20 في لمؤرخا 75-58 رقم مرألا تضىقمبو

 ،ملمتماو لدلمعا ني،دملا ونناقلا

-
 منت ضموال 
1975 نة س رسبتمب 26 الموافق 1396 عام مضانر 
20 في لمؤرخا 
75-59 رقم مرألا تضىقمبو

 ،ملمتماو لدلمعا تجاري،ال ونناقلا

-
 منت ضموال 
1979 نة س و يولي 
21 ق المواف 
1399 ع ام بانع ش 
26 ف ي لمؤرخا 
79-07 رقم ونناقلا تضىقمبو

 ،ملمتماو لدلمعا مارك،جال ونناق

-

1988 نة س ويولي 
12 ق وافملا 
1408 ام ع ةدعقلا ذي 
28 ي ف خرؤ مال 
88-27 م رق وننا قال ضى تقمبو 

 ،قلتوثيا يمنظت منتضموال

-

1991 نة س يراني 
8 ق وافملا 
1411 ام ع ةينالثا ادى مج 
22 ي ف خرؤ مال 
91-03 م رق ونناقال ضى تقمبو 

 محضر،لا نةهم يمنظت منتضموال

-

1991 نة س يراني 
8 ق وافملا 
1411 ام عة لثانيا ادى مج 
22 ي فخرؤ مال 
91-04 م رق ونناقال ضى تقمبو 


.لمحاماةا نةهم يمنظت منتضموال 

-
 قللمتعاو 
1991 نة س ليبرأ 
27 ق فالموا 
1411 ام ع وال ش 
12 يف ؤرخ ملا 
91-08 م رق وننا قلا ضى تقمبو

 ،دلمعتما بسمحاوال لحساباتا ومحافظ لمحاسبا رلخبيا ةبمهن

-
 قللمتعاو 
1995 نة س يراني 
25 ق فالموا 
1415 امع بانعش 
23 يف ؤرخ ملا 
95-07 م رق رمألا ضى تقمبو

 ،تلتأمينااب

-
 منض تملاو 1996 نة س يراني 
10 ق فالموا 
1416 امع بانعش 
19 يف ؤرخ ملا 
96-02 م رق رمألا ضى تقمبو

 يدة،مزالبا لبيعا محافظ نةهم يمنظت

-
 بقم ع عل قتموال 
1996 نة س و يولي 
9 ق المواف 
1417 ع ام ص فر 
23 ف ي ؤرخ لما 
96-22 رقم مرألا تضىقمبو

 ،ملمتماو لدلمعا الخارج، وإلى من والمألا رؤوس آةوحر بالصرف ينالخاص يمنظتوال التشريع فةمخال

-
 ال ذي 2000 نةس غشت 5 الموافق 1421 عام ألولىا مادىج 
5 في ؤرخلما 2000-03 رقم ونناقلا تضىقمبو

 ية،كوالالسل يةكلسلا صالتالمواوب يدبربال قةعلتمال مةعاال قواعدلا يحدد

-
 منت ضموال 
2002 نة س برمسيد 24 الموافق 1423 عام والش 
20 في لمؤرخا 
02-11 رقم ونناقلا تضىقمبو

 ،2003 نةسل يةمالال ونناق

 مرق رماأل ضى تقمبو-

 قرض،وال قدنلبا لقلمتعاو

 ن،املرلبا مصادقة عدبو

11-03
 نةس شت غ 
26 ق فالموا 
1424 ام عة لثانيا ادى مج 
27 يف ؤرخ ملا 

 :صهن اآلتي قانونلا يصدر

2 

2003 



 

   

   

  

                         

    

  

       

                             

                               

        

                          

         

                                       

  

                                  

           

  

                           

                                     

                                       

           

  

           

                                   

                             

                         

     

                        

      

             

              

  

 األول الفصل

 ةــامع امــأحك

 والمألا ضتبيي من يةاالوق إلى ونناقلا هذا هدفي بات،عقولا ونناق في اردةلوا كامحألا عن فضال : ألولىا مادةلا

 .فحتهماومكا اإلرهاب يلومتو

 : والملأل ضاتبيي ريعتب :2مادةلا

 ريغ صدر مال هيومت أو اء إخف رض غب ة، يمإجرا اتدئعا ا بأنه ل فاعال م عل عم ا نقله أو ات لكلممتا ليوحت-أ

 ذه ه ا منه لتصحت يتال يةل ألصا ةميرالج اب ارتك يف ورط تم خص ش أي عدةاسم أو ات لكلممتا كللت روعش لما

 .عالهألف ةلقانونيا ثارآلا من فالتإلا على ،لكاتتلمما

 أو ا حرآته أو ا فيه صرف تال ةيفيآ أو ا مكانه أو صدرها م أو ات لكلممتلةيلحقيقاةعلطبيا هيومت أو اء إخف-ب

 .يةمإجرا اتدئعا أنها فاعلال علم مع ها،ب قةعلتمال الحقوق

 اتد عائ كلت ش أنه ا تلقيه ا ت فو ذلك ب ئمالق ا ال شخص عل م م ع امهادخت اس أو حيازته ا أو ات كلتلمما اآتساب- ج

 ية،مإجرا

 ول ةمحا أو ارتكابه ا على مرتآال أو التواطؤ أو لمادةا لهذه وفقا مقررةلا ئمالجرا من أي ارتكاب في آةشارمال œ د

 .نهشأب لمشورةا اءدسإو يلههستو ذلك على يضتحرلا أو ةدمساعوال ارتكابها

 ن ت،آا يلة سو ي ةأب ش خص آل به يقوم علف آل نون،القا هذا هومفم في ،لإلرهاب يلومت مةيرج رتعتب :3 مادةلا

 آلي ا امهادخت اس ة بني وال مألا جم ع أو يمتق د خالل من الفاعل، ادةروبإ روعشم يرغ كلبشو باشرة،م يرغ أو مباشرة

 موادب ال عليه ا ب قالمعا أو ن صوصمال ،ة ريبيتخ أو ة رهابيإ ع البأف وفة وصملا ئمالجرا ارتكاب أجل منو ،ازئيج أو

 .لعقوباتا ونناق من 10 كررم 87 إلى كررم 87 من

 : تييأ بما ونناقلا هذا هومفم في قصدي :4 مادةلا

 عليه ا يح صل ت يلا ولةقنمال يرغ أو ولةقنمال سيما ال ية،مادال يرغ أو يةمادال والمألا من نوع أي :"موالاأل"-

 ت يوال م ي،الرق أو ن يوتركلإلا كلال ش ك ذل ف ي بم ا ،الهك ش آ ان أي ا ةلقانونيا الصكوك أو ئقثاوالو نت،اآ يلةسو يةبأ

 ي ةمالال واألوراق همألسوا تالوالحوا يةمصرفال االئتمانات ذلك في بما ها،يف مصلحة أو والمألا تلك يةكلم على تدل

 .مادتالعا وخطابات تاليابمكوال تاندوالس

 سب ح وال مألا عل ى ولبالح ص ا رتكبيهلم سمحت بالخارج، ارتكبت ولو تىح مة،يجر ةأي :"يةلصأ يمةرج"-

 .ونناقلا هذا يهعل نصي ما

 .هةبشبال إلخطاربا يامقال هميلع يجب ينالذ نولمعنوياو نولطبيعيا ألشخاصا :"اضعخ"-

 .لولمفعا ساريال ميلتنظا في عليها نصوصملا ماليال عالمتالسا عالجةم يةخل:"ةمتخصصال ةالهيئ"-
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 ت آان إذا إال اإلرهاب، يلومت أو/و والمألا ضتبيي أجل من ةائيزجلا ةعلمتابا اتاءإجر تخاذا نيمك ال :5 مادةلا

 .ئرياالجز ونناقلا وفي يهف ارتكبت الذي بلدال ونناق في إجراميا طابعا تسيكت لخارجا في بةكتمرال يةألصلا عالألفا


ينثاال الفصل 


اباإلره مويلوت موالاأل يضتبي من يةاقولا 

 ق طري وع ن ال دفع ئلوس ا طة سواب،مي لتنظا ق طري ع ن دهيتحد تمي مبلغ ا وقفي دفع آل تمي أن يجب :6مادةلا

 .يةمالوال ةلبنكيا اتلقنوا

 .ميلتنظا طريق عن لمادةا هذه تطبيق آيفيات تحدد

 ةيوه نم دآتأت أن رى ألخا هةباشمال ةيلاملاتسا مؤسوال ةيماللاتسا مؤسوال وك لبنا ى عل بجي :17ادة1ملا

 الق ةع ي ةأ طرب أو ندوق ص يرت أج أو صاالت يإ أو يمق أو اتدنس ظحف أو ت رفد أو ساب ح تحف بلق زبائنها واننوع

 .أخرى ملع

 م نو لل صورة، نةمضتم يةالحال ص يةس ار ية،ل أص يةمسر ة وثيق يمتق دب ي لطبيعا ال شخص ي ةوه م ن آ دأتلا تمي

 .ذلك تثبت يةمسرةقوثي يمتقدب نهوانع

 .ةقوثي آل من سخةنب االحتفاظ نويتعي

 وج ودا ل ه ب أنو اده عتما أو يلهجست تثبت ةقوثي يةوأ ألساسيا نهونقا يمتقدبيولمعنا الشخص يةوه من آدتأال تمي

 .هصيتشخ إثبات أثناء فعليا

 .ةقوثي آل من سخةنب االحتفاظ نويتعي

 .لها رتغيي آل ندوع سنويا ثةثالوال ةلثانيا نرتيلفقا في لمذآورةا لوماتلمعا نتحيي يجب

 أع اله، ذآورة لما ائق الوث ع ن ضال ف موا،يق د أن ي رغال ساب لح نو ليعم ينال ذ نيدمستخ لماو لوآالءا على ينعتي

 .نلحقيقييا والمألا صحابأ واننوع يةشخص تثبت تيال الوثائق إلى إلضافةاب همل ولةخملا لطاتلسبا يضتفولا

 .عالهأ 7 لمادةا في عليها نصوصملا الشروط حسب ندييعتيااال يرغ ئنباالز يةشخص ثباتإ تمي :8 مادةلا

 بهسا لح ت صرفي ون بالز أن م ن األخ رى، هةباش ملا ي ةمالال تامؤس سوال وك لبنا آ دأت ع دم حال ة ف ي :9مادةلا

 .بهسالح تصرفال تمي الذي أو يقيقالح ةيللعمبا مرآلا يةوه من ةلقانونيا الطرق كلب علمتتس أن عليها ينعتي الخاص،

 ب ررم إل ى دستن تال أنه ا دو بت أو بررةم يرغ أو يةعاد يرغ يدقعتال من ظروف في ما يةملع تمت إذا :10 مادةلا

 رى ألخا هةباشملا ي ةمالال سات سلمؤا أو ي ةمالال سات لمؤسا أو وك لبنا عل ى ين عتي شروع، م مح ل إل ى أو ت صادياق

 .ندييصاقتاال ينملعاتمال يةوهو ةليلعما محل آذاو ووجهتها والمألا مصدر ولح عالمتالسا

 .ونناقلا هذا من 22 إلى 15 من موادال بتطبيق إلخاللا وند ويحفظ سري يرتقر يحرر
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 نا لمكا ين ع ف ي ب ةقمرالا إط ار ف ي يةمصرفال نةاللج بلق من ونوضفمال ئرالجزا بنك مفتشو يرسل :11 مادةلا

 س ريا ي راقرت ية،لعجات اس فةب ص ئق،ا ثالو ب ةقمرا طارإ في أو لمساهماتاو وفروعها يةمالال تمؤسساوال لبنوكا لدى

 .عالهأ 10 لمادةا في لمذآورةا اتزيلمما تسيكت ةليلعم همتشافآا مجردب تخصصةمال ةلهيئا إلى

 ت يلا ي ةمالال سة سؤمال أو لبنكا ضد ونناقلل طبقا ديبياتأ اءإجر ها،صيخ فيما يةمصرفال نةاللج باشرت :12 مادةلا

 اه، نأد 20 ادة ملا يف ذآورة ملا هةبش بال ار إلخطا ال مج يف ة بالرقاب ة الخاص ةيالداخل ا راءاتهإج يف زا عج ت تثب

.يهعل باالطالع بةمطالوال عالهأ 10 لمادةا في روذآلما يرتقرلا وجود عن تحريال ويمكنها

 نع فشكال ل أج نم بةسانم مجرا ب ىعل ةيماللاتسا مؤسوال وك لبنا وفر تت أن ىعل يةصرف مال ةناللج هرست 

 .منهما يةوالوقا اإلرهاب، يلومتو والمألا ضتبيي


13 .يةمصرفال نةاللج اتخذتها تيال اتاءاإلجر جئبنتا تخصصةمال ةلهيئا إخطار تمي أن يجب : 

 تيآلا بالوثائق االحتفاظ ألخرىا هةباشمال يةمالال تمؤسساوال يةمالال تمؤسساوال لبنوكا على ينعتي :14 مادةلا

 : تصةخملا لطاتلسا لومتنا في وجعلها ذآرها

œ  أو سابات لحا قغل ع دب األق ل، عل ى اتسنو)5(خمس فترة خالل مهعناوينو ئنباالز يةوهب قةعلتمال الوثائق 1

 .ملعاتلا القةع وقف

œ  .ةليلعما يذفنت عدب األقل، على اتسنو)5(خمس فترة خالل ئنباالز أجراها تيال لياتلعمبا قةعلتمال الوثائق 2

 ثثالال الفصل

 شافكتسالا

 مؤهل ة،لا لطاتسلا ب لق م ن إليه ا ت رد ت يلا اتملولمعاة لجومعا يلتحلب تخصصةمالةلهيئا تضطلع :15 مادةلا

 .أدناه 19 لمادةا في لمذآورةا لهيئاتاو ألشخاصا لها يخضع تيال هةبشبال اتاإلخطار وآذلك

 ك تل ريغ راض ألغ لهااتعم سا وز يج وال يا،رس اعبطا صة تخصمال ة لهيئا ى إل ةغبلملاتامولعملا سي تكت

 .ونناقلا هذا في عليها نصوصملا

 محت س ت يلاتانيابوال اتملولمعا آ ل بجم ع تق وموهةبشبال إلخطارا وصل تخصصةمالةلهيئا تسلم :16 مادةلا

 ة ريلجمهوا ي لآول مل فال بإرس ال تق ومو اإلخط ار، وع ضمو لياتلعمل ةيلحقيقا ةعلطبيا أو والمألا مصدر تشافآبا

 أو وال مألا ضي تبي م ةيبجر ة رتبطم به ا صرح لما الوق ائع ون كت أن فيه ا ملتحي مرة آل في نون،للقا طبقا تصمخال

 .اإلرهاب يلومت

 مادةلا
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 ي ةلمع ي ةأ ذ تنفي عل ى س اعة، 72 أقصاها لمدةو يةظفتح فةبص ترضعت أن تخصصةمال ةلهيئانيمك :17 مادةلا

 اءر اإلج هذا يسجلو اإلرهاب، يلومت أو والمألا ضلتبيي يةوق شبهات يهعل تقع نويعم أو يطبيع شخص ألي يةكنب

 .هةبشبال إلخطارا وصلب عارشإلا على

 س اعة 72 دة م ضاء انق ع دب تخص صةمال ة لهيئا بها مرتأ تيال يةظفتحال رابيدلتا على اإلبقاء نيمك ال :18 مادةلا

 .ئيقضا بقرار إال

 دىلةريلجمهوا ليآو رأي تطالع سا دعبو تخص صةمالة لهيئا بلط عل ى اء بن ئ ر،الجزا ة محكم يسئرن يمك

 وال مألا ى عل ةتؤقملاةضائي لقا ةسبالحرا مرأي أو اله، أع رة لفقا يف دد محال ل ألجا دد مي أن ر، ئاالجز ة محكم

 .إلخطارا ضوعوم تاندوالس تاباوالحس

 .غرضلا لنفس يضةرع يمتقد ئرالجزا ةمحكم لدى ةيرلجمهوا يلآو نيمك

 .ةيللعمبا يلمعنا الطرف تبليغ بلق ية،لاألص سخةنال على بناء ب،الطل هذال يستجيب الذي مرألا فذني

 أي يبل غ ل م أو أع اله، عليه ا نصوصملا يةظفتحال رابيدلتا هةبشبال إلخطارا وصل تالمسبا عارشإلا منتضي لم إذا

 تالهيئاو لألشخاص تضاء،قاال عن التحقيق مهماأ الجاري التحقيق قاضي أو ئرالجزا ةمحكم رئيس عن صادر قرار

 وع ضومة ليلعما ذيفنتمنه يمك هنفإ اعة، س 72 صاه قأ ل أج يف ونناقلا ذا ه نم 21و 19 ندتياملا يف ذآورة ملا

 .إلخطارا

 : هةبشبال إلخطارا اجبول يخضع :19 مادةلا

 رآات شو ألخ رىا هةباش ملا ي ةماللا تامؤس سوال ئ راالجز د ريلب ي ةمالال م صالحوال ي ةمالال تمؤسساوال لبنوكا-

 .زينوهاتلكااو لعاباألو تاناوالره يةعاضدتوال الصرف ومكاتب ينمأتلا

 أو دالتامب أو اعدإي اتليعم اءإجر بأو / شارة باالست ه مهنت ار إط يف وم يق وي نعم أو ي طبيع خص ش لآ-

 ه نم وخ صوصا م ةظنمال رة حلا ن لمها توىس م عل ى س يما ال موال،ألا لرؤوس آةحر يةأ أو تحويالت أو توظيفات

 ءالآووال ةرماسسوال تاباس الح ظياف محوبةسمحالاءرابوخةديمزابال علبياظياف محوينقثوموالنيامحلما

 تج ار آ ذاو وترة فلا سات ومؤس نرييا لعقا وان ألعوا ورص ةبال ات يلمع ف ي ءاوالوس ط الصرف وانعوأ نرآييملجا

 .ةلفنيا تحفوال يةثرألا اءاألشيو ةلثمينا عادنموال مةيركلا األحجار

 ني يلطبيعا ألشخاصا آل على ينعتي ،ةائيزجلا اتاءاإلجر ونناق من 32 لمادةا كامحبأ إلخاللا وند :20مادةلا

 تح صلةم أنه ا هشتب ي والمب أ ق تتعل ي ةلمع كلب تخصصةمال ةلهيئا إبالغ أعاله، 19 لمادةا في نريوذآلمانلمعنويياو

 ي لومتله ةجوم أنه ا دوبيأويةقلعلاتاثرمؤوال اتدرلمخاب لمتاجرةاأومةظنملامةيرالج سيما ال نحةجأويةناجمن

 .اإلرهاب

 .إنجازها عدب أو لياتلعما تلك يذفنت يلتأج عذرت ولو تىح هةبشال وجود مجردب إلخطارا هذاب يامقال نويتعي

 .تخصصةمال ةلهيئا إلى يرتأخ وند نفيها أو هةبشال يدآأت إلى ميتر لوماتعم آل إبالغ يجب
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 ة لهيئا م ن احرقتا عل ى اءنبميظلتنا ق طري عن مهالتسا وصلواهومحتو وذجهمنو هةبشبال إلخطارا كلش يحدد

 .تخصصةمال

 ،افهشا تاآ ور تخص صةمال ةلهيئا إلى سريا يرارقت عاجلة فةبص ماركوالج ائبرضلا مصالح ترسل :21 مادةلا

 نح ة،ج أو ة جناي م ن تح صلةم أنه ا هيشتب لياتعم أو والمأ وجود بة،مراقوال بالتحقيق الخاصة بمهامها قيامها خالل

 .اإلرهاب يلومتل هةوجم أنها يبدو أو يةقلعلا اتلمؤثرا أو اتدرلمخاب لمتاجرةا أو مةظنملا مةيرالج سيما ال

 .ميلتنظا طريق عن لمادةا هذه تطبيق آيفيات تحدد

 .تخصصةمال ةلهيئا هةواجم في يلبنكا السر أو نيلمها بالسر تدادالعانيمك ال :22 مادةلا

 ينيرسمال أو خاص ألشا دض ي لمهنا أو ي لبنكا سر ال اك انته ل أج نم ةعمتاب ةيأ اذ خات ن يمك ال :123ادة1ملا

 عليه ا ن صوصمال اتار طباإلخ مواقا أو لوماتلمعا ية،ن بحسن أرسلوا ينالذ هةبشبال لإلخطار ينعضالخا وانعألاو

 .نالقانو هذا في

 ي ة،ن بح سن ت صرفوا ينوال ذ هةبش بال لإلخط ار ونع الخاض نولمعنوياو نولطبيعيا ألشخاصا عفىي :24 مادةلا

 .ةائيزج أوةدنيم أو يةإدار ةيمسؤول يةأ من

 أال ب بق رارات لمتابعاتا انتهت أو ،ةنتيج يةأ إلى لتحقيقاتا تؤد لم لو تىح قائما ةيالمسؤول من عفاءاإل هذا ىقويب

 .اءةرلبا أو يحتسرلا أو عةباتلمل وجه

 بعارلا الفصل

 ليدولا التعاون

 ات ملولمعا عل ى ثل ة،امم ه امم تمارس تيال ألخرىا ولالد هيئات تطلع أن تخصصةمال ةلهيئا نيمك :25 مادةلا

 ة لملمعاا اة عارم م ع اإلره اب، ي لومت أو وال مألا ضي تبي إل ى ه دفت أنه ا يبدو تيال لياتلعما ولح لديها توفرت تيال

 .ثلملبا

 ي ةلودال ات يقااالتف ت رامحا إط ار ف ي أع اله، 25 ادة لما ف ي ذآورة لما اتملولمعالدوتبا ونعاتلا تمي :26 مادةلا

 ون كت نأ اة عارم م ع يةشخ صال لمعطياتا ليغوتب الخاصة لحياةا يةماح مجال في قةبطملا يةالداخل ةلقانونيا كامحألاو

 .تخصصةمال ةلهيئا ثلم يلمهنا السر اجباتو لنفس عةخاض تصةخملا ةاألجنبي لهيئاتا
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 غ ليتب يةم صرفلا ن ةجوالل ئ راالجز ك بن ن يمك اإلره اب، ي لومتو وال مألا ضي تبي كافح ةم إط ار في :27 مادةلا

 ث ل،مبال ة لملمعاا اة عارم م ع خ رىاأل ولال د ف ي ي ةمالال تامؤس سوال لبنوكا بةمراقب ةفللمكا لهيئاتا إلى لوماتلمعا

 .ئرالجزا في مجددةلا ضماناتلا بنفس يلمهنا للسر عةخاض لهيئاتا هذه ونكت أن وبشرط

 إذا أو ئع،ا الوق س نف أساس على ئرالجزا في ةائيزج اتاءإجر في رعش إذا لوماتلمعا تبليغ نيمك ال :28 مادةلا

 .ئرللجزا يةساسألا مصالحوال عاملا نظامال أو نلوطنييا مناألو بالسيادة يمس أن نهشأ من ليغلتبا هذا آان

 ات لمتابعاو ات لتحقيقا الل خة األجنبيو ةيئرالجزا ةضائي لقا ات لجها ين ب ئيضا الق وناعتال تم ي :129ادة1ملا

 ت رامحا إط ار وف ي ث لمبال ة لملمعاا اة عارم م ع اإلره اب، ي لومتو وال مألا ضي بتبي ة لقلمتعا ةضائي لقا اتاءاإلجرو

 شريع للت ا طبق رئالجزا لبق نم ا عليه صادق موال ال مجال ذا ه يف ةقبطملا راف ألطا ددة عتموال ة لثنائيا ات قياالتفا

 .الداخلي

 ألش خاصا يمت سلو ي ةلودالةضائي لقا اتباإلناو ق التحقي اتبلط ئي،االق ض ونعاتلا منتضي أننيمك :30 مادةلا

 ليومت ىإل ةهوجملا كلوت والمألاضيتبي نم صلة تحمال اتدئالعا ز وحج ثحلبا ذاآو نون،اللق اطبق نوبيلطلما

 .ةلنيا حسن يرغلا بحقوق إلخاللا وند مصادرتها قصد اإلرهاب

 سمخاال الفصل

 ةجزائي أحكام

 إل ى دج 50.000 م ن م ةغراب أع اله، 6 ادة لما ك امألح خرق ا دفع ا ب لقي أو ب دفع يق وم من آل قبيعا :31 مادةلا

 .دج 500.000

 هةبش بال ارطإلخا السإر أو / و ريتحر نع ة، عرفمقبسا بو دا مع ع يمتن ع خاض لآب عاقي :132ادة1مال

 ة وبأي أشد بعقوبات إلخاللا وند دج، 1.000.000 إلى دج 100.000 من مةغراب نون،القا هذا في يهعل نصوصملا

 .أخرى ةديبيتأ بةوقع

 احب ص دا مع وا غلبأ ينال ذ هةبش بال ار لإلخط ونعضالخا ةيماللا ات لهيئا وان وأع سيرو م بقيعا :133ادةمال

 ت يلا جئا لنتا ول ح ات ملولمعا عل ى وه علطأ أو إلخط ارا ه ذا بوج ود هةبش بال إلخطارا ضوعوم لياتلعما أو والمألا

 .أخرى ةديبيتأ بةوقع يةبأو أشد بعقوبات إلخاللا وند ،دج 2.000.000 إلى دج 200.000 من مةغراب تخصه،
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 ينذ ال رى ألخا هةباشمال ةيماللاتسا مؤسوال ةيماللاتسا مؤسوال وك لبنا وان وأع سيرو م بقيعا :134ادة1ملا

 7 م وادلا ف ي عليه ا ن صوصمال ابهاإلر ي لومتو وال مألاضتبيي من يةوقاالرابيدت كررة،تم فةبصو مداع ونفليخا

 .دج 1.000.000 إلى دج 50.000 من مةغراب نون،القا هذا من 14و 10و 9و 8و

 وند دج، 5.000.000 ىإل دج 1.000.000 نم ةمغراب ادة ملا ذه ه يف ذآورة ملا ةيماللا سات سمؤال بقوتعا

 .أشد بعقوبات إلخاللا

 لسادسا الفصل

 يةماتخ أحكام

 1413 ع ام وال ش 20 ف ي ؤرخ لما 02-11 رق م ونناقال م ن 110 إل ى 104 من موادال كامحأ غىتل :35مادةلا

.2003 نةسل يةمالال ونناق منتضموال 2002 نةس برمسيد 24 الموافق

 .ةلشعبيا يةطقراميالد يةئرالجزا ةيرلجمهول يةمسالر لجريدةا في ونناقلا هذا نشري :36 مادةلا

.2005 نةس يربراف 6 الموافق 1425 عام الحجة ذي 27 في ئربالجزا حرر

 قةيلفتوب العزيز عبد
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رقم التنفيذي رقماالمرسوم التنفيذي عام 99 فيفيلمؤرخاالمؤرخ0505--0606لمرسوم الحجة عام ذيذي نايرييناير 99لموافقاالموافق 11424266 الحجة
استالمه20020066 سنةسنة ووصل ومحتواه ونموذجه بالشبهة اإلخطار شكل المتضمن استالمه ،، ووصل ومحتواه ونموذجه بالشبهة اإلخطار شكل  ..المتضمن

 ، مةوكالح رئيس إن

 ية،لماال يروز يرتقر على بناء-

4 تاندماال السيما تور،الدس على وبناء-  نه،م )2 لفقرةا(125 و 89-

 منضتموال 1966 نة س و يوني 8 ق فالموا 1386 امع فرص 18 يف ؤرخ مال 66-156 م رق رمألا ضى تقمبو-

 ،ملمتماو لدلمعا بات،عقولا ونناق

 عل قتموال 2005 نةس ي رابرف 6 الموافق 1425 عام الحجة ذي 27 في لمؤرخا 05-01 رقم ونناقلا تضىقمبو-

 ،افحتهمومكا اإلرهاب يلومتو والمألا ضتبيي من بالوقاية

2004
 

2005
 

2002
 

 نة س ليبرأ 19 ق فالموا 1425 امع فرص 29 يف ؤرخ ملا 04-136 ي ئاسلرا وم مرسلا ضى تقمبو-

 ،ةلحكوما رئيس نتعيي منتضموال

 نة س ايو م ولأ ق المواف 1426 ع ام ولألا ع ربي 22 في لمؤرخا 05-161 ئاسيالر مرسوملا تضىقمبو-

 ،ةلحكوما ضاءعأنتعيي منتضموال

 نة س ليبرأ 7 ق وافملا 1423 امع رم مح 24 يف خؤر مال 02-127 ذي يفنتلا وم سمرال ضى تقمبو-

 ،الهعمو وتنظيمها ماليال عالمتالسا عالجةم يةخل إنشاء منتضموال

 مالي،لا عالمتالسا عالجةم يةخل مجلس احقترا على وبناء-

 : أتيي ما يرسم

 ن صوصم و ه آم ا مهالتسا وصلو اهومحتو وذجهمنو هةبشبال إلخطارا كلش مرسوملا هذا يحدد : ألولىا مادةلا

 سنة يربراف 6 الموافق 1425 عام الحجة ذي 27 في لمؤرخا 05-01 رقم ونناقلا من )4لفقرةا (20 لمادةا في يهعل

 .عالهأروذآلماو 2005

 .هةبشبال إلخطارا تالمسا وصلو هةبشبال لإلخطار يدوح ذجنمو ينشأ :2 مادةلا

 ينقبط امال ينوع بطمال عل ى أع اله، 2 لمادةا في ناروذآلما تالم،السا وصلو هةبشبال إلخطارا يحرر :3 مادةلا

 .نيثاوال ولألا ينقحملبال ينقمرفال ) ماليال عالمتالسا عالجةميةخل ( تصةخملا ةلهيئا لدى المحفوظ ذجلنمول
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 في رخالمؤ 05-01 رقم ونناقلا من 19 لمادةل عةالخاض لهيئاتا هةبشبال إلخطارا يممصت ملتحت :4مادةلا 27

 .عالهأروذآلماو 2005 نةس يربراف 6 الموافق 1425 عام الحجة ذي

 .سواها وند ماليال عالمتالسا عالجةم يةخل هةبشبال إلخطارا تالمسا وصل يممصتب تصتخو

 : تييأ آما هةبشبال إلخطارا ونكي أن يجب :5مادةلا

 يا،لآ أو الرقن طريق عن إضافة، أو حشو وند واضح، بخط يحرر-1.5

 : تييأ بما قةعلتمال يلفاصتال منتضي-2.5

 ،)الفاآس œ تفهاال œ واننعلا-يةكنب ةمؤسس (مخطرال-1.2.5

 ساب لحا تحف يخت ار œ لحسابا رقم ( يهعل موقعوال بهصاح هة،بالش ضوعوم لحسابا ولح لوماتلمعا-2.2.5

œ واننعلا آالةولا(، 

 : يةوهال-3.2.5

 ياد،االزد ناومك يختار آذاو ةللكاما يةوهال يدتحد يجب ،نلطبيعييا ألشخاصل بةسنبال-

 رقم أو ،يلجبائا يفعرتلا نشاط،لا ،ةلقانونيا ةعلطبيا آة،رالش واننع يدتحد يجب ،نلمعنوييا لألشخاص بةسنبال-

 ئي،اإلحصا مؤشرال

 آةشر ال صص ح ةميقو ةنهموال اديالزدانا ومك يخارت،ل لكاما سب لنا ىعل ادة يز آرذي آاء،شر لل بةسنبال-

 الشخصي، نوانعوال

ةلستعم لما ي ةوهلا ة بوثيق ة لقلمتعا تامعلوموال ،داالزدي ا نا ومك يخت ارو م ل،كاال لنسبا آريذ ير،سملل بةسنبال-

 ،)إلصدارا ناومك يختار œ الرقم œ لنوعا ( 

4.2.5œ ها،ب تتعلق خاصة مالحظات أو تعليق آلو لحسابا تحفل لتاستعم تيال الوثائق 

 ،يداعتيا يرغ أو يدعتياا œ ونبزال نوع-5.2.5

 .لحسابا في تصرفال يضتفوب ينمؤهلال ينعقومال فةوص يةوه-6.2.5

 : تييأ بما قةعلتمال يلفاصتال منتضي-3.5

 ). لياتلعما عدد œ يةمالجإلا مةيقال œ ةليلعما نوع œ لفترةا أو يختارال ( هةبشال محل لياتلعما-1.3.5

 ،ةلمعنيا ألطرافا ينب ملةتمحال تاعالقوال لياتلعمل دقيق بوصف يامقال يجب

2.3.5œ ةوطني ملةع ( هةوبشمال والمألا ةطبيع œ يةقارع يمق œ سةيفن عادنم œ غيره (، 

3.3.5œ هةوبشمال ةليلعما يلفاصت œ للح دود ابرة علا ة ليلعما ةطبيع حسب بةولطمال لوماتلمعا آل عطاءإ يجب 

 آال ةوال œ ي ةمالال أو ة لبنكيا سة سؤمال œ والمألا مصدر œ صك دفع œ طنولل والمألا رجاعإ œ يلوحت ( يةمحلالأو

œ دبلال œ ساب حلا م رق œ ساب حلا احب ص œ ة قباطمال ة لبنكيا سة سؤملا œ ارهدصإ يخارتو صك ال مرق œ ةهوج 

 سة سؤملا œ ساب حلا احب ص œ ساب حلا رق م œ ة آالوال œ ة لبنكيا سة سؤملا œ كص يمسل ت œ ق دان دفع ال œ وال مألا

 ،) يخهتارو الصك رقم œ طةيسولا
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4.3.5œ أو م رألا احب ص ي ةوه : ة اآلتي ناص رعال عل ى م ادتعالاب هةبش ال دواعي وصف يجب-هةبشال دواعي 

 œ ي ةلملعا مبل غ ي ةمهأ œ كذل يرغ أو آيالسلو هرمظال œ والمألا هةوج œ والمألا مصدر œ يدفتمسال يةوه œ يلهآو

 الشرعي، محللا غياب œ تصاديالقا بررملا غياب œ معقدة يةملع œ ةدياعتيا يرغ يةملع

5.3.5œ لوماتعم ( هميفهلمشتبا أو يهفهلمشتبا سوابق (، 

6.3.5œ اعد إي ( ةليلعماة بطبيع ةلقلمتعا اتملولمعا آ ل اء عطإ ب يج لإلخط ار، عةالخاض ألخرىا لجهاتا œ 

 م الألعا الق ةع ك انم ( م الألعا القةعب قةعلتمال ) والمألا لرؤوس آةحر يةأ أو œ تحويالت œ توظيفات œ دالتامب

 ول ح اتملوومع ...)ا غيره أو ق دان دفع ال ق ةيطر م ال،عباأل يحصر تلانا ومك علبيانا ومك بةسامحال سكمنا ومك

 بدقة، هةبشال إثارة دواعي برازوإ ةليلعما ةعوطبي غرض

7.3.5œ والرأي مةتاالخ :
 


مالي،لا عالمتالسا عالجةم يةخل لدى سةسؤملا مراسل وتوقيع فةوص يةوه الحالة، حسب- 


.هةبشبال إلخطارا إصدار يختار- 

 .ةلمعنيا ةيللعمبا قةعلتمال مةالجاز الوثائق كلب هةبشبال إلخطارا يرفق أن يجب :6 مادةلا

 ة وثيق أو دةيمف م ةوعلم أي تقو أي ف ي بلطت أن )م اليال عالمت السا عالج ةم ي ةلخ( ت صةمخال ة لهيئان يمك آما

 .لتحرياتا تقدم في تساعدانو هةبشبال قانلعتت

 عالج ةم ي ةلخ ل دى ي ةمالال أو ة لبنكيا سة سؤمال ث لمم ت،اال حلا حسب هة،ببالش إلخطارا يوقع أن يجب:7مادةلا

 05-01 رق م ونناقلا من )2لفقرةا (19 لمادةا في نريوذآلما إلخطارا اجبول ينعضالخا أحد أو مالي،لا عالمتالسا

 .عالهأروذآلماو 2005 نةس يربراف 6 في لمؤرخا

 .يرتأشلا أو االستنساخ إلى ءواللج وند خطيا التوقيع ونكي أن يجب

 .ةلشعبيا يةطقراميالد يةئرالجزا ةيرلجمهول يةمسالر لجريدةا في مرسوملا هذا نشري :8مادةلا

 .2006 نةس يرناي 9 الموافق 1426 عام ةالحج ذي 9 في ئربالجزا حرر

 أويحيى مدأح
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رقم في0505--0505 رقم النظامالنظام فياالمؤرخ عام 1133لمؤرخ القعدة عام ذيذي سنة 1155لموافقاالموافق 11424266 القعدة سنةديديسمبر  ،،20200505سمبر
ومكافحتهما اإلرهاب وتمويل األموال تبييض من بالوقاية ومكافحتهمااالمتعلق اإلرهاب وتمويل األموال تبييض من بالوقاية  ..لمتعلق

 ئر،االجز بنك محافظ إن

 منت ضموال 1975 نة س ربتمب س 26 ق المواف 1395 ع ام مضانر 20 في لمؤرخا 75-59 رقم مرألا تضىقمب-

 ،ملمتماو لدلمعا تجاري،ال ونناقلا

 2003 نةس شت غ 26 ق فالموا 1424 ام عة لثانيا ادى مج 27 يف ؤرخ ملا 03-11 م رق رمألا ضى تقمبو-

 نه،م 57و 56 تاندماال السيما قرض،وال قدنلبا لقلمتعاو

 قللمتعاو 2005 نة س ريبراف 6 ق فالموا 1425 ام ع ة الحج ذي 27 ؤرخ ملا 05-01 م رق وننا قلا ضى تقمبو-

 ،افحتهمومكا اإلرهاب يلومتو والمألا ضتبيي من بالوقاية

2002
 نةس لريأب 7 ق المواف 1423 ع ام مح رم 24 ف ي ؤرخ لما 02-127 رق م يذ لتنفيا مرس ومال تضىقمبو- 

 مالي،لا عالمتالسا عالجةم يةخل روتسيي ميوتنظ إنشاء منتضموال

 2005 نةس برمفن و 14 الموافق 1426 عام والش 12 في لمؤرخا 05-442 رقم يذلتنفيا مرسوملا تضىقمبو-

 اتونلقا الل خ نم دفع ال ئلا وس قيطر نع ا إنجازه ني لمتعا عاتوفد لما ى عل ق لتطبيل لبقاال د الح دد يح ذي ال

 ية،لماوال يةمصرفال

 منت ضموال 2001 نة س و يوني 2 ق المواف 1422 ع ام ولألا ربيع 10 في لمؤرخا ئاسيالر مرسوملا تضىقمبو-

 ئر،االجز بنك محافظ ابونو المحافظ نتعيي

 منت ضموال 2001 نة س و يوني 2 ق المواف 1422 ع ام ولألا ع ربي10 ف ي لمؤرخا ئاسيالر مرسوملا تضىقمبو-

 ئر،االجز لبنك ارةداإل مجلس ضاءعأ نتعيي

 ،2005 نةس برمسيد 15 يختارب قرضوال قدنال مجلس اوالتدم على وبناء-

 : صهن اآلتي النظام يصدر

-05 رق م وننا قلل ا تطبيق ئ ر،الجزا د ريلب يةمالال مصالحوال يةمالال تمؤسساوال لبنوكا على يجب : ألولىا مادةلا

 الوماأل ضي تبي نم ة بالوقاي قللمتعاو 2005 نة س ريبراف 6 ق فالموا 1425 ام ع ة الحج ذي 27 يف ؤرخ ملا 01

 ه ذاب ه ا،يعل ني ويتع .ظ ةقيبال تحل يال ن ه،م 3و 2 ندتيا لما في يهعل نصوصم هو آما ،افحتهمومكا اإلرهاب يلومتو

 .فحتهماومكا اإلرهاب يلومتو والمألا ضتبيي عن كشفوال ية،االوق أجل من مكتوب مجنابر على توفرت أن الصدد،

 : تييأ ما السيما ،جرناملبا هذا منتضي أن يوينبغ
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 ت،ءاإلجراا-

 بة،مراقال لياتعم-

 ،نزبائلا عرفةم يخص فيما مةالزال يةالرعا يةهجنم-

 ،ادميهلمستخ مناسب ينوكت يرتوف-

 .ماليال عالمتالسا عالجةميةخل مع ) هةبشبال وإخطار مراسل ( قاتالع نظام-

 إل ى يرس ل نوي س ي ررتق إع داد تم يو ي ةمالال سات والمؤس وك لبنل ي ةالداخل ب ةقمرالا نظام في مجنابرال هذا مجندي

 .يةمصرفال نةاللج


األول ابلبا 

اتليمعلاو الزبائن فةرعم 

 مخ اطر إلى عرضتال تفاديل ئر،االجز يدبرل يةمالال مصالحوال يةمالال تمؤسساوال لبنوكا على ينعتي :2مادةلا

 .مرارتسبا ومطابقتها "ئنباالز عرفةم" يةداخل رمعايي وجود على هرالس بلة،مقالا وأطرافها زبائنهاب ةطرتبم ةيحقيق

 سات والمؤس وك لبنا م ن تلزمتسو .حساب ومسك تحفل يةعاد يةملع مجرد ئنباالز ةفربمع قةعلتمال رابيدلتا عدىتت

 خطرا ثلمت قد تيال تايملعوال لحساباتا يخص فيما مةالصار يةالرعا اجبو ئرالجزا يدبرل يةمالال مصالحوال يةمالال

 .هةبشال محل تايملعوال لنشاطاتل مةالصار بةمراقال إلى إلضافةاب

 مخ اطرالرسيي تليةسساألا ناص رعالراعتباال ينعب ئنب ازالةفربمع ةلقلمتعارايي لمعا تأخ ذ أن بيج :3 مادةلا

 : السيما بة،االرق اتاءإجرو

 الجدد، ئنباالز ولبق سةياس-1

 ت،ياملعوال لتحرآاتا ةعومتاب ئنباالز يةوه يدتحد-2

 .مخاطرل نةمتضمال لحساباتل لمستمرةا بةالرقا-3

 ب ةقمراو ا زبائنه وان نعو ي ةوه عرفت أن ئرالجزا يدبرل يةمالال مصالحوال يةمالال والمؤسسات لبنوكا على يجب

 ت صاديالقا برره امو ي ةعادال ي رغ أو /و ة ديعتيااال ي رغ امالت لمعاو ات يللعما اعو أن ت شافآال لحساباتا تحرآات

 .لحساباتا من ئةف أو محدد ونبلز بةسنبال

 طلحم صب نظ املا ه ذا ه وممف ف ي ق صدي .ل لتعاما الق ةع مةإقا ندع ئنباالز يةوه من التحقق اءإجر تمي :4 مادةلا

 : تييأ ما "زبون"

 ،) لحسابل عليفال صاحبلا ( مهساب حساب تحف تمي الذي أو لبنكا لدى حساب صاحب يانآ أو شخص آل-

 ترفون،محال لوسطاءا ينجزها تيال لياتعمال من ينيدفتمسال-

 ،ندييعتيااال يرغ ئنباالز-

 ير،غال لحساب نوليعم ينالذ ءوالوسطا لوآالءا-

 دريلب ي ةمالال مصالحال أو يةمال سةسؤم أو نك،ب وسيط بلق من فذنت يةمال يةملع في مشترك يانآ أو شخص آل-

 .ئرالجزا
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 صورة لل نةمضتم يةالحال ص يةس ار يةأص ل يةمسر ةقوثي يمتقدب يعلطبيا الشخص يةوه من آدتأال تمي :5مادةلا

 .مرألاب يلمعنا بنسب الخاصة لوماتلمعا جمع نويتعي

 ه قانون أص ل يمتق دب األخ رى، تا منظموال ات يلجمعا اعو أن جميع فيها بما ،يلمعنوا الشخص يةوه من آدتأال تمي

 .هصيتشخ إثبات أثناء فعليا وعنوانا وجودا هل بأنو عتمادها أو يلهجست تثبت ةقوثي يةوأ ألساسيا

 ساب ح تحفب إخطار سالةر ( سلةمرال اعداإلي وصل رجوعوب ذلك تثبت يةمسر ةقوثي يمتقدب واننعلا من آدتأال تمي

 .به صرحملا واننعلا إلى سلةرم ) ملةامج أو

 اله، أع ذآورة ملا ائق ثلوا نع ضال ف موا،د يق أن ريغال ساب حلنوليعم ينذ ال ءاط والوس وآالء لا ى عل ين عتي

 .نلحقيقييا والمألا صحابأ واننوع يةوه تثبت تيال الوثائق إلى إلضافةاب همل ولةخملا لطاتلسبا يضتفولا


.نوانعوال يةوهال تثبت ةقوثي آل من سخةنب االحتفاظ يجب 


،ا هزبائن م ع ل تعامال إط ار ف ي تفضل، أن ئرالجزا يدبرل يةمالال مصالحوال يةمالال والمؤسسات لبنوكا على يجب 

 .يةورد صاالتات مةإقا

 وك لبنا ىعل ينعتي ين، يتحوال ) سابات حلا ص فح ( دقيق بالت ةقعلتم آلشا م ور هظ ساب ح تح ف دعب ين بت إذا

 ن ةجوالل م اليال عالمت السا عالج ةم ي ةلخ إخط ار الح ساب، ف الإق ئرالجزا يدبرل يةمالال مصالحوال يةمالال تمؤسساوال

 .تصةخمطةسلليرغاممرأ يوجد لممادصيرلا ورد يةمصرفال

 ات يلمعطا أن م ن آدتأال قصد ئر،االجز يدبرل يةمالال مصالحوال يةمالال تمؤسساوال لبنوكا على ينعتي :6 مادةلا

 الخاص ة رايي لمعا ف ي ي أساس يلعدت أو ةمهم يةملع آل ندع ألقلا على أو بتحيينها سنويا يامقال ملة،آا هميلد لمتوفرةا

 .لحسابا رتسيي هجنم في همم رتغيي أو بالزبائن قةعلتمال بالوثائق يدبالتزو

 ديها ل وفر تتال هنبأ ام تقو يف رئالجزا ديبرل ةيماللا صالح مال أو ةيمال سة سؤم أو ،ك لبن ين بت إذا هنأ ريغ

 عيمج ىعل ال آلجا ربقأ يف ولص للح ةمالزال اتاءرجاإل اذ تخا ا عليه ينعتي ونبز صوص بخ ةيآاف ات لومعم

 .يةالضرور لوماتلمعا

 م ة،عاال مريتهدي م يرتقد حسب ئر،االجز يدبرل يةمالال مصالحوال يةمالال تمؤسساوال لبنوكا على يجب :7 مادةلا

 ف ي م ةئالمال الح ذر رابيدت تخ اذاو ي ةآاف اتملومع آ ل عل ى ،عرضهت ملتحم شخص يد،دج ونبز آل من ولالحص

 .القةعال هذه رتسيي

 لثانيا ابلبا
 ئقاثلواظحف

 س خم رة تف خالل االحتفاظ ئرالجزا يدبرل يةمالال مصالحوال يةمالال تمؤسساوال لبنوكا آل على بجي :8 مادةلا

 : ذآرها تيآلا بالوثائق ملعاتلا القةع وقف أو /و لحساباتا غلق عدب اتسنو)5(

 ،معناوينهو ئنباالز يةوهب قةعلتمال الوثائق-

 .ةليلعما يذفنت عدب ئنباالز أجراها تيال اتليلعمبا قةعلتمال الوثائق-

 .تصةخملا لطاتلسا تصرف تحت الوثائق هذه توضع
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 ،ة ليلعما هيئاته ا دة ئلفا اتاءر إج إع داد ئ راالجز د ريلب ي ةمالال م صالحوال ي ةمالال تمؤسساوال لبنوكا على ينعتي

 ة لقانونيا ةد موال ي ةدفرال تا يملعوال ئنا بالز ي ةوه إثبات بخصوص بها االحتفاظ يينبغ تيال لمعطياتا بموجبها تحدد

 .االحتفاظ ةليلعم يةمانظوال

 لثاثلا ابلبا
 لةراسملا البنوك

 وك لبنا ول ح ةيآاف ات لومعم ع تجم أن،ةد لمعتما طةيسولا،ةيماللاتسا مؤسوال وك لبنا ىعل بجي :19ادة1ملا

 : بشرط ةاألجنبي يةمصرفال لمؤسساتا مع مراسل قاتالع مةإقا دلمعتما الوسيط على يجب .سلةمراال

 .مصدقة حسابات على توفرت أن-

 تصة،مخال لطاتلسا بةمراقل تخضع أن-

 .اإلرهاب يلومتو والمألا ضتبيي ةحفالمك نيوط نظام إطار في ونعاتت وأن-

 .عالهأ عليها نصوصملا اماتلتزالا مجلد سلةمراال لحساباتا قياتاتفا نتحيي يجب

 بعارلا ابلبا
 ارذإلنا ظمةنأ

 م ة،نظأ عل ى ت وفرت أن ئ راالجز د ريلب ي ةمالال م صالحوال ي ةمالال تمؤسساوال لبنوكا على ينعتي :10 مادةلا

 .فيها همشتب أو يدعتياا يرغ طابع اتذ لنشاطاتا كشافتسبا الحسابات، لجميع بةسنبال محتس

 ق لعويت م اليال عالمت السا ج ةعالم ي ةلخ إلى يرسل هةبشبال إخطار إلى فيها هلمشتبا لياتلعما تخضع أن يجب

 : لياتلعمبا السيما مرألا

 آه،إدرا نممك تجاري أو تصادياق بررم إلى دتستن أنها تبدو ال تيال-

 الحساب، يدرص مع نةقارمبال مفرط كلبش ماللا رأس حرآات منتضت تيال-

 بون،للز ملةتحلما أو يةعادال لياتلعما مع القةع لها ليس يةقدن السيما بالغ،مب تتعلق تيال-

 بررة،م يرغ أو يةعاد يرغ يدقعتال من ظروف في تمت تيال-

 .روعشم محل إلى دتستن ال أنها يبدو تيال-

 عالمت السا،ات ليلعما ذه هل بةسنبال ئ ر،الجزا د ريلب ي ةمالال م صالحوال ي ةمالال تامؤس سوال وك لبنا عل ى يجب

 .ينملعاتمال ةوهوي ةليلعما محل آذاو ديهاومستفي والمألا مصدر ولح

 م ن 22 إل ى 15 موادب ال إلخ اللا وند ب ه تفظ ويح س ري ي ررتق يرتحر هة،ببالش إلخطارا إلى إلضافةاب تم،ي

 .عالهأروذآلماو 2005 نةس يربراف 6 في لمؤرخا 05-01 رقم ونناقلا

 سمخاال ابلبا
 ةهشببال إخطار

 ار إلخطا بجاول ا قانون رئالجزا ديبرلةيلاملا صالح موال ةيماللاتسا مؤسوال وك لبنا ضع تخ :111ادة1ملا

 .تالمسالا وصل لبتطا أن عليها ويجب يلتنظيما كلالش في هةبشبال
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 قلتتع ةيملع لكب)CTRF( اليمال عالمتالسا ة عالجم ةيخل الغ إب ةيماللاتسا مؤسوال وك لبنا ىعل بجي

 ي ةلقعال تاثرمؤوال اتدرلمخاب متاجرةوال مةظنملا مةيرالج السيما نحةج أو يةناج من تحصلةم أنها هيشتب والمبأ

 .اإلرهاب يلومتل هةوجم أنها يبدو أو

 .إنجازها عدب أو لياتلعما تلك يذفنت يلتأج عذرت ولو تىح هةبش وجود مجردب إلخطارا هذاب يامقال نويتعي

 .ماليلا عالمتالسا عالجةم يةخل إلى يرتأخ وند نفيها أو هةبشال يدآأت إلى ميتر لوماتعم آل إبالغ يجب

 .يلتنظيما ذجلنموا حسب هةبشبال اإلبالغ تمي

 نصوصملا يةظفتحال رابيدلتاب يدقتت أن ئرالجزا يدبرل يةمالال مصالحوال يةمالال تمؤسساوال لبنوكا على يجب

 عل ى هروال س ا فحتهمومكا اب هاإلر ي لومتو والمألا ضتبيي من بالوقاية لقلمتعا ونناقلا من 18 لمادةا في عليها

 .ا تطبيقه

 سةسؤم ن ك،بك للبةسنبالةآتاب ق ةيدقفةب ص فيه ا هشتبملا اتيللعمبا إلخط ارااتاءرإج تحدد :12 مادةلا

 ي ة،الداخل اتاءر اإلج ذه ه تح دد أن ب يج .فيه ا نيدمستخ لمل إبالغه ا تم يو ئ راالجز ك لبن يةمالال مصالحوال يةمال

 .ماليال عالمتالسا عالجةم يةخل إلى هةبشبال إلخطارا آيفيات يضا،أ

 هةبش بال إلخط ارا رجدوين سواها وند ماليال عالمتالسا عالجةم يةخل إلى هةبشبال إلخطارا وجهي :13 مادةلا

 .عليها االطالع لياتلعما من يدفتمسال أو ونبزلل نيمك وال يلمهنا السر إطار في به الخاصة لمتابعاتاو


14 .ماليال عالمتالسا عالجةم يةلخل مصرفيال السر عارضي أن نون،للقا طبقا ،نيمك ال : 

 ة دنيوم ةيإدار ةيسؤول وم ةعمتاب ةيأ نم ةين سن بح صرفوا ت ينذ ال يندخل تمال ونناقلايفعي :115ادة1ملا

 .كامحألا هذه على ينمدتخمسال إطالع ويحب ةائيزجو


سدساال ابلبا 

لتصرفا تحت موالاأل ووضع يةونرتكلاإل لتحويالتا 

 ويالت حلتا إط ار ف ي ئ راالجز د ريلب ي ةمالال م صالحوال ي ةمالال سات والمؤس وك لبنا عل ى ين عتي :16 مادةلا

 ت صرفال ت تح والمألا وضع أو /و )SWIFT, ARTS, ATCI( ةللمستعما يلةسولا آانت مهما ةرونيتلكاإل

 .انهماوعن إلى إلضافةاب يدفتمسوال ةيللعمبا مرآلا يةوه من بدقة تتحقق أن

 بعاسال ابلبا
 ينوكتلاو اتوملعلما

 ئ ماد ينوكت مجن ارب ت ضع أن ئ راالجز يدبرل يةمالال مصالحوال يةمال سةسؤم نك،ب آل على يجب :17 مادةلا

 .اإلرهاب يلومتو والمألا ضتبيي ةحفابمك الخاص ميلتنظا عرفةم على مهدميخمست مةئالم فةبص يرتحضب محيس

 .ةمؤسس كلب الخاصة االحتياجات مع مةظنملا اتدورلا هذه نوضموم مةنارز من آل تالءمت أن يجب

 مادةلا
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 إطارا ألقلا على ينعت أن ئرالجزا يدبرل يةمالال مصالحوال يةمالال تمؤسساوال لبنوكا على يجب :18 مادةلا

 عالج ةم ي ةلخل مراس ل تهفص ب اإلره اب، ي لومتو وال مألا ضتبيي كافحةم مجال في قةباطمال على مسؤوال ساميا

 وال مألا ضي تبي كافح ةم مج ال ف ي ق ةبطمال ه اتءاوإجرا سياساتها ب د لتقيا عل ى هربال س كل فيو الي مال عالمتالسا

 .اإلرهاب يلومتو

إلى اتاءاإلجر هذه إبالغ من آدتأت أن ئرالجزا يدبرل يةمالال مصالحوال يةمالال تمؤسساوال لبنوكا على يجب

 ضي تبي ة كافحم ال مج يف ةقباطمبال لسؤو لما ار بإخط غ يبل أن ف موظ لكل محست اهوبأن ينمتخدسمال ع جمي 

 .يةمصرفال نةاللج إلى يرسل نويس يرتقر يرتحر تمي .هةبش محل يةملع بأي اإلرهاب يلومتو والمألا

 رايي عمة وثيق ف ي تح دد أن ئ راالجز دريلب ي ةمالال م صالحوال ي ةمالالتامؤس سوال وك لبنا على يجب :19 مادةلا

 .ةقلوثيا هذه على ينمدتخمسال جميع إطالع ويجب إلخطارا مجال في يةترافالحوا ةلمهنا قياتأخال


نمالثا ابلبا 

ةيرجالخا بةراقلما أجهزة دور 


ةيمالال اتلمؤسسوا للبنوك 

 ي لومتو وال مألا ضي تبي من بالوقاية الخاصة يةالداخل مةظنألا قةباطم مبتقيي لحساباتا ضومفو يقوم :20مادةلا

 ات رسومما ةريالمعيا ات رسلمماا عم ةنقارمبال دةملمعتا ةيماللاتسا مؤسوال وك لبنل ةعلتابا ا فحتهمومكا ابهاإلر

 .يةمصرفال نةاللج إلى بذلك نويس يرتقر يرسلو لولمفعا يةسارال الحذر

 رابيد وت ات سراومم سياسات على يةمالال تمؤسساوال لبنوكا توفرت أن على يةمصرفال نةاللج هرتس :21 مادةلا

 ى إل افة إلضاب ةبمراقوال شف كلا،ه لياتعمو ون بزال ةفربمع ةقعلتمال ةقيقالد رايي لمعا ص يخ ا فيم مايسال بة، ناسم

 .مصرفيال يدانمال في يةترافالحوا قياتاألخال من عال توىسم منيض مما هةبشبال إلخطارا

 .نظاملا هذا من عالهأ 10 لمادةا في روذآلما يرتقرلا وجود من تتحقق أن يةمصرفال نةاللج على يجب

 .ديبياتأ اءإجر يخصها فيما يةمصرفال نةاللج باشر،ت أن نيمك ير،صتقال حالة في

 نا لمكا ين ع ف ي ب ةقمرالا إط ار ف ي يةمصرفال نةاللج بلق من ونوضفمال ئرالجزا بنك مفتشو يرسل :22 مادةلا

 ماليال عالمتالسا عالجةم يةخل ىإل إلداريا تسلسللا طريق عن يرارقت ية،لعجاتاس فةبص ،قلوثائا بةمراق إطار في أو

 .نظامال هذا من 10 لمادةا في لمذآورةا اتزيلمما تسيكت ةليلعم همتشافآا مجردب

 إرس ال همي عل ب يج آما زبائنها يةوه إثبات اتاءإجر مدتعت أن دةلمعتما الصرف مكاتب على ينعتي :23 مادةلا

 .ماليال عالمتالسا عالجةم يةخل إلى هةبشبال إلخطارا

 .ةلشعبيا يةطقراميالد يةئرالجزا ةيرلجمهول يةمسالر لجريدةا في نظامال هذا نشري :24مادةلا

.2005 نةس برمسيد 15 الموافق 1426 عام لقعدةا ذي 13 في ئربالجزا حرر

 اسيصلك مدمح

18
 



 

                            

          
  

  

  

  

  

    

              

                             

                                    

       

                        

      

                          

     

                          

         

                        

        

                        

      

                        

     

                      

    

                      

    

                             

     

                               

     

رقم 00 رقم القانونالقانون 0606
في 11-- فياالمؤرخ عام 
2211لمؤرخ عامممحرم  11424277 حرم

ومكافحته الفساد من بالوقاية ومكافحته قق الفساد من  .. بالوقاية

سنة 
2020لموافقاالموافق سنةفبفبراير  ،،20200606راير

 متعلالالمتعل

 ،ةريلجمهوا رئيس إن

-


-


 نه،م 132و 126و 122-7و 120و 119 موادال سيما ال تور،الدس على بناء

 ورك يبنيو دة لمتحا مملأل ةمعاال ةيلجمعا لبق نم دة لمعتما ساد، الف ةحفالمك دة لمتحا ممألا ةيفاقتا ضى تقمبو

 ع ام ص فر 
29 ف ي ؤرخ لما 
04-128 رق م ئاس يرال مرسوملبا بتحفظ عليها صادقالم 
2003 نةس برتوآأ 
31 يختارب

 ،2004 نةس يلبرأ 19 الموافق 1425

-
 منضتموال 
1997 نة س ارس م 
6 ق فالموا 
1417 ام ع وال ش 
27 يف ؤرخ ملا 
97-09 م رق رمألا ضى تقمبو

 ية،سياالس ابباألحز لقلمتعا عضويال ونناقلا

-

2004 نة س ربتمب س 
6 ق فالموا 
1425 ام ع بجر 
21 يف ؤرخ ملا 
04-11 م رق ضوي عال ونناقلا ضى تقمبو 

 للقضاء، ألساسيا ونناقلا منتضموال

-

2004 نة س ربتمب س 
6 ق فالموا 
1425 ام ع بجر 
21 يف ؤرخ ملا 
04-12 م رق ضوي عال ونناقلا ضى تقمبو 

 ،هصالحياتو ملهوع ضاءقلل ألعلىا المجلس يلكشت يحدد الذي

-
 منضتموال 
1966 نة س و يوني 
2 ق فالموا 
1386 امع فرص 
12 يف ؤرخ مال 66-133 م رق رمألا ضى تقمبو

 ،ملمتماو لدلمعا ،ةلعموميا فةيظولل عاملا ألساسيا ونناقلا

-
 منضتموال 
1966 نة س و يوني 
8 ق فالموا 
1386 امع فرص 
18 يف ؤرخ ملا 
66-155 م رق رمألا ضى تقمبو

 ،ملمتماو لدلمعا ،ةائيزجلا اتاءاإلجر ونناق

-
 منضتموال 
1966 نة س و يوني 
8 ق فالموا 
1386 امع فرص 
18 يف ؤرخ ملا 
66-156 مرق رماأل ضى تقمبو

 ،ملمتماو لدلمعا بات،عقولا ونناق

-
 منت ضموال 
1975 نة س رسبتمب 26 الموافق 1395 عام مضانر 
20 في لمؤرخا 
75-58 رقم مرألا تضىقمبو

 ،ملمتماو لدلمعا ني،دملا ونناقلا

-
 منت ضموال 
1975 نة س رسبتمب 26 الموافق 1395 عام مضانر 
20 في مؤرخال75-59 رقم مرألا تضىقمبو

 ،ملمتماو لدلمعا تجاري،ال ونناقلا

-
 منت ضموال 
1979 نة س و يولي 
21 ق المواف 
1399 ع ام بانع ش 
26 ف ي لمؤرخا 
79-07 رقم ونناقلا تضىقمبو

 ،ملمتماو لدلمعا مارك،جال ونناق

قللمتعاو 
1984 نة س وييول 
17 ق فالموا 
1404 ام ع وال ش 
8 يف ؤرخ ملا 
84-17 م رق وننا قلا ضى تقمبو -


 ،ملمتماولدلمعا ية،لماال نانيبقو
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 قللمتعاو 1990 نةس شت غ 15 ق فالموا 1411 ام ع مح رم 24 يف ؤرخ ملا 90-21 رق م وننا قلا ت ضىمقبو-

 ،ملمتماو لدلمعا ،ةلعموميا بةسامحبال

 بقم ع عل قتموال 1996 نة س و يولي 9 ق المواف 1417 ع ام ص فر 23 ف ي ؤرخ لما 96-22 رقم مرألا تضىقمبو-

 ،ملمتماو لدلمعا الخارج، وإلى من والمألا رؤوس آةوحر بالصرف ينالخاص يمنظتوال التشريع فةمخال

 قللمتعاو 1997 نة س يراني 11 ق فالموا 1417 امع ضان مر 2 يف ؤرخ ملا 97-04 م رق رمألا ضى تقمبو-

 بالممتلكات، يحتصربال

 2003 نةس شت غ 26 ق فالموا 1424 ام عة لثانيا ادى مج 27 يف ؤرخ ملا 03-11 م رق رمألا ضى تقمبو-

 قرض،وال قدنلبا لقلمتعاو

 عل قتموال 2005 نةس ي رابرف 6 الموافق 1425 عام الحجة ذي 27 في لمؤرخا 05-01 رقم ونناقلا تضىقمبو-

 ،افحتهمومكا اإلرهاب يلومتو والمألا ضتبيي من بالوقاية

 الدولة، لسمج رأي عدبو-

 مان،برللا مصادقة عدبو-

 : صهن اآلتي القانون يصدر

 األول ابلبا

 ةــامع امــأحك

 دفلها

 : تييأ ما إلى ونناقلا هذا هدفي : ألولىا مادةلا

 ،هفحتاومك فسادال من يةوقاال إلى يةماالر رابيدلتا دعم-

 والخاص، عامال ينطاعقال رتسيي في يةفافشوال يةمسؤولوال هةنزالا يزعزت-

 ترداد اس ك ذل ف ي بم ا ،ه تفحومكا ف سادلا م ن ي ةاوقال أج ل م ن ة لتقنيا ةم ساعدوال ال دولي ونع اتال ودع م يلهست-

 .اتدولموجا

 تامصطلحلا

 : تييأ بما ونناقلا هذا هومفم في قصدي :2 مادةلا

 .ونناقلا هذا من بعالرا لبابا في عليها نصوصملا ئمالجرا آل :"الفساد")أ

 الس المج أح د في أو ضائياق أو إداريا أو تنفيذيا أو تشريعيا منصبا غليش شخص آل-1:"عمومي ظفمو")ب

 ب صرف األج ر، فوعد م يرغ أو األجر، فوعدم تا،قمؤ أو دائما ،امنتخب أو معينا آانأ اءسو ،ةلمنتخبا يةمحلال ةلشعبيا

 ،هدميتقأ أو هرتبت عن نظرلا
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 ة هيئ م ةدخ ف ي فةال ص ذه هب ي ساهمو أج ر، ونب د أو بأجر آالةو أو فةيظو تا،قمؤ ولو تولىي آخر شخص آل-2

 تق دم أخ رى سة سؤم ي ةأ أو ها،لما رأس ع ضب أو آ ل ول ةالد ك تمل أخ رى سة سؤم يةأ أو ةيعموم سةسؤم أو ةيعموم

 ية،مموع مةخد

 .ابهم لولمعما يمنظتوال للتشريع طبقا هحكم في من أو ميموع موظف نهبأ عرفم آخر شخص آل-3

 ،ي أجنب بل د ل دى ضائيا ق أو إداريا أو تنفيذيا أو تشريعيا منصبا غليش شخص آل:"أجنبي عمومي ظفمو")ج

 ي ةمومع ة هيئ ل صالح ذلك في بما ،يأجنب بلد لصالح ةيعموم فةيظو يمارس شخص آلو ،امنتخب أو معينا آان اءسو

 .ةيعموم ةمؤسس أو

 أنبل لقبيا ذاه م ن سة سؤم هل أذن ت ش خص لآ أو ي دول متخدسم آ ل:"1ةي1ومعم 1ةي1لود 1ةظم1نم ظ1فوم")د

 .عنها بةيان تصرفي

 نرييا عتباال أو ني لطبيعيا خاص ألشا نم أو ةيمادلا ريغ أو ةيمادلا ر ناصعلا نم ة وعممج:"1ان1الكي")1ـه1

 .ينعم هدف لوغب غرضب ينمظنمال

 أو س ةوملم نقول ة،م يرغ أو ولةقنم ية،دما يرغ أو يةماد آانت اءسو ها،عنواأ كلب اتدولموجا:"اتكلتلمما")و

 .بها تصلةملا الحقوق وجود أو اتدولموجا تلك يةكلم تثبت تيال ةلقانونيا اتدنلسا أو اتدلمستناو موسة،لم يرغ

 اب كارت من باشر،م يرغ أو باشرم كلبش ها،يعل تحصلملا أو ةلمتأتيا لكاتلممتا آل:"يةرامجاإل تاالعائد ")ز

 .مةيرج

 ه ا،نقل أو فيه ا ت صرفال أو هابدالت اس أو ات كلتلمما يلوحت على قتمؤ حظر فرض :"الحجز" أو "ميدجلتا")ح

 .أخرى تصةخم طةسل أو ةمحكم عن صادر مرأ على بناء تا،قمؤ عليها لسيطرةا أو لكاتلممتا عهدة تولي أو

 .ةضائيقةهيئ عن صادر مربأ لكاتلممتا من ئمالدا يدتجرلا:"مصادرةال")ط

 شريع للت ا وفق وال ملأل ضي تبي وع ضوم بحصت أن ن يمك اتدئعا هنم تتتأ رم ج لآ :"لي11األص 1رم1الج")ي

 .الصلة ذي به لولمعما

 أو نيال وط يم إلقلا من لخروجاب هةوبشم أو وعةرشم يرغ لشحنات محيس الذي اءاإلجر:"قبلمراا التسليم")ك

 ةيوه شف آو ام رم ج نع ري تحال ةيغب،ا قبتهارم تحوت صة تخملا لطاتسلا نم معلب هولخد أو ره عب رور مال

 .بهكاترا في ينعالضال ألشخاصا
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 .فسادال ةحفالمك لمتحدةا ممألا يةفاقتا:"يةقافتاال")ل

 .هتفحومكا فسادال من يةوقالل ةلوطنيا ةلهيئا بها قصدي:"ةالهيئ")م


لثانيا ابلبا 


امالع لقطاعا في ةوقائيال التدابير 


يفظوتلا 

 : ةاآلتي قواعدلا ةلمهنيا مهحيات رتسيي وفي عاملا لقطاعا ميتخدسم يفتوظ في تراعى :3 مادةلا

 ة،ءافكوال نصافإلوا ارةدلجا ثلم ة،عيضوالمو رلمعايياو يةفافشوال نجاعةال بادئم-1

 عرض ة ث رآأ ون كت ت يلاةيلعموما بصالمنا ت وليل ينمرش حال ألفرادا ينوكتوراالختي بةسانمال اتاءاإلجر-2

 للفساد،

 ية،فآا ضاتيتعو إلى إلضافةاب ئممال أجر-3

 يمسل وال هينزوال يحصح ال اءدألا نم نوميي لعما ينفظومال ني لتمك ةمئالمة وتكويني ةيميعلت مجرا ب داد إع-4

 .فسادال مخاطرب هميعو من يديز تخصصم ينوكت من همتوإفاد همئفلوظا

 تاكلتلممبا لتصريحا

ونوص ،ةيوملعما لكاتمتلما يةماوح ،ةلعموميانوالشؤو يةسايسال لحياةا في يةفافشال مانض قصدما  :4 دة ال


.تهكاتلممب يحتصربال يملعموا موظفال يلزم ية،مموع مةبخد نيلفلمكا ألشخاصا هةنزا 


يةبدا أو تهفظيو في هصيبتن يختار يعقب الذي هرالش خالل لكاتلممتبا يحتصر آتتاببا يوملعما موظفال يقوم 


تم تيال يةفيكلا فسبن يملعموا موظفلل يةمالال مةالذ في تبرةمع زيادة آل فور يحتصرلا هذا يجدد .ةاالنتخابي تههدع 


.الخدمة انتهاء ندع أو ةيباالنتخا هدةعلا يةهان ندع لكاتلممتبا يحتصرلا جبي آما.ول ايحتصرلابها  أل

 تامتلكمبال لتصريحا محتوى

 قول ةنموال ي ةرقاعال الك ملأل ج ردا أعاله، 4 لمادةا في يهعل نصوصملا بالممتلكات، يحتصرلا توييح :5 مادةلا

ال تكملا اوزهيح ي ت ال أوالده أو بت  .جراالخ ي ف أو/و رئالجزا يف ع،ويشال يف وول صر،ق

 .ميلتنظا طريق عن يحدد ذجلنمو طبقا يحتصرلا هذا يحرر

22
 



 

    

  

                     

                         

                         

                           

        

                             

               

          

             

  

      

  

                          

                                 

                      

        

  

                          

               

  

    

  

                             

     

          

         

        

           

              

  

 تاكلتلممبا تصريحلا آيفيات

 س مجلال سيئور ان، مبرلال ءاض وأع ة، يورهمجال رئيس ب اص الخ تاكتلممبال يحصر تال ون كي :16ادة11مال

 ةموكالح سيئور ئه،اض وأع توري الدس س مجلال سيئور ها،ئضا وأع ةموكالح سيئور ئه،اض وأع توري الدس

 ولألا ئيسرال اممأة،الووال ،ةل ناصقوال ء،فراسوال ر،ئاالجز كنب افظحوم بة، محاسلا سلمج يس ورئ ها،ئضا وأع

)2(ينهرال ش خ الل ةشعبي لا ة اطيرديمقلا ة ريائزجلا ة ريلجمهول يةمسالر لجريدةا في اهمحتو رشوين يا،لعلا ةلمحكمل

 .ممهامه ملمهتس أو نلمعنييا انتخاب يختارل ينيمواللا

 ع ن ن شر مح ل ونكيو ،ةلهيئا مامأ ةبلمنتخا يةمحلال ةلشعبيا المجالس ضاءعأو رؤساء لكاتبممت يحتصرلا ونكي

 .هرش خالل الحالة حسب يةالوال أو يةبلدلا مقرب عالناتإلا وحةل في التعليق طريق

 .ياعلال ةلمحكمل ولألا رئيسلا مامأ مهلكاتبممت ضاةقلا صرحي

 .ميلتنظا طريق عن نلعمومييا ينفظومال باقيل بةسنبال لكاتلممتبا يحتصرلا آيفيات يدتحد تمي

 ميينموالع موظفينال لوكس اعدوق اتمدون

 تسا مؤسوال ةيمحللاتا ماعجوال ةبلمنتخا الس المج و ة ولدال ل تعم ساد، الف ة كافحم م دع ل أج نم :17ادة1ملا

 روح آ ذاو ن ةامألوا ه ةنزاال ت شجيع عل ى ية،ت صاداالق شاطات لنا اتذ ةيلعموما لمؤسساتا آذاو ةيلعموما لهيئاتاو

 اءدألا مني ض ال ذي إلطارا تحدد يةآوسل وقواعد دوناتم وضع لخال من السيما ،اومنتخبيه موظفيها ينب ةيالمسؤول

 .ةاالنتخابي ةهدعوال ةيلعموما ئفللوظا ئممالوال يهنزوال يمالسل

 الخاص ة م صالحه ت ضرتعا إذا له ا يخ ضع تيال يةسائرال السلطة بريخ بأن يملعموا موظفال تزملي :8 مادةلا

 .عاد كلبش هملمها تهسرمام على رأثيلتا ذلك شأن من ونكي أو ،ةلعاما مصلحةال مع

 يةومعملا الصفقات إبرام

 ناف سةموال يةفافش ال قواع د على ةيلعموما صفقاتلا مجال في بها لولمعما اتاءاإلجر تؤسس أن يجب :9 مادةلا

 .يةوعوضم رمعايي وعلى فةيرشلا

 : الخصوص وجه على قواعدلا هذه تكرس أن ويجب

 ،ةلعموميا صفقاتلا برامإ اتاءبإجر قةعلتمال لوماتلمعا ةعالني-

 ،االنتقاءو آةشارمال لشروط المسبق إلعدادا-

 ،ةلعموميا صفقاتلا برامبإ قةعلتمال القرارات تخاذال قةيقود يةوعوضم رمعايي-

 .ةيلعموما صفقاتلا برامإ قواعد تراماح عدم حالة في عنطلا طرق آل سةمارم-
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 ةيومعملا موالاأل تسيير

 ا طبق ةيلعموما وال مألارسيي ت يف ة لعقالنياو يةسؤول موال يةفافشال زيعزتل ةمالزالرابيدلتا ذ تخت :110ادة1ملا

 .ذها يفنتو ةولدالة انيزمي داد بإع ةقعلتمال د واعقلا وىتسم ىعل مايسالو،ا بهم لو لمعمايمظنتوال يعشر تلل

 مهورالج مع ملعاالت في يةفافشلا

 ات لهيئاو اتاردإلاو سات المؤس عل ى ينعتي،ةيلعمومانشؤو لارسيي تة آيفي ىعل يةفافشال اءضفإل :11مادةلا

 : أساسا تزملت أن ةيلعموما

 تخ اذا ة وآيفي يرها، وس ا بتنظيمه ق تتعل ات ملومع على ولالحص من رلجمهوا نتمك وقواعد اتاءإجر مادتباع-

 ها،يف القرارات

 ية،راإلدا اتاءاإلجر بتبسيط-

 ،ةلعموميا ارةداإل في فسادال مخاطر عن ةتحسيسي لوماتعم نشرب-

 ،ناطنيولما كاوىوش ئضعرا على بالرد-

 .بها لولمعما عنطلا طرق نوبتبيي طنواملا صالح يرغ في تصدر عندما هاتاقرار بيبتسب-

 اةقضلا لكبس ةقمتعلال التدابير

 تامينظتوال نانيلقول وفقا ةلمهنا قياتألخال قواعد توضع الفساد، مخاطر ضد ءالقضا سلك ينتحصل :12 مادةلا

 .لولمفعا يةسارال ألخرىا نصوصوال

 اصلخا طاعقال في

 ة ديبيتأ اتاءز ج عل ى ت ضاء،االق ن دع نص وال الف ساد، ف ي الخ اص لقطاعا لوعض لمنع رابيدت تخذت :13 مادةلا

 .مخالفتها على تترتب يةوردع مةئالمو عالةف

 : ييأت ما على السيما ورة،ذآلمارابيدلتا نصت أن يجب غرضلا هذاول

 ،ةلمعنيا الخاص لقطاعا وآيانات معقوال كشفلبا تقوم تيال األجهزة ينب ونعاتلا يزعزت-1

 كلذ ف ي بم ا ،ة لمعنيا الخ اص اعطلقا اتنآيا ةهنزا عل ى اظفالح غ رضب اتاءر إجورايي عم وض ع ي ززعت-2

 ه ةينزو ي ةعاد صورة ب ن شاطاتها ة رسبمما ل صلةا اتذ ن لمها آ لو سات المؤس يامق أجل من السلوك قواعد دوناتم

 ا بينه فيم ا سات المؤس ط رف من نةسحال يةتجارال رساتلمماا تطبيق وتشجيع مصالحال عارضت من يةوقالل مة،يوسل

 الدولة، مع يةعاقدتال عالقتها في آذاو

 الخاص، لقطاعا آيانات ينب يةفافشال يزعزت-3
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 الخاص، لقطاعا آيانات نظمت تيال اتءلإلجرا يئالس تخدامسالا من يةوقاال-4

 .الخاصة لمؤسساتا لحسابات داخلي تدقيق-5

 بةاسحملا معايير

 م ن ي ةاوقال ف ي الخ اص اع طلقا ف ي بها لولمعما لحساباتا وتدقيق بةسامحال رمعايي تساهم أن يجب :14 مادةلا

 : تييأ ما بمنع وذلك فسادال

 تر،االدف خارج حسابات مسك-1

 واضحة، صورةب تبيينها وند أو ترالدفا في دوينهات وند معامالت اءإجر-2

 يح،حالص وجهال على غرضها نتبيي وند يةمال اماتلتزا يدق أو ية،موه نفقات يلتسج-3

 يفة،مز اتدمستن تخدامسا-4

 .بهما ولملمعا يمنظتوال التشريع في يهاعل نصوصملا آلجالا انتهاء بلق بةسامحال اتدلمستن يدلعما تالفإلا-5

 نيمدال لمجتمعا آةرامش

 : ثلم رابيدبت هتفحومكا فسادال من يةوقاال في نيمدال المجتمع آةشارم تشجيع يجب :15 مادةلا

 ،ةلعموميانالشؤو رتسيي في ناطنيولماةرآمشا يزعزتو القرار تخاذا يةفيآ في يةفافشال مادتاع-

 المجتمع على فسادال مخاطرب ةيوتحسيس يةوبترو يةميلتع مجبرا إعداد-

 اة لحيا ةمحر اةعامر عم ساد، بالف ةقعلتمال ات لوملمعا ىعل ولص الح نم رو لجمهاو الم إلعائلاوس ني تمك-

 .ضاءقلا يادحو عاملا نظاموال نيالوط منألا ضياتمقت آذاو األشخاص، مةآراو وشرف الخاصة

 موالاأل تبييض منع تدابير

 كلذ يف ا بم ية،فصر مال ريغ ةيماللاتسا مؤسوال صارف ملا ي عل ين عتي ساد فال ةحفالمك ا دعم :16 ادة11ملا

 م ا آ لوأ وال مألا يلوحت مجال في يةماظن يرغ أو يةماظن دماتخ ونمدقي ينالذ نرييعتبااال أو نلطبيعييا ألشخاصا

 يم نظتوال للت شريع وفق ا وال مألا ضي تبي كال أش جمي ع آ شفو من ع نهش أ م ن داخل ي بةرقا نظامل تخضع أن مة،يق له

 .بهما لولمعما

 لثاثلا ابلبا

 تهحفاكمو الفساد من يةقالول ةالوطني ةالهيئ

 تهحفاكوم الفساد من يةاقولا ةهيئ اءإنش

 مج ال ف ي ة لوطنيا ةياتيجرتساإل ذ تنفي ق صد ،ةحفاومك ف سادلا م ن ي ةاوقبال ف ةلكم ة وطني ة هيئ تنشأ :17 مادةلا

 .سادلفا كافحةم
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 ئةهيلل ونيناقال النظام

يس رئ دى ل ع توض الي، ملا قاللت السوا ةيلمعنوا يةص شخبال ع تتمت قلةتسم ةيإدار طةلس ة لهيئا : 18
 1ادة1ملا

 .ةيرلجمهوا

 .ميلتنظا طريق عن سيرها يةفيآو وتنظيمها ةلهيئا يلةكشت تحدد

 ةالهيئ يةلالقتاس

 : ةاآلتي رابيدلتا تخاذا طريق عن خاص وجهبةلهيئا يةاللقتسا منتض :19 مادةلا

 ةيأ ى عل ا وعموم يةص شخ ات لومعم ى عل الع لالط ينؤهل مال ،ة لهيئل ينعباتال ينفظوموال ضاء عاأل ام يق-1

 .ممهامه تالمسا بلق همب الخاصة ينميال يةتأدب سري، طابع اتذ لوماتعم

 .ميلتنظا طريق عن ينميال غةيص تحدد

 ،امهامه يةتأدل مةالزال يةمادوال يةرالبش بالوسائل ةلهيئا يدتزو-2

 ،ادميهلمستخ توىسملا عاليوال لمناسبا ينوكتلا-3

 تموال ش ن ةاهإلا أو ي ددهتال أو ب لترهيا أو ضغط ال كال أش آل من ةلهيئا موظفيو ضاءعأ يةماوح منأ مانض-4

 .مامهلمه همتسمارم بةسانمب أو أثناء لها ونعرضتي قد تيال نوعه، كني مهما اءدتعالا أو

 ةالهيئ مهام

 : ةاآلتي مالمهبا السيما ةلهيئا كلفت :20 مادةلا

 ف ي يةم سؤولوال يةفافش وال ه ةنزاال س وتعك ونناقال ولةد بادئم تجسد فسادال من يةوقالل ملةاش سةياس احقترا-1

 ،ةلعموميا والمألاو نالشؤو رتسيي

 منه ا خاصة رابيدت احقتراو خاصة، أو ةيعموم ةهيئ أو شخص كلل الفساد، من يةوقاال تخص توجيهات يمتقد-2

 إعداد في والخاصة ةيلعموما ةلمعنيا عاتالقطا مع ونعاتلا آذاو الفساد، من يةوقالل يملتنظياو عييتشرال الطابع اتذ

 ،ةلمهنا قياتأخال قواعد

 الفساد، عن مةناجال ضارةلا ثارآلبا ناطنيولما وتحسيس يةوعتب محتس مجبرا إعداد-3

 ه ا،نم ي ةاوالوق ف سادلا م الأع ع ن ك شفال ف ي ت ساهم أنن يمك ت يلا اتملولمعا آ ل غاللتواس زةرآوم معج-4

 يات صوت يمتق د ألج ل ف سادلا م لاوع ع ن ي ة،اإلدار تا مارسموال اتاءر اإلج و ميلتنظا و التشريع في لبحثا السيما

 ها،تإلزال

 ف ي نظ روال ،ه تفحومكا ف سادلا م ن يةوقاال إلى يةماالر ةرياداإل اتاءاإلجرو ةلقانونيا اتدولأل الدوري ملتقييا-5

 ،الياتهافع مدى
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 ات لوملمعا غاللت واس ةسودرا ةيورد فةصب نوميي لعما ينفظومال ب ة الخاص ات لكلممتبا صريحات لتا ى تلق-6

 ،3و 1 رتيهافق في عالهأ 6 لمادةا كامحأ عاةامر مع وذلك ها،حفظ على هروالس فيها اردةلوا

 بالفساد، القةع اتذ وقائع في تحريوال ألدلةا لجمع مةعاال ةبلنيابا نةعاتسالا-7

 ةملمنتظاو ةيورالد يرار تقال اس أس ى عل ،اانيد مي رة لمباشا ال معألاو شاطات نلاةعومتاب سيق نت مان ض-8

 ينت دخلموال اتعلقطاا م ن إليه ا ت رد ت يلا،هتفحومكا فسادال من يةوقاال مجالب تصلةم يلتحالو صائياتحبإ مةمدعلا

 ين،يلمعنا

 ينيدعصال ىعل ساد فال ة كافحم ات هيئ عم وناعتال ى وعل ات، القطاع ينب ام سيق لتنا زيعزت ىعل هرسال-9

 الدولي، و نيالوط

 .وتقييمها ،هفحتاومك فسادال من يةوقاال مجال في لمباشرةا مالعألا عن لبحثبا يتعلق نشاط آل على لحثا-10

 ئقوثاالو تامومعلبال ئةهيلا تزويد

 اتاردإلا نم بلتط أن اله، أع 20 ادة ملا يف ذآورة ملاما لمها ةسمارم ار إط يف ،ة لهيئا نكمي :121ادة1ملا

 أو ائق ثو ةيأ ر آخ وي نعم أو ي طبيع خص ش لآ نم أو اص الخ أو ام علا اع لقطلةعلتابا ات لهيئاوتسا مؤسوال

 .فسادال عالأف عن كشفلا في مفيدة تراها لوماتعم

 الح سن يرالس إعاقة مةيرج كليش بةولطمال الوثائق أو /و لوماتلمعباةلهيئايدتزول بررم يروغ دمتعم رفض آل

 .ونناقلا هذا هومفم في عدالةلل

 ةضائيقال ةطسلبال ةالهيئ قةالع

 ت ام،األخ افظ ح ع دل،ال ي رزو إل ى ملفلا ولتح ئي،اجز وصف اتذ وقائع إلى ةلهيئا وصلتت عندما :22مادةلا

 .ضاءتاالق ندع ةيلعموما الدعوى لتحريك تصمخال عاملا لنائبا يخطر الذي

 لمهنيا السر

 ألش خاصا عل ى ذلك آ ت زاماللا ه ذا ويطبق ،يلمهنا السر بحفظ ةلهيئا موظفيو ضاءعأ جميع تزملي :23 مادةلا

 .ةلهيئاب ةلمهنيا همتقعال انتهت ينالذ

 ات بلعقوا ونناق ف ي مق ررةال ب ةوقعبال عليه ا بقايع ةميرج كلي ش بقة،السا لفقرةا في روذآلما تزاملالل خرق آل

 .يلمهنا السر إفشاء مةيرلج

 وينسلا تقريرلا تقديم

 م ن ي ةاوقبال ال صلة اتذ شاطات لنل ا تقييم منت ضي س نويا ي راقرتةريلجمهوا رئيس إلى ةلهيئا ترفع :24 مادةلا

 .ضاءتاالق ندع ترحةقمال تايصتووال ةلمعاينا ئصنقالا آذاو،هفحتاومك فسادال
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بعارلا ابلبا 


ريلتحا بيسالأو اتعقوبلاو التجريم 


نمييموالع موظفينال رشوة 

 ىإل دج 200.000 ن م ة مغرابوتاون س )10(شر ع ىإل)2(ننتي س ن م سبالح بب عاقي :1125ادة1مال

 : دج1.000.000

 باشر،م يرغ أو باشرم كلبش ياها،إ نحهم أو يهعل عرضها أو قةتحسم يرغ يةمزب عموميا موظفا وعد من آل-1

 م لع اءدأ ع ن اع االمتن أو ملع اءدأب يقوم كيل آخر يانآ أو شخص لصالح أو سهفن موظفال لصالح ذلك آان اءسو

 ،هاجباتو من

 ل صالح أو سه فنل اءوس تحقة،سم ي رغ ي ةزم باش ر،م ي رغ أو باش رم كلب ش بلق أو لبط ميموع موظف آل-2

 .تهباواج من ملع اءدأ عن االمتناع أو ملع اءدأل آخر، يانآ أو آخر، شخص

 يةومعملا اتلصفقا المج في مبررةلا غير متيازاتالا

 ىإل دج 200.000 ن م ة مغرابوتاون س )10(شر ع ىإل)2(ننتي س ن م سبالح بب عاقي :1126ادة1مال

 : دج 1.000.000

 ذلك ب ا مخالف ا ملحق أو ةفق ص أو ةيفاقتا أو دا قع ع يراج أو ر يؤش أو دقع برامإب وم يق ميومع ف موظ لآ-1

 .يرغلل بررةم يرغ اتزاامتي عطاءإ غرضبللعما بها الجاري يةمينظتوال يةعيشرتال كامحألا

 ن ويعم أو ي طبيع ش خص آ ل م ةاع فةب ص أو الخ اص، لقطاعا من ولقام أو حرفي أو ناعيص أو تاجر آل-2

 ة لعموميا ات لهيئا أو سات المؤس أو ي ةمحلال اتعجماال أو ول ةالد مع ةصفق أو قدع برامبإ ية،ضعر فةبص ولو يقوم،

 تج اري،وال ناعيال ص الط ابع اتذ ة لعموميا تامؤس سوال يةتصادالقا ةيلعموما المؤسسات أو عاملا ونناقلل عةالخاض

 أج ل م ن أو ادة ع يطبقونه ا ت يلا عار ألسا ف ي ادة لزيا أج ل م ن ذآورة لما ات لهيئا وانعأرتأثي أو طةسل من يدفتيسو

 .ينومتلا أو يمتسللا آجال أو دماتلخا أو موادال يةوعن في هملصالح يلدلتعا

 ةيعموملا اتالصفق مجال في الرشوة

 إل ى دج 1.000.000 م ن م ةغرابو نة س )20(ينع شر إل ى اتنو س)10(عشر من بالحبس قبيعا :27 مادةلا

 باش رة،م ي رغأو رةشمبا فةب ص ي ره،غلأو سهفنل بضيق أن وليح ا أو بضيق ميموع موظف آل دج، 2.000.000

 ق ملح أو ق دع أوةفقصذ تنفي أو ب رامإ ق صد اتضمفاو اءر إج أو يرتح ض بةسنامب نوعه ا كني مهما عةفنم أو أجرة

 الط ابع اتذ ة لعموميا سات المؤس أو إلداريا الط ابع اتذ ة لعموميا سات لمؤسا أو يةمحلال عاتالجما أو ولةدال باسم

 .يةتصادالقا ةيلعموما ساتالمؤس أو تجاريوال ناعيالص
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 اتلمنظما فيظووم األجانب ميينموالع موظفينال رشوة

 يةومعملا يةلودلا

 ىإل دج 200.000 ن م ة مغرابوتاون س )10(شر ع ىإل )2( نتين س ن م سبالح ب ب عاقي :28ةدا1لم111ا

 : دج1.000.000

 ي هلع عرض ها أو قةتحسم ي رغةيمزب ي ةمومع يةولد مةظنم في موظفا أو أجنبيا عموميا موظفا وعد من آل-1

 آخ ر، ي انآ أو ش خص ل صالح أو سه فن موظ فلا لصالح ذلك آان اءسو باشر،م يرغ أو باشرم كلبش ياها،إ نحهم أو

 عل ى ظ ةمحافال أو ولالحص غرضب وذلك ،هاجباتو من ملع اءدأ عن االمتناع أو ملع اءدأب موظفال ذلك يقوم كيل

 يرها،غب أو يةولالد بالتجارة ةصل ذي مستحق يرغ زاامتي أي أو ةصفق

 كلب ش،ةستحق م ي رغ ي ةزم ب لقيأو بلطي،ةيعموم ي ةلود م ةظنم في موظف أويأجنب ميموع موظف آل-2

 م لع اءدأ ع ن عا االمتن أو م لع اءدأب يق وم كيل آخر، يانآ أو شخص لصالح أو سهفنل اءسو باشر،م يرغ أو باشرم

 .تهباواج من

 أو عمومي موظف قبل من اتكلتلمما اختالس

 عيرش غير نحو لىع مالهاستعا

 آل دج 1.000.000 إلى دج 200.000 من مةغرابو)10(عشر إلى)2(نسنتي من بالحبس قبيعا :29 مادةلا

 ل صالحه ش رعي يرغ نحو على ليستعم أو حق وجه ونبدو مداع تجزحي أو بددي أو تلفي أو يختلس ميموع موظف

 اتذ أخ رى ياء أش أي أو خاص ة أو ي ةمومع ي ةمال أوراق أو وال مأ أو ات كلتمم يةأ آخر، يانآ أو شخص لصالح أو

 .بسببها أو فهئاظو كمبح يهإل بها هدع مةيق

 درغلا

 نم م ةغرابو اتنوس)10(ع شر إل ى)2(ننتي س م ن الحبس ب بقويعا غ درال م ةيلجر ا مرتكب ع دي :30 1ادةمال

 ي ةمال مب الغ يلتح صبمري أ أو شترط يأو تلقىيأو لبيطا ميموع موظف آل،دج 1.000.000 إلى دج 200.000

 يق وم ينال ذ ألط رافا ل صالح أو ارةداإل لصالح أو سهفنل اءسو مستحق هو ما يجاوز أو اءدألا قةتحسم يرغ أنها علمي

 .همبالحس يلتحصلبا

 سمرلاو ةالضريب في نونياقال غير يضالتخفو اءفعاإل

ىإل دج 500.000 نم م ةغرابو اتنوس)10(ع شر ىإل اتنوس)5( س خم نم الحبس ب بقيعا : 31
 

 ونود آ ان، سبب أليو كال،األش من كلش أي تحت تفادة،باالس مريأ أو نحمي ميموع موظف آل دج، 1.000.000

 يل محاص ا مجان سلم ي أو ةيلعموما وم الرس أو ائبرضلا يف ضات يتخف أو اتاء عفإ نم نون،ا الق نم يصرخ ت

 .ولةدال مؤسسات

 1ادةمال
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 وذفنلا استغالل

 ىإل دج 200.000 ن م ة مغرابوتاون س )10(شر ع ىإل)2(ننتي س ن م سبالح بب عاقي :1132ادة1مال

 : دج 1.000.000

 كلبش ياها،إ نحهم أو يهعل عرضها أو قةتحسم يرغ يةمز يةبأ آخر شخص أي أو عموميا موظفا وعد من آل-1

 ه دفب ت رضمفال أو عل يالف نفوذه غاللتاس على الشخص أو يملعموا موظفال ذلك يضتحرل باشر،م يرغ أو باشرم

 أو ع لفال ك ذل عل ى ألص ليا مح رضلا ل صالح قةتحسم ي رغ ي ةزم عل ى ي ةمومع طةس ل م ن أو ارةدإ م ن ولالحص

 آخر، شخص أي لصالح

 ريغ ةيمز ي ةأ ولبقأو بلطب ر، باشم ي رغأو ر باشم كلب ش وم يق آخ ر خصش أي أو ميم وع ف موظ آ ل-2

 ت رضمفال أو عل يالف وذه نف ال شخص أو يمو لعما موظ فلا ك ذل غلتسي كيل آخر شخص لصالح أو لحهلصا قةتحسم

 .قةتحسم يرغ منافع على ةيعموم طةسل أو ارةدإ من ولالحص هدفب

 فةيظولا استغالل إساءة

 ىإل دج 200.000 ن م ة مغرابوتاون س )10(شر ع ىإل)2(ننتي س ن م سبالح بب عاقي :1133ادة1مال

 اءدأ ع ن اع االمتن أو ملع اءدأ أجل من مداع بهنصم أو فهئاظو غاللتاس أساء ميموع موظف آل دج 1.000.000

 ي رغ من افع عل ى ولالح ص غ رضب كوذل ت،م اينظتوال نانيولقا رق يخ ونح عل ى ئف ه،اوظ سةمارم إطار في ملع

 .آخر يانآ أو لشخص أو سهفنل قةتحسم

 لحاصملا تعارض

 آل دج 200.000 إلى دج 50.000 من مةغرابو)2(نسنتي إلى هرأش)6(تةس من بالحبس قبيعا :34 مادةلا

 .ونناقلا هذا من 9 لمادةا كامحأ خالف ميموع موظف

 ةقانوني غير فةبص ائدوف أخذ

 ىإل دج 200.000 ن م ة مغرابوتاون س )10(شر ع ىإل)2(ننتي س ن م سبالح بب عاقي :1135ادة1مال

 آخ ر، ش خص ق طري ع ن وإم ا ص وري ق دعب وإما مباشرة إما تلقىي أو يأخذ ميعمو موظف آل ، دج 1.000.000

 أو لها يرامد علفلا ارتكاب قتو ونكي تيال لمؤسساتا أو لمقاوالتا أو صاتقلمناا أو اتديازلما أو قودعال من ئدفوا

 م رأ يةفص تب مكلف ا أو ا م ي ةلمع ف ي بالدفع إذنا يصدر بأن مكلفا ونكي من وآذلك ،ةزئيج أو يةآل فةبص عليها مشرفا

 .آانت أيا ئدفوا نهم يأخذو ما
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 تامتلكمبال ذبلكاا صريحلتا أو لتصريحا عدم

1ادة1

ينهر ش م ضي ع دب دا، مع بذلك يقم ولم هتلكاتبمم يحتصرلا اجبول قانونا خاضع ميموع موظف آل دج 500.000

 ات بمالحظ م داع أدل ى أو خ اطئ، أو يحص ح ي رغ أو م لاآ ي رغ يحت صرب قام أو ،ةلقانونيا بالطرق تذآيره من)2(

 .ونناقلا يهعل يفرضها تيال اماتلتزالا امدع خرق أو ئةطاخ

 مشروعلا غير اإلثراء

 ىإل دج 200.000 ن م ة مغرابوتاون س )10(شر ع ىإل)2(ننتي س ن م سبالح بب عاقي :1137ادة1مال

 ي ةمالال ت همذ ف ي أترط ت يلا رة لمعتبا ادة لزيل ول قعمرريتب يمتق د ه يمكن ال ميموع موظف آل ، دج 1.000.000

 .وعةرشمال يلهخمداب نةقارم

 م صدرال عل ى ترت سلا ف ي م داع س اهم شخص آل نون،القا هذا في عليها نصوصملا اإلخفاء بةوقع بنفس قبيعا

 .آانت قةيرط يةبأ قةباسلا لفقرةا في لمذآورةا اللألمو روعشلما يرغ

 ات كلتلمما ازة بحي إما تقوم مستمرة مةيرج لمادةا هذه من ألولىا لفقرةا في روذآلما روعشلما يرغ اءاإلثر ريعتب

 .مباشرة يرغ أو مباشرة قةيرطب استغاللها أو وعةرشمال يرغ

 داياهلا قيلت

 دج، 200.000 إل ى دج050.00 م ن م ةغرابو)2(ننتي س إل ى هر أش )6( تة س م ن بالحبس قبيعا :38 مادةلا

 مل ةعام أو م ا اءر إج يرس في ثرتؤ أن شأنها من قةتحسم يرغ يةمز يةأ أو يةهد شخص من بلقي ميموع موظف آل

 .همبمها صلة لها

 .قةباسلا لفقرةا في لمذآورةا بةوقعلا بنفس يةهدال مقدم الشخص قبيعا

 اسيةيسلا بزاحألل فيخلا مويلالت

 من آل قبيعا ية،سياالس اباألحز يلومتب قةعلتمال عول،مفال يةسارال ةائيزجلا كامحألاب إلخاللا وند :39مادةلا

 م ن م ةغرابو اتنوس)10(ع شر إل ى)2(ننتي س م ن الحبس ب ي ة،خف صورة ب ياسيس حزب نشاط يلومتةليبعم قام

 .دج 1.000.000 إلى دج 200.000

ىإل دج 50.000 نم ةمغرابوتاونس )5(سمخ ى عل هر شأ)6(تة س نم سبالح ب ب عاقي : 36
  مال
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 اصخلا طاعلقا في الرشوة

 ىإل دج 50.000 نم ةمغرابوتاونس )5(سمخ ى إل هر شأ)6(تة س نم سبالح ب ب عاقي :140ادة11مال

 .دج500.000

 يريد شخص أي على قةتحسميرغيةمز باشر،ميرغأو باشرمكلبش نح،مأو عرض أو وعد شخص آل-1

 آخ ر، ش خص ل صالح أو سه فن ال شخص لحل صا اءو س ن ت،آا فةص يةبأ يهلد ليعم أو الخاص، لقطاعل تابعا آيانا

 ،هاجباتبو إخالال كليش مما ما، ملع اءدأ عن االمتناع أو ملع اءدأب يقوم كيل

 ي رغ أو باش رم كلب ش ب لقي أو ب لطي ص فة، ي ةأب ي هدل ليعم أو الخاص لقطاعل تابعا آيانا يريد شخص آل-2

 اءدأ ع ن اع االمتن أو م لع اءدأب يقوم كيل انآي أو آخر شخص لصالح أو سهفنل اءسو قةتحسم يرغ يةمز باشر،م

 .تهباواجب إخالال يشكو مما ما، ملع

 اصخلا طاعقال في اتكلتلمما اختالس

 ىإل دج 50.000 نم ةمغرابوتاونس )5(سمخ ى إل هر شأ)6(تة س نم سبالح ب ب عاقي :141ادة11مال

 أو ت صادياق شاط ن مزاول ة اء أثن فة ص ي ةأب ي هف ل يعم أو الخ اص، لقطاعل تابعا آيانا يريد شخص آل دج500.000

 ه دع م ةيق اتذ أخ رى ياء أش أي أو يةوصخ ص ي ةمال أوراق أو والمأ أو لكاتممت يةأ اختالس دتعم تجاري أو مالي

 .مههام كمبح يهإل بها

 ميةاإلجرا لعائداتا تبييض

 ف ي مق ررةال ات بلعقوا نفس ب ن،انو الق هذا في عليها نصوصملا ئمالجرا اتدئعا ضتبيي على قبيعا :42 مادةلا

 .مجالال هذا في لولمفعا الساري التشريع

 اءفخاإل

 ىإل دج 200.000 ن م ة مغرابوتاون س )10(شر ع ىإل)2(ننتي س ن م سبالح بب عاقي :1143ادة1مال

 ن صوصمال ئمالج را إح دى م ن عليه ا تح صلمال اتدئلعاا من ءاجز أو آال مداع أخفى شخص آل دج 1.000.000

 .ونناقلا هذا في عليها

 لةادعلل الحسن السير قةاعإ

 ىإل دج 50.000 نم ةمغرابوتاونس )5(سمخ ى إل هر شأ)6(تة س نم سبالح ب ب عاقي :144ادة11مال

 : دج500.000
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 ا منحه أو ها عرض أو قةتحسم ريغ ةيمزب د الوع أو بيلترها أو ديهدتلا أوة دنيلبا وة لقا تخدم اس نم لآ-1

 م ةرمج ع الأف اب كبارت ق يتعل اءر إج في ألدلةا يمتقد أو بالشهادة دالءإلا منع أو زور شهادةب دالءإلا على يضتحرلل

 نون،القا هذال وفقا

 وفق ا م ةرمجال عالألفا بشأن يةالجار لتحرياتا يرس عرقلةل لترهيبا أو يدهدتال أو ةدنيلبا لقوةا تخدماس من آل-2

 نون،القا هذال

 .بةولطمال لوماتلمعاو بالوثائق ةلهيئا يدتزو يربرت ونود مداع رفض من آل-3

 اياحضلوا ينغلمبوال لخبراءوا الشهود يةاحم

دج 500.000 إل ى دج 50.000 م ن م ةغرابو اتنوس)5(إل ى هر أش )6(تة س م ن بالحبس قبيعا :45 مادةلا

 أو هودشال دض الكشاأل نم كلش أيب أو تنآا ةقيرط ةيبأ ديهدتلا أو بيلترها أوما االنتق ىإل أ يلج خص ش لآ 

 .همب الصلة يقلوثيا ألشخاصا ئروسا مهعائالت أفراد أو ينغلبمال أو الضحايا أو اءلخبرا

 يديكلا البالغ

 500.000 إل ى دج 50.000 م ن مةغرابواتسنو)5(خمس إلى هرأش)6(تةس من بالحبس قبيعا :46 مادةلا

 ه ذا ف ي عليه ا ن صوصمال ئمب الجرا يتعلق يديآ ببالغ صةلمختا لطاتلسا آانت قةيرط يةبأو مداع أبلغ من آل دج،

 .ثرآأ أو شخص ضد ونناقلا

 ئمارجلا عن اإلبالغ عدم

 500.000 إل ى دج 50.000 م ن مةغرابواتسنو )5( خمس إلى هرأش)6( تةس من بالحبس قبيعا :47 مادةلا

 عليه ا ن صوصمالئمالج را م ن ث رآأأوةريمج قوعوبتةؤقملاأومةئاالد تهفيظوأوهمهنت كمبح علمي شخص آل دج،

 .ئممالال قتلوا في تصةخملا ةيلعموما لطاتلسا عنها يبلغ ولم ونناقلا هذا في

 ةمشددلا ظروفلا

 موظف ا أو يا، قاض ونناقال ه ذا ف ي عليه ا ن صوصمال ئمالج را م ن ث رآأ أو م ةيجر ب مرتك آان إذا :48 مادةلا

 م نم أو ،ةضائي ق طةشر ونع أو ضابطا أو ،ةلهيئا في عضوا أو يا،مموع ضابطا أو الدولة، في عليا فةيظو يمارس

 إل ى اتنو س)10(ع شر م ن الحبس ب بقايع بط، ض ن ةامأ موظ ف أو ،ةضائي لقا طةشر ال الحيات ص عضب يمارس

 .بةكتمرال مةيرللج مقررةلا مةغرالا وبنفس نةس)20(ينعشر

 اهيفتخفو اتلعقوبا من اءفعاإل
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 أو ب ارتك م ن آ ل ، ات بلعقوا ونناق في عليها نصوصملا لعقوباتا من ةيلمعفا ألعذارا من يدفتيس :49 مادةلا

 إبالغ ب ة لمتابعا اتاءر إج رة مباش بلق وقام نون،القا هذا في عليها نصوصملا ئمالجرا من ثرآأ أو مةيرج في شارك

 .رتكبيهام فةعرم على وساعد مةيرالج عن ،ةلمعنيا لجهاتا أو ةضائيلقا أو يةإلدارا لطاتلسا

 أو ب ارتك ش خص ك لل بةسنبال ن صفال إل ى ب ةوقعال تخف ض أع اله، رة لفقا ف ي عليه ا ن صوصمال الحالة عدا

 بض الق ف ي س اعد ،ة علمتابا اتاءإجر مباشرة عدب والذي، ونناقلا هذا في عليها نصوصملا ئمالجرا إحدى في شارك

 .ارتكابها في ينعالضال ألشخاصا من ثرآأ أو شخص على

 يةليكمتلا اتلعقوبا

 ةهالج ن يمك نون،ا الق ذا ه يف ا عليه صوص نمال ئمرا الج نم رثآأ أو ةميربج ةنإلداا ة حال يف :150ادة1ملا

 .لعقوباتا ونناق في عليها نصوصملا يةيلمكتال لعقوباتا من ثرآأ أو بةوقعب نيالجا قبتعا أن ةضائيلقا

 رةادصملاو جزالحو ميدجالت

 م ن ث رآأ أو م ةيجر ابكارت ع ن تج ةناال وعةرشملا ي رغ وال مألوا اتد لعائا حجز أو يدمتج نيمك :51 مادةلا

 .تصةخم طةسل من مربأ أو ئيقضا بقرار نون،القا هذا في عليها نصوصملا ئمالجرا

 وال مألوا اتد لعائا صادرة بم ةضائي لقا ه ةجال مرت أ نون،الق ا هذا في عليها نصوصملا ئمبالجرا نةإلداا حالة في

 .ةلنيا حسن يرغلا حقوق أو صدةراأل رجاعاست حاالت عاةامر مع وذلك مشروعة،لا يرغ

 ول أص إلى لتانتق ولو بح،ر أو عةفنم من يهعل حصل ما مةيق أو سهالتاخ تم ما برد أيضا ةضائيلقا هةالج كمتحو

 تحويله ا وقع أو هاحال على والمألا تلك بقيت اءسو صهارهأ أو وجهز أو تهوخإ أو وعهرف أو يهعل مولمحكا الشخص

 .أخرى مكاسب إلى

 والشروع آةرالمشا

 ن صوصمال ئمالج را عل ى ات بلعقوا ونناق ف ي عليه ا ن صوصمال آةشارمبال قةعلتمال كامحألا تطبق :52 مادةلا

 .ونناقلا هذا في عليها

 .نفسها مةيرالج ثلمب ونناقلا هذا في عليها نصوصملا ئمالجرا في روعشلا على قبيعا

 يرالعتباا الشخص ةمسؤولي

 ا وفق ونناقلا ذا ه يف ا عليه صوص نمال ئمرا الج نع ا ائيزج سؤوال ميرا عتباال شخص ال ون كي :153ادة1ملا

 .لعقوباتا ونناق في مقررةلا قواعدلل
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 دماقتلا

 ة لعموميا ال دعوى تقادمت ال ،ةائيزجلا اتاءاإلجر ونناق في عليها نصوصملا كامحألاب إلخاللا وند :54 مادةلا

 ارج خ إل ى م ةيالجر اتد عائ يلوحت تم إذا ما حالة في نون،القا هذا في عليها نصوصملا ئمللجرا بةسنبال بةوقعلا وال

 .طنولا

 .ةائيزجلا اتاءاإلجر ونناق في عليها نصوصملا كامحألا تطبق الحاالت، من ذلك يرغ وفي

 ة لعموميا ال دعوى تق ادم دة م ون كت نون،الق ا ه ذا م ن 29 ادة لما ف ي عليه ا ن صوصمال م ةيللجر بةسنبال نهأ يرغ

 .لها مقررةلا بةوقعلل ألقصىا للحد يةواسم

 سادفلا أثار

 ئمرا الج دى إح اب ارتك نم هيعل صل تحم يصرخ ت أو زا امتي أو اءةرب أو ةفق ص أو دقع لآ :55 11ادةمال

 ف ي نظ رت ت يلاةضائي لقاةهالج ب لق م ن اره آث ع دامنوا ن هالطبب يحت صرالن يمك نون،الق ا ه ذا ف ي عليها نصوصملا

 .ةلنيا حسن يرغلا حقوق عاةامر مع الدعوى

 ةصخاال ريالتح بيسالأ

 إل ى ءو اللج ن يمك نون،الق ا ه ذا ف ي عليه ا ن صوصمال ئمبالجرا قةعلتمال ألدلةا جمع يلهست أجل من :56 مادةلا

 نم إذنبو بسلمناا وحالن ىعل راق، تواالخ ينتروكإللا د ترصآال ة خاص رتح ليباأس اع اتب أو بقارلمايمسلتلا

 .تصةخملا ةضائيلقا السلطة

 .بهما لولمعما يمنظتوال للتشريع وفقا حجيتها ليبااألس بهذه إليها وصلتملا ألدلةل ونكت


سمخاال ابلبا 


جوداتولما اداستردو ليودلا التعاون 


ئياضقلا التعاون 

 الصلة اتذ رتيباتلتاو تواالتفاقا اتدهلمعاا به محتس ام حدود وفي ثلملبا ةللمعاما بدأم عاةامر مع :57 مادةلا

 مج ال ف ي ة قياالتفا ف ي ألط رافا ولال د م ع خاص ة ،ن ممك نطاق أوسع على ئيقضا ونعات قاتالع تقام ،نانيلقواو

 .ونناقلا هذا في عليها نصوصملا ئمبالجرا قةعلتمال ةضائيلقا اتاءاإلجرو لمتابعاتاو لتحرياتا

35
 



 

      

  

                              

                              

     

                           

                                 

           

                         

          

                           

                                  

           

  

      

  

                            

          

                                     

                  

  

   

  

                             

                             

        

  

     

  

                           

                                        

              

 ميةاإلجرا تاالعائد وتحويل وآشف منع

 ع ن ك شفال غ رضبو اإلره اب، ي لومتو وال مألا ضي بتبي ة لقلمتعا ةلقانونيا كامحألاب إلخاللا وند :58 مادةلا

 مي لتنظل ا وطبق ية،فصر مال ريغ ةيماللاتسا مؤسوال صارف ملا ى عل ين عتي ساد، بالف ةطرتبلما ةيماللا ات ليلعما

 : أن به لولمعما

 اهيعل قبتط أن ين عتي ينذ ال نرييا عتباال أو ين يعيبطال خاص شألا شأن ب اردةو ال تايطعمبال زم تتل-1

 خاص ة، ع ةبتام بلطتت ت يلاتايملعوال سابات لحا اعوأن آ ذاو ح ساباتها، عل ى الدقيق الفحص يةمالال المؤسسات

 ،لياتلعما يلتسجو ومسكها لحساباتا هذه تحفل اتخاذها بجالوا رابيدلتا إلى إلضافةاب

 منه ا قةعلتمال والسيما ،ةاألجنبي لطاتلسا مع ملعاتلا إطار في لها تبلغ تيال لوماتلمعا راعتباال ينعب تأخذ-2

 بدقة، مهحسابات بةمراق يجب ينالذ نرييعتبااال أو نلطبيعييا ألشخاصا يةوهب

 م ن ة انيثوال ألول ىانرتي لفقا في نريوذآلما ألشخاصبا قةعلتمال تايملعوال لحساباتل يةواف آشوف تمسك-3

 ك شوفلا ذهه منت ضت أن عل ى ه ا،يف ن ةومد ي ةلمع آخر يختار من نىأد آحد اتسنو)5(خمس لفترة مادة،لا هذه

 .لمنتفعا المالك يةوه عن لوماتعم ،ناإلمكا وقدر بون،الز يةوه عن لوماتعم

 ةيمالال اتلمؤسسوا ارفصلما مع ملالتعا

 له ا يس ل م صارف ئ ريالجزا يمإلقلاب تنشأ أن محيس ال ها،فآشو فسادال اتدئعا يلوحت منع أجل من :59 مادةلا

 .بةللرقا عةخاض يةمال وعةممج إلى تنتسب وال مادي حضور

 ة أجنبي ي ةمال سات مؤس م ع ات قعال م ةابإق ئ راالجز ف ي شأة لمنا ي ةمالال تامؤس سوال م صارفلل ي رخص ال آما

 .بةللرقا عةخاض يةمال وعةممج إلى تنتسب وال مادي حضور لها ليس مصارف طرف من حساباتها تخدامسبا محتس

 تاوملعلما تقديم

 دة لمفيا ةيماللا ات لوملمعبا صة تخملا ة األجنبي لطاتسلا دمت أن ةللمماثا ة لوطنيا لطاتسلا ن يمك :160ادة1ملا

 اتد بعائ ب ةطالمال غ رضب ذة خلمتا اتاءر اإلج إط ار وف ي ،ا ليمهقإ عل ى ي ةرالجا ات لتحقيقا بة سنامب ها،يلد لمتوفرةا

 .واسترجاعها نون،القا هذا في عليها نصوصملا ئمالجرا

 ارجخالب اجدومتال يمالال ابلحسا

 توقي ع طةس ل أو حق أو يأجنب بلد في مالي حساب في مصلحة همل ينالذ نولعموميا ونفظومال تزملي :61 مادةلا

 م ةئالم سجالت ب فظ واتيح وأن عالق ة،ال ك تل ع ن ة لمعنيا لطاتس لا غ وابلي ب أن الح ساب، ك ذل عل ى أخرى طةسل أو

 .مقررةلا ةائيزجلا لعقوباتاب إلخاللا ونود ةديبيلتأا اتاءلجزا ئلةاط تحت وذلك الحسابات، بتلك تتعلق
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 اتكلتلممل مباشرلا ادالستردا تدابير

 في ضاءألعا ولالد طرف من وعةفمرال ةدنيلما الدعاوى ولبقب يةئرالجزا ةضائيلقا لجهاتا تصتخ :62 مادةلا

 .فسادال عالأف من عليها تحصلملا لكاتلممتل لكيتهام بحق ترافالعا أجل من ،يةفاقتالا

 ألشخاصا تلزم أن مادة،لا هذه من ألولىا لفقرةل طبقا وعةفمرال الدعاوى في نظرت تيال ةضائيلقا لجهاتا نويمك

 .لحقها الذي لضررا عن بةطالال ولةدلل نيمد يضعوت بدفع فسادال عالأف بسبب هميلع مولمحكا

 مرت أ أن يةقضال في نظرت تيال ةلمحكما على ينعتي مصادرة،لا قرار فيها تخذي أن نيمك تيال لحاالتا جميع وفي

 .يةفاقتالا في طرف أخرى ولةد بها لبتطا قد تيال وعةرشمال ةلكيلما حقوق لحفظ رابيدت من يلزم بما

 ليودلا تعاونلا يقطر عن اتكلتلمما اداسترد

 درةاصملا جالم في

 ئمالج را إح دى ق طري ع ن سبت اآت ات كلتمم صادرةمب أمرت تيال ةاألجنبي ةضائيلقا كامحألا رتعتب :63 مادةلا

 د قواعلل ا طبق ري ئاالجز يمإلقلاب ذة ناف ا ارتكابه يف مةتخدسمال ئلا وسلا أو نون،ا الق ذا ه يف ا عليه صوص نمال

 .مقررةلا اتاءاإلجرو

 للت شريع وفق ا هات صاصخا م ن أخ رى م ةيجر أو وال مألا ضي تبي ئمجرا في نظرها اءأثن ةضائيلقا لجهاتا نيمك

 نصوصملا ئمالجرا إحدى طريق عن بةتسكموال ياألجنب المنشأ اتذ لكاتلممتا صادرةمب مرتأ أن ،للعما به الجاري

 .ارتكابها في مةتخدسمال تلك أو نون،القا هذا في عليها

 ة لعموميا ال دعوى ضاء انق بسبب نةإلداا عدامنا في تىح قةباسلا لفقرةا في لمذآورةا لكاتلممتا صادرةمب يقضىو

 .آخر سبب ألي أو

 حجزلوا ميدجالت

 دى إح بلط ىعل اء بن صة تخملا لطاتسلا أوةضائي لقا ات لجهان يمك ررة، مقلا اتاءرجلإل ا وفق :164ادة1ملا

 ة لمتأتيا اتد لعائا حج ز أو ي دمتجب رت مأ ق د صة تمخال س لطاتها أو محاآمها ونكت تيال يةفاقتالا في ألطرافا ولالد

 ت آان أو دمتخت اس ت يلا اتدواأل أو اتد لمعا أو ات كلتلمما أو نون،القا هذا في عليها نصوصملا ئمالجرا إحدى من

 ر ريلتب ي ةآاف أسباب وجود طةيرش لكاتلممتا تلك حجز أو يدمجتب كمتح أن ئم،االجر هذه ارتكاب في تخدامسلال معدة

 .صادرةملا هو لكاتلممتا تلك مآل أن على يدل ما ووجود اتاءجراإل هذه

 اتيمعط اس أس عل ى قةباسال رة لفقا ف ي ذآورة لما يةظفتحال اتاءاإلجر تخذت أن تصةخملاةضائيلقا هةالج نيمك

 .لخارجاب يةقضال في ينعالضال ألشخاصا أحد هامتا أو يقافإ السيما ،ةثابت

 ن اه،دأ 67 ادة لما ف ي عليه ا ن صوصمال رق طال ق وف م ادة،ال ذه ه م ن ألول ىا رة لفقا ف ي ذآورة لماتابالطل ترد

 ضاء لقا ادة م ف ي مق ررةال اتاءر لإلج وفق ا فيه ا ف صلت ت يلا ت صةمخال ة لمحكما على عرضها مةعاال ةبلنيااىلوتتو

 .عجاليتالسا
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 ةيالتحفظ اإلجراءات فعر

 رابيدلتا اءغلإ أو نون،ا الق ه ذا يف ي هلع صوصنملا صادرة لما ىإل م يالرا وناعتال رف ض وز يج :65 1ادةمال

 م صادرتها وب للمطا ات كلتلمما ت آان إذا أو عق ول،م ت قو ف ي يةآاف أدلة بإرسال بةطالال ولةدال تقم لم إذا ،ةلتحفظيا

 ب ررت باب أس م ن لديها ما عرضب بةطالال ولةدلل لسماحانيمك تحفظي، اءإجر أي رفع بلق نهأ ير،غ زهيدة مةيق اتذ

 .يةظفتحال اتاءاإلجر اءإبق

 رةداصمال رضبغ ليدوال لتعاونا اتلبط

 لم ا وفق ا ئيالق ضا ونع اتال ات بلط ضمنها تت أن ب يج ت يلا م ةزاللا تا معلوموال ائق الوث عن فضال :66 مادةلا

 في ألطرافا ولالد إحدى من مةقدملا لباتلطا ترفق نون،القا يهتضقي وما ألطرافا عددةتموال ةلثنائيا يةفاقتالا تقرره

 : تييأ بما لحاالتا حسب ،اذهتنفي أو صادرةملبا كمالح ألجل ،يةفاقتالا

 صادق م سخة ن إل ى إض افة ب ة،مطلوال اتاءاإلجر ووصف بة،لالطا ولةدال إليها دتاستن تيال بالوقائع يانب-1

 اتاءر إج تخ اذاب م رألا ق تعل إذا ك وذل متاح ا آ ان حيثما ب،الطل يهإل داستن الذي مرألا من لألصل مطابقتها على

 ية،ظتحف اتاءبإجر أو الحجز أو يدمجتال

 دتتن اس ت يلا بالوقائع يانب مع ذلك، نأمك تىم قيمتهاو مكانها يدتحدو مصادرتها مرادال لكاتلممتا وصف-2

 طبق ا صادرةملا قرار تخاذبا ةلوطنيا ةضائيلقا لجهاتل محيس الذي بالقدر مفصال ونكي والذي بة،لالطا ولةدال إليها

 .صادرةملبا كمح تصدارسا إلى ميالرا بلالط حالة في وذلك ها،ب لولمعما اتاءلإلجر

 إل ى ب ة،الطال ول ةالد م ن ال وارد صادرة لما م رأ ذ تنفي اق طن تح دد ت يلا تامعلوموال الوق ائع منت ضي يانب-3

 ناس ب،م كلب ش ،ة لنيا نةس ح ألطرافا ولالد عارشإل اتخذتها تيال رابيدلتا يحدد يحتصرل األخيرة هذه يمتقد جانب

 ك محذ بتنفي م رألا ق تعل إذا ك وذل ئي،اهن صادرة لما ك مح ب أن يحت صروال ة لقانونيا ول ألصا عاةامر مانض آذاو

 .صادرةملبا

 رةداصملا جلأ من ليدولا التعاون جراءاتإ

 أو ةيماإلجراتدائاعال صادرة مل،ةيفاقتالا يف راف ألطا ولدال دى إح همقدت ذي ال بللطا ه وجي :167ادة1ملا

 ني،طال و يم إلقلا على ةدتواجموال نون،القا هذا من 64 لمادةا في لمذآورةا ألخرىا ئلوسالا أو اتدلمعا أو لكاتلممتا

 .تصةخملا ةضائيلقا هةالج لدى عاملا لنائبل ولهحت تيال عدلال ارةزو إلى مباشرة

 فاتئن لالس ابال ق ة لمحكما ك مح ون كيو ،اهلباتبط مرفق ا ت صةمخال ة لمحكما إل ى ب الطل ه ذا مةعاال ةبلنياا ترسل

 .ونناقلل وفقا نقضلبا عنوالط

 رق طال كاف ةبة لعاماة لنياباةفربمع ادة لما ذه هل وفق ا م ةدقمال تابالطل اس أس على لمتخذةا صادرةملا كامحأ فذنت

 .ةلقانونيا
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 ةأجنبي ةقضائي اتجه عن ادرةالص رةمصادال كامحأ تنفيذ

 ب رع ،ة قياالتفا ف ي ألطرافا ولالد إلحدى ةضائيلقا لجهاتا بها أمرت تيال صادرةملا اتارقر ترد :68 مادةلا

 أنه ا طالم ا ك وذل الطل ب، حدود في بها لولمعما اتاءاإلجرو قواعدلل طبقا ذفوتن أعاله، 67 لمادةا في ةلمبينا الطرق

 ف ي عليه ا ن صوصمال ئمالج را ابكالرت لتاستعم ئلوسا يةأ أو تادعال أو لكاتلممتا أو مةيرالج اتدئعا على صبتن

 .ونناقلا هذا

 اصلخا التعاون

 ة قياالتفا ف ي طرف ولةد يةأ إلى نون،القا هذال وفقا يةمإلجراا اتدئلعااب خاصة لوماتعم تبليغ نيمك :69 مادةلا

 أو ات عمتاب أو ات قتحقي اءر إج عل ى ة لمعنيا ول ةالد ت ساعد قد لوماتلمعا هذه أن نيتبي عندما ها،نم مسبق لبط وند

 .صادرةملا إلى ميير لبط يمتقدب ولةدال لتلك محتس أو ةضائيق اتاءإجر

 رةدامصال اتكلتلمما في لتصرفا

 وفق ا صادرة لما ات كلتلمما ف ي ت صرفال تم ي ب اب،لا ه ذا كامحأل طبقا صادرةملا قرار يصدر عندما :70 مادةلا

 .به لولمعما يعتشروال الصلة اتذ يةولالد اتدهلمعال

 سدساال ابلبا

 يةامتخو فةلتخم أحكام

 124و 123و 122و 121و 1ك ررم119و 119 م وادلا الس يما وننا قال ه ذال ف ةمخالال كامحألا غىتل :71 مادةلا

 نم 134و 133و 131و 130و 129و 1رر كم 128و رر كم 128 و 128و 127و رر كم126و 126و 125و

 يرن اي 11 في لمؤرخا 97-04 رقم مرألا آذاو أعاله، روذآلماو 1966 نةس يونيو 8 في لمؤرخا 66-156 رقم مرألا

 .عالهأروذآلماو 1997 نةس

 ه ذا م ن تقابله ا ت يلا موادب ال ،ل لعما ب ه الج اري الت شريع ف ي ةا غملال م وادلا إل ى إحال ة آ ل ع وضت :72 مادةلا

 : تييأ آما وذلك نون،القا

 نون،القا هذا من 29 لمادةاب وضانعت تانيغملال تالعقوبا ونناق من 1كررم 119و 119 تاندماال-

 نون،القا هذا من 30 لمادةاب عوضت لغاةلما لعقوباتا ونناق من 121 لمادةا-

 نون،القا هذا من 31 لمادةاب عوضت لغاةلما لعقوباتا ونناق من 122 لمادةا-

نون،القا هذا من 35 لمادةاب عوضت لغاةلما لعقوباتا ونناق منلم-  125و 124و 123 ادو ا
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 نون،القا هذا من 25 لمادةاب عوضت لعقوباتا ونناق من 129و 127و كررم 126و 126 موادال-

 نون،القا هذا من 32 لمادةاب عوضت لعقوباتا ونناق من 128 لمادةا-

 نون،القا هذا من 26 لمادةاب عوضت لعقوباتا ونناق من كررم 128 لمادةا-

 .ونناقلا هذا من 27 لمادةاب عوضت لعقوباتا ونناق من 1كررم 128 لمادةا-

 وننا قال ه ذا ف ي تقابلها تيال موادبال لغاةلما موادال إلى إشارة آل عوضت يةالجار ةضائيلقا اتاءاإلجر يخص فيما

 .لعقوباتا ونناق من 2 لمادةا كامحأ عاةامر مع

 .ةلشعبيا يةطقراميالد يةرائزجلا ةيرلجمهول يةمسالر لجريدةا في ونناقلا هذا نشري :73 مادةلا

.2006 نةس يربراف 20 الموافق 1427 عام محرم 21 في ئربالجزا حرر

 قةيلفتوب العزيز عبد

40
 



 

                            

              
  

  

  

  

  

    

          

                          

     

                              

         

                                

       

                              

        

  

     

  

                              

               

  

                              

               

  

                

  

            

  

              

    

رقم الرئاسي رقماالمرسوم الرئاسي 4411 لمرسوم عام44--0606 القعدة ذي أول في عاماالمؤرخ القعدة ذي أول في وفمبرننوفمبر 2222لموافقاالموافق 11424277لمؤرخ

بالممتلكات20020066 سنةسنة التصريح نموذج يحدد الذي بالممتلكات ،، التصريح نموذج يحدد  .. الذي

 ،ةريلجمهوا رئيس نإ

6 لمادةا السيما تور،الدس على بناء-  نه،م 77-

 2004 نة س ربتمب س 6 ق فالموا 1425 ام ع بجر 21 يف ؤرخ ملا 04-11 م رق ضوي عال ونناقلا ضى تقمبو-

 للقضاء، ألساسيا ونناقلا منتضموال

 عل قتموال 2006 نةس ي رابرف 20 ق المواف 1427 ع ام مح رم 21 ف ي ؤرخ لما 06-01 رق م وننا قال تضىقمبو-

 نه،م 5 لمادةا السيما ،هفحتاومك فسادال من بالوقاية

03 م رق رمألا ضى تقمبو-  2006 نة س وييول 15 ق فالموا 1427 ام عة لثانيا ادى مج 19 يف ؤرخ ملا 06-

 ،ةلعموميا فةيظولل عاملا ألساسيا ونناقلا منتضموال

 منتضموال 1985 نةس مارس 23 الموافق 1405 عام رجب ولأ في لمؤرخا 85-59 رقم مرسوملا تضىقمبو-

 ،ةلعموميا اتاردإلاو المؤسسات لالعم موذجينال ألساسيا ونناقلا

 : أتيي ما يرسم

 20 ق المواف 1427 ع ام مح رم 21 ف ي ؤرخ لما 06-01 رق م ونناقال من 5 لمادةا كامحأل تطبيقا : ألولىا مادةلا

 .لكاتلممتبا يحتصرلا ذجنمو يدتحد إلى مرسوملا هذا هدفي أعاله، ةآورمذوال 2006 نةس يربراف

 يمو لعما موظ فلا ا لكهيم ت يلا ول ةقنملاو ي ةرقاعال الك ماأل لجميع جردا لكاتلممتبا يحتصرلا مليش :2 مادةلا

 .مرسوملا هذاب ملحقال ذجلنمول وفقا يحتصرلا عديو الخارج، في أو/و ئرالجزا في القصر أوالدهو

 .لمكتتبل سخةن تسلمو ها،يلد دعلموا والسلطة لمكتتبا قعهمايو ننسختي في لكاتلممتبا يحتصرال عدي :3 مادةلا

 .ةلشعبيا يةطقراميالد يةئرالجزا ةيرلجمهول يةمسالر لجريدةا في مرسوملا هذا نشري :4مادةلا

.2006 نةس برمفنو 22 الموافق 1427 عام لقعدةا ذي ولأ في ئربالجزا حرر

 قةفليبوت العزيز عبد
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(*)
 


قحملال 


اتكلتلممبا لتصريحا ذجنمو 

2006
نةس ايررفب  20
 افقوملا 1427
عام محرم  21
 في رخلمؤا 01-06
 5
 

(
  تهحفاكمو الفساد من يةاوقلبا متعلقلاو

.........................
 

......................................................
 

..........................................
 

:
 


:.............................................................................................................. أدناه )ة( الموقع أنا 


.........................................................................) : .................................................ة( بنا 


) : .........................................................................................................................ة( بنوا 

-


-


-


.......................................................................................................... :
 -


.................................................................................................. :
 


...........................................................................................: ....................... ب )ة( آنالسا 

-


-


 ناص رعال م ن ،حريص لتا ه ذا ي رتحر يخت ار ن دع ك ون،تت القصر الديوأ لكاتوممت تيكاتلمم بأن بشرفي صرحأ

:
 

:
 

 دةعمأو ي ةعزرا تآان اءوس أراض ي ةأأو ي ةدفرال ن ازلمال أوتم اراعوال شقق ال موق ع ي ددتححريصلتامليش

:
 تيآلا ولللجد وفقا لخارجا في أو /
 

 رقم قانونلا من مادةلا(

فةيظولا تولي أو نلتعييا يختاردةلعها أو فةيظولا تولي يةبدا في يحتصر

يختاراليحتصرلايدتجد

مالمها إنهاء يختار دةلعها أو فةيظولا يةهان ندع يحتصر

 ةيالهو-أوال

 يالدمال ناومك يختار

 ةاالنتخابي دةلعها أو فةيظولا

 ةاآلتي

 ةمبنيال وغير ةمبنيال يةراقعلا مالكاأل œ ثانيا

و ئرالجزا في القصر أوالدهو لمكتتبا لكهايم تيال يةتجار محالت أو لبناءل
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مالكأ( مالكلأل ونيناقال النظام اءنتاق اريخوت يةكللما أصل  ار،قلعا قعمو( مالكاأل وصف

)الشيوع في مالكأ اصة،خ اتكلتلمما  )تهحامس ه،طبيعت

 ة االنتخابي ت هدهع ي ةابد يخت ار أو يمو لعما موظ فلا صيب تن يخت ار يلي الذي هرالش خالل يحتصرلا يكتتب (*)

 قللمتعاو 2006 نة س ريبراف 20 ق فالموا 1427 امع رم مح 21 يف ؤرخ ملا 06-01 م رق ونناقلا نم 4 ادة ملا(

 ).هتفحومكا فسادال من بالوقاية

 : لةوقنلما مالكاأل-ثالثا

 أو فنس أو اتيارسأوةثمين أشياء أو فةتح آلوأرةمعتب يةمال مةيق ذي األثاث يدتحد لكاتلممتبا يحتصرلا مليش

 ا لكهيم ورص ةبال ف ي عرةسم ي رغ أو (*) سعرة م ول ةقنم يمق آ ل أو يةناع ص أوة دبيأ أوةفني يةكلم يةأ أو اتطائر

 : تيآلا ولللجد وفقا الخارج، في أو /و ئرالجزا في القصر أوالدهو لمكتتبا

مالكأ( مالكلأل ونيناقال النظام يةكللما أصل  لةوقنلما مالكاأل ةعطبي

)الشيوع في مالكأ اصة،خ اءنتقالا اريخوت  )يةونعم أو يةدام(

 م هدقي ال ذي اتدنس لا ساب لح م اليجإلا ولالجد إرفاق ( مةنصرمال نةسلا من برديسم 31 في ظةالحاف مةيق (*)

 ).لمسيرةا ةلهيئا أو لبنكا
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:
 ماراتالستثاو يةدقنلا لةويلسا œ
  ابعار

 ة طبيع ديتحد ذا آو صومها خو ولها أص ثيح نم ةيماللا ةمالذ يةع وض ديتحد ات لكلممتبا يحصر تلا ملشي

ا وفق ارج، الخ يف أو /
 و رئالجزا يف صر الق أوالدهو ب لمكتتا ا لكهيم يتال ة،ص مخصال وال مألا ةميقوراتثم ساال

:
  تيآلا ولللجد

ومصخلا لغمب يهادل مودعال هةجلا  يةدقنلا لةويلسا يمةق

 (*) مارلالستث هةجولما

 لةويلسا لغمب

 يةدقنلا

ةالدائن هةجلا  لغلمبا

.
 يةالجار نةسلا من يرناي ولأ في المبلغ (*)
 

:
 ألخرىا مالكاأل œ
  سامخا

 أوالدهو ب لمكتتا ا لكهيم ق د ت يلا ذآره ا السابق األمالك عدا أخرى، أمالك يةأ يدتحد لكاتلممتبا يحتصرلا مليش

:
 لخارجا في أو /
 و ئرالجزا في القصر

.............................................................................................................................................
 

.............................................................................................................................................
 

.............................................................................................................................................
 

.............................................................................................................................................
 

.............................................................................................................................................
 

.............................................................................................................................................
 

.............................................................................................................................................
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:
 أخرى اتتصريح œ
  ساساد

.............................................................................................................................................
 

.............................................................................................................................................
 

.............................................................................................................................................
 

.............................................................................................................................................
 

 يحتصرلا هذا بصحة هدأش


........................في................................بـ حرر 

 قيعلتوا
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رقم الرئاسي رقماالمرسوم الرئاسي 4411 لمرسوم 0606
أو55-- في أواالمؤرخ في عاملمؤرخ القعدة ذي عام لل القعدة وفمبرننوفمبر 
2222لموافقاالموافق 
11424277 ذي

غير 20020066 سنةسنة العموميين للموظفين بالنسبة بالممتلكات التصريح آيفيات يحدد الذي غير ،، العموميين للموظفين بالنسبة بالممتلكات التصريح آيفيات يحدد  الذي

ومكافحته الفساد من بالوقاية المتعلق القانون ومكافحته منمن الفساد من بالوقاية المتعلق .. القانون المادة في عليهم المادةاالمنصوص في عليهم لمنصوص

 ،ةريلجمهوا رئيس إن

66
 

-
 ه،من 77-6 لمادةا السيما تور،الدس على بناء

-
 عل قتموال 
2006 نةس ي رابرف 
20 ق المواف 
1427 ع ام مح رم 
21 ف ي ؤرخ لما 
06-01 رق م وننا قال تضيقمبو

 نه،م 6 لمادةا السيما ،هفحتاومك فسادال من بالوقاية

-

2006 نة س وييول 
15 ق فالموا 
1427 ام عة لثانيا ادى مج 
19 يف ؤرخ ملا 
06-03 م رق رمألا ضى تقمبو 

 ،ةلعموميا فةيظولل عاملا ألساسيا ونناقلا منتضموال

-
 منضتموال 
1985 نة س ارس م 
23 ق فالموا 
1405 امع بجر ولأ يف ؤرخ ملا 
85-59 وم مرسلا ضى تقمبو

 ،ةلعموميا اتاردإلاو المؤسسات لالعم موذجينال ألساسيا ونناقلا

-

1999 نةس برت وآأ 
27 ق المواف 
1420 عام رجب 
17 في لمؤرخا 
99-240 رقم ئاسيالر مرسوملا تضىقمبو 

 للدولة، يةكرعسوال ةدنيلما ئفالوظا في نلتعييبا لقلمتعاو

-
 نةس برمفن و 
22 ق المواف 
1427 ع ام دة علقا ذي ولأ ف ي ؤرخ لما 
06-414 رق م ئاس يرال مرس ومال تضىقمبو

2006
 بالممتلكات، يحتصرلا ذجنمو يحدد الذي 

 أتيي ما يرسم

ألولىا مادةلا

:
 

:
 ي رغنوميي لعما ينفظوملل بةسنبال اتكلتلممبا يحت صرال اتيفيآ ي ددتح إل ى مرس ومال هذا هدفي 

 نةس ي رابرف 
20 ق المواف 
1427 ع ام مح رم 
21 ف ي ؤرخ لما 
06-01 رقم ونناقلا من 
6 لمادةا في هميلع نصوصملا

2006

.عالهأروذآلماو  

 ؤرخ لما 
06-01 رق م ونناقال م ن 
6 لمادةا في هميلع نصوصملا يرغ نلعمومييا ينفظومال على يجب 
2 : مادةلا

 يف ات لكلممتبا يحصر تلااو يكتتب أن اله، أع روذآ لماو 
2006 نة س ريبراف 
20 ق فالموا 
1427 امع رم مح يف


: سهفن ونناقلا من 
4 لمادةا بموجب محددةلا آلجالا 

-
 الدولة، في عليا ئفوظا أو صبمنا ونغليش ينالذ نلعمومييا ينفظوملل بةسنبال ية،صالو السلطة مامأ

46
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-
 ةفللمكا سلطة ال نم رار بق مهائمت ق دد تح ينذ ال نوميي لعما ينفظوملل بةسنبال رة، باشملا يةملس ال طةسل لا ام مأ


.ةيلعموما فةيظوبال 

 هتفحومكا فسادال من يةوقالل ةلوطنياةلهيئا لدى يةملسلا أو يةوصال السلطة بلق من وصل، بلقام يح،رتصال دعيو


.ولةقعم آجال في 


.ةلشعبيا يةطقراميالد يةئرالجزا ةيرلجمهول يةمسالر لجريدةا في رسوملما هذا نشري :3 مادةلا 


2006 . نةس برمفنو 22 الموافق 1427 عام لقعدةا ذي ولأ في ئربالجزا حرر 

 قةيلفتوب العزيز عبد
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رقم في0404--
0505 رقم القانونالقانون فياالمؤرخ عام 
2727لمؤرخ الحجة عام ذيذي  66لموافقاالموافق 
11424255 الحجة

للمحبوسين االجتماعي اإلدماج وإعادة السجون تنظيم قانون للمحبوسين تضتضمن االجتماعي اإلدماج وإعادة السجون تنظيم قانون  .. من

سنة سنةفبفبراير  ،،20200505راير

 لماالم

 ،ةريلجمهوا رئيس إن

-
 نه،م 126و 122-7و 120و 119 موادال السيما تور،الدس على بناء

-

2004 نة س ربتمب س 
6 ق فالموا 
1425 ام ع بجر 
21 يف ؤرخ ملا 
04-11 م رق ضوي عال ونناقلا ضى تقمبو 

 للقضاء، ألساسيا ونناقلا منتضموال

-
 منت ضموال 
1965 نةس برمفن و 
16 ق المواف 
1385 عام رجب 
22 في لمؤرخا 
65-278 رقم مرألا تضىقمبو

 ئي،االقض ميلتنظا

-
 منضتموال 
1966 نة س و يوني 
8 ق فالموا 
1386 امع فرص 
18 يف ؤرخ ملا 
66-154 م رق رمألا ضى تقمبو

 ،ملمتماولدلمعا،ةدنيلما اتاءاإلجر ونناق

-
 منضتموال 
1966 نة س و يوني 
8 ق فالموا 
1386 امع فرص 
18 يف ؤرخ ملا 
66-155 م رق رمألا ضى تقمبو

 ،ملمتماولدلمعا،ةدنيلما اتاءاإلجر ونناق

-
 منضتموال 
1966 نة س و يوني 
8 ق فالموا 
1386 امع فرص 
18 يف ؤرخ ملا 
66-156 م رق رمألا ضى تقمبو

 ،ملمتماو لدلمعا بات،عقولا ونناق

-

1972 نة س ريبراف 
10 ق وافملا 
1391 ام ع ة الحج ذي 
25 ي ف خرؤ مال 
72-02 م رق رمألا ضى تقمبو 

 ين،جمسالاةربيت عادةإو ونالسج يمنظت ونناق منتضموال

-
 منت ضموال 
1975 نة س رسبتمب 26 الموافق 1395 عام مضانر 
20 في لمؤرخا 
75-58 رقم مرألا تضىقمبو

 ،ملمتماو لدلمعا ني،دملا ونناقلا

-
 قللمتعاو 
1983 نة س وييول 
2 ق المواف 
1403 ام ع م ضانر 
21 يف ؤرخ لما 
83-11 م رق ونناقال ت ضىمقبو

 ،ملمتماو لدلمعا ،ةعياالجتما لتأميناتاب

-

1985 نة س ريبراف 
16 ق فالموا 
1405 امع ى ألولا ادى مج 
26 يف ؤرخ ملا 
85-05 م رق وننا قلا ضى تقمبو 

 ،ملمتماو لدلمعا ،اقيتهروت الصحة يةمابح لقلمتعاو

-
 عل قتموال 
1990 نةس لريأب 
7 ق المواف 
1410 ع ام م ضانر 
12 ف ي ؤرخ لما 
90-08 رق م وننا قلا تضىقمبو

 ية،بلدبال

-
 عل قتموال 
1990 نةس لريأب 
7 ق المواف 
1410 ع ام م ضانر 
12 ف ي ؤرخ لما 
90-09 رق م وننا قال تضىقمبو

 ية،البالو
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 عل قتموال 1990 نةس لريأب 21 ق المواف 1410 ع ام م ضانر 26 في لمؤرخا 90-11 رقم ونناقلا تضىقمبو-

 ،ملمتماولدلمعا،للعما قاتالبع

 1990 نة س برمسيد 4 ق فالموا 1411 امع ى ألولا ادى مج 7 يف ؤرخ ملا 90-31 م رق وننا قلا ضى تقمبو-

 ،تلجمعيااب لقلمتعاو

 قللمتعاو 1995 نةسرسبتمب 25 الموافق 1416 عام نيثاال ربيع 30 في لمؤرخا 95-24 رقم مرألا تضىقمبو-

 ها،يف ألشخاصا منوأ ةيلعموما األمالك يةمابح

 قللمتعاو 1997 نة س يراني 21 ق فالموا 1417 امع ضان مر 12 يف ؤرخ ملا 97-06 م رق رمألا ضى تقمبو-

 ة،يروالذخ سلحةألوا بيالحر تادعبال

 منضتموال 1997 نةس مارس 19 الموافق 1417 عام لقعدةا ذي 11 في لمؤرخا 97-11 رقم مرألا تضىقمبو-

 ئي،االقض يمتقسلا

 مان،برللا مصادقة عدبو-

 : صهن اآلتي القانون يصدر

 األول ابلبا

 ةــامع امــأحك

 األول الفصل

 يةديهتم أحكام

 فاعدلا رة كف عل ى م ةئقا ة عقابي س ةايس اء سإلر وقواع د ب ادئم ريس تك إل ى ونناقال ه ذا ه دفي : 1ىألولا مادةلا

 اعي متجالا اج دماإلوة ربيلتا ادة عإ طة ساوب ع المجتم ةيمالح يلة سو ةبوقعال ق تطبي نم لعتج يتال اعي متجالا

 ينوسبحملل

 ري كفال تواهمسم نم ع الرف ى عل ل وتعم ،ةساني ناإل همتمرا آ ونصت ةلمعام ون وسبحملا لمعاي :12ادة1ملا

 .الرأي أو ينالد أو غةالل أو الجنس أو العرق بسبب زتميي وند مة،ئدا فةبص نويعموال

 وفق ا وس بالمح مل ةعام ف ي ل يتمث ال ذي ب ةوقعال ي درفت ب دأم عل ى يةللحر بةسالال بةوقعلا تطبيق كزتير :3 مادةلا

 .يةقلعوال ةدنيلبا تهوحال ،ةائيزجلاهضعيتول

 ،ه ربيتت ادة عإل ض روري، و ه م ا ح دود ف ي إال ،ازئيج أو آليا وقهقح سةمارم من المحبوس يحرم ال :4مادةلا

 .ونناقلا هذا كامحأل وفقا ،ماعيتجالا ماجهوإد
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 وفق ا يلة،بدال تابوقعوال ،ةاألمني رابيدلتاو يةللحر بةسالال لعقوباتا تطبيق مانض ونالسج ارةدإ تولىت :5مادةلا

 .ونناقلل

 توىسمل م ةئدا ي ةقتر منت ضوة لعقابيا سات المؤس م وظفي را اختي ح سن عل ى ونال سج ارةدإ هرت س :6 1ادةمال

 .يلمهنا همئأدا

 أو م ر،أل ي ذافنت ،ة عقابي سة سؤمب يداع هإ ت م ش خص آ ل نون،الق ا ه ذا هومفم في محبوس مةكلب قصدي:7لمادة ا

 .ئيقضا قرار أو كم،ح

 :إلى ونوسبحملا نفيصو

 ئيق ضا ق رار أو ك م،ح أو م ر،أ همنأب ش ي صدر لم ينوالذ ،اائيزج نولمتابعا ألشخاصا وهم تا،قمؤ ينوسبحم-1

 .ئيهان

 .نهائيا بحأص قرار أو كمح همحق في صدر ينالذ ألشخاصا وهم هم،يعل ممحكو ينوسبحم-2

 .نيبد اهإلآر اذتنفي ينوسبحم-3


ينثاال الفصل 


ةلجزائيا األحكام تنفيذ 

 .ونناقلا هذا كامحأل وفقا ةائيزجلا كامحألا فذنت :8مادةلا

 اتيلكيفا قوف توح ة،مفالة لبيئا سات ومؤس ،ةقللمغاة لبيئا سات مؤس ف ي ي ةرللح بةال سال بةوقعلا فذنت :9مادةلا

 .بهما لولمعما يمنظتوال ونناقلا في محددةلا

 .ةائيزجلا كامحألا يذفنت ةعبمتاب سواها، وند ،ةلعاما ةبلنياا تصتخ :10 مادةلا

 ،ةيرلجمهوا ي لآو أو ع امال ب لنائا بلط عل ى اء نب ،ة لوطنيا الك ماأل ارةدإ أو بئال ضرا مصالح تقوم نه،أ يرغ

 .بها هميلع مولمحكا قةالحمو موال،ألا صادرةمو مات،غرالا يلتحصب

 .ةائيزجلا كامحألا ذلتنفي ةيلعموما لقوةا يرتسخ ،ةريلجمهوا يلآو أو عاملا لنائبل

 .ةائيزجلا كامحألا ذلتنفي سجل بةيان كلب يمسك :11مادةلا

 .للحبس سجل ةعقابي سةسؤم آل في يخصص

 ،ة يرلجمهوا ي لآو أو ع امال ب لنائا يعده ئي،اجز قرار أو كمح بمستخرج يةللحر بةسالال ةلعقوبا فذنت :12 مادةلا

 .ةلعقابيا سةسؤملا في يهعل مولمحكا بهوجمب يوضع
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 س اعةو يخت ار ي ه،ف آري ذ الذي اعداإلي دمستن يلتسجب ية،رللح بةسالال بةوقعلا مدة يانرس حساب بدأي:13مادةلا

 .ةلعقابياةؤسسلما إلى يهعل مولمحكا ولوص

)24(ينشر وع أرب ع ي ف م ضروبا ع ددهاب ام يأ دة ع ب ةوقعو اعة، س)24(ينوع شر ب أربع وم ي ب ةوقع سب حت

 ي وم م ن وتحسب يا،ديالم هراش)12(عشر يباثن احدةو نةس بةوقوع ما،وي)30(نبثالثي واحد هرش بةوقوع ساعة،

 .هرالش من ثلهم إلى يوملا من هرأش عدة بةوقوع نة،سال من ثلهم إلى

 ي هلع ك وممحال بس ح ي وم من لمدةا هذه وتحسب ها،ب مولمحكا بةوقعلا مدة من بتمامها قتلمؤا الحبس مدة تخصم

 .يهعل كمالح إلى دتأ تيال مةيرالج بسبب

 ي ة،للحر بةال سال ب ةوقعال دةم ساب ح دءب ونكي بس،حلل انقطاع وند منالز فيةقبالمتعا لمتابعاتا عددت حالة في

 بةال س ريغ ةبوقع أو ،ذ لتنفيا ف وق أو راءة، بال ى ألولا ات لمتابعا آل م ان آ ول ىتح ولألا اعد اإلي دستن م يلسج تب

 .ةعلمتابل وجه بأال قرار، أو مرا،أ أو ية،رللح

 .له السابق يوملا في المحبوس عن يفرج عطلة، يوم يةللحر بةسالال بةوقعلا مدة يذفنت يةهان يصادف عندما

 ت يلاةضائي لقا ه ةجال م امأ بلط ب بموج ةائيزجلا ك امألحاذ بتنفي ةلقلمتعا عارض ةال عاتالنزا ترفع:14مادةلا

 .القرار أو كمالح درتصأ

 أو ي هلع ك وممحال أو ب ات،وعقال ق تطبي قاض ي م ن أو،ةيرلجمهوا ي لآو أو ع ام،لا ب لنائا من لبلطا هذا ويرفع

 .يهمامح

 ي لآو أو ع ام،لا ب لنائا إل ى ب الطل يرس ل ي ه،عل ك وممحال أو ب ات،وعقال تطبيق قاضي من لبلطا رفع حالة وفي

 .يامأ )8( ةثماني ونغض في ةبلمكتوا التماساته يمتقدو لإلطالع ،ةريلجمهوا

 .يهف اردةلوا يةمادال األخطاء يحتصحب كمالح درتصأ تيال ةضائيلقا هةالج تصتخ

 صادرة لا ك امألحا ذ بتنفي ة لقلمتعا عارض ةال تابالطل ف ي فصلوال يةمادال األخطاء يحتصحب هامتالا غرفة تصتخ

 .لجناياتا ةمحكم عن

 ف صلت ا ريثم الزم ا اهرتردبي ت آل تخاذبا أو كمالح يذفنت بوقف مرتأ أن لبلطا في لناظرةاةضائيلقا هةللج يجوز

 .محبوسا يهعل مولمحكا كني لم ما وذلك نزاع،لا في

 م امأ ادة لما ذهه م ن قةباسال اترلفقا ف ي مح ددةال اتاءرجاإل نفسل وفقا ،اضمه أو بات،عقولا مجد لباتط ترفع

 .يةللحر بةسالال بةوقعلا درتصأ ةضائيق هةج آخر


ثثالال الفصل 


ةلجزائيا األحكام نفيذلت قتؤملا التأجيل 

 دض صادرة لا ي ةرللح بةسالال بةوقعلا ذلتنفي قتلمؤا يلتأجلا نيمك ناه،أد 19 لمادةا كامحأ عاةامر مع :15 مادةلا

 .نهائيا هميلع الصادر القرار أو كم،حال بحأص عندما ينوسبحم نواوكي لم ينالذ ألشخاصا

51
 



 

                                    

         

  

                                       

   

                                       

   

       

                  

                          

                                          

       

           

                              

         

                

                                       

  

                    

           

  

                         

       

                                 

       

                

                

               

  

                           

     

-1 

 ئمج را ابكالرت هم،يعل ك وممحوال إلج راما ادو معت هميعل ك وممحال أع اله، رة لفقا ك امأح من يدفتيسال نه،أ يرغ


.ةريبيتخ أو ،ةرهابيإ عالأف أو الدولة، منبأ المساس 

 ف ي ي ةرللح بةال سال ك امألحاذ لتنفي تقؤلما ي لجتأال م ن تفادة االس ،ا نهائي ي هلع ك وممحال نحم يج وز

ةاآلتي لحاالتا

 تهس خر ب لطبي ب يط ي ررتقب ا قانون كذل ت وثب بس، الح في وجوده مع ىفيتنا ير،طخ مرضب مصابا آان إذا

مةعاال ةبلنياا

تهئلعا أفراد أحد توفي إذا

ئلةاعلبا لفلمتكا هو نهبأ أثبتو مة،يتدمس هةعا أو يرخط مرضب مصابا تهئلعا دأفرا أحد آان إذا

 ناعةب ص ق ةلعتم غالشأ أو يةناعص أو يةالحف غالشأ مامتإ من يهعل مولمحكانلتمكي ياضرور يلتأجلا آان إذا

 غال ألشا ذهه توق ف ب أنو،غال ألشا ذهه م امتإ،هدميخمست أوتهئلعا أفراد من أحد وسع في ليس نهبأ أثبتو،ةديليتق

تهئلعاول لهرآبي ضرر نهع مخضتي

هللمستقب بةسنبال هام تحانما في تهآرشام أثبت إذا

 ف رد بأي أو القصر الدألوبا بالغ ضرر إلحاق آلخرا هو سهبح شأن من آانو يضا،أ محبوسا وجهز آان إذا

لعجزةا أو همنم مرضىال ينآلخرا ئلةاعلا أفراد من

هراشينوعشر عةبرأ عن نهس قلي لولد أما آانت أو مال،حا أةامر آانت إذا

 و عف بلط ق دم ق د آ انو ه ا،ل يةواسم أو هر، أشتة س ع ن ق لت ي ه،عل به ا ك وممحال الحبس مدة آانت إذا

 .عنها

عفو لبط بشأنها قدم ة،امرغ بةوقع يذفنت عدم أجل من نيبدال اهاإلآر اتاءإجر محل يهعل مولمحكا آان إذا

ةلوطنيا مةالخد اجبو اءدأل تدعىمس يهعل مولمحكا آان إذا

تةس ع ن ي دزتال دةمل أع اله، ادة لما ف ي عليها نصوصملا لحاالتا في بةوقعلا يذفنت ؤجلي

 ةاآلتي لحاالتا عدا فيما هر،شأ

ع ةبأر وإل ى ،ا ميت ل ه عها ضو ح ال ين،لماآ ينهرب ش مله اح م لاالح وضع عدب ما وإلى مل،حال حالة في

حيا له ضعهاو حال هرا،ش ينوعشر

يفلتناا حالة والز ينح إلى الحبس مع يهنافت ثبت الذي يرالخط مرضلا حالة في

العفو لبط في فصللبا ألجلا نقضيي أعاله، لمادةا من 9و 8 نلتيلحاا في

 ةلوطنيا مةالخد مدة بانتهاء ألجلا نقضيي أعاله، 16 ةمادلا من الحالة في

 ال ب ةوقعال مدة آانت إذا يل،جتأال مقرر ذلتنفيا محل له التابع ئيالقضا المجلس لدى عاملا لنائبا تخذي

هرأشتةسعن يدتز
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 ف ي آ ذاو هرا، ش ينوع شر)24(ع ةبأر ع ن ق لتو هر أش )6(تة س وق فت بةوقعلا آانت إذا يل،جتأال نحمنيمك ال

 .تامخألا حافظ عدلال يروز من إال أعاله، 17 لمادةا في عليها نصوصملا لحاالتا

 ب ة،عقولا ذ تنفي نا لمك ع امال ب لنائل أو ت ام،األخ افظ ح عدلال يرلوز الحالة، حسب يل،جتأال لبط يقدم :19 مادةلا

 .بها تجمحال يةعضوالو الوقائع تثبت تيال بالوثائق مرفقا

 .لبلطا مهالتسا يختار من يوما)15(عشر سةمخ ضاءانق عدب يل،جتأال لبلط نهم رفضا عاملا لنائبا سكوت عدي

 م ن يوم ا)30(ين ثثال م ن ث رآأل تهوك س عدي تام،األخ حافظ عدلال يرلوز تصاصالخا فيها يرجع تيال الحالة في

 .يلتأجلل رفضا لبلطا مهالتسا يختار

 .فولونكموال اتاألخوو اإلخوةو ألموا األبو الدألووا لزوجا نون،القا هذا هومفم في ئلةاعبال قصدي :20مادةلا


لثانيا ابلبا 


عيامتجالا الدفاع اتمؤسس 


األول الفصل 


اتطاشن يقلتنس آةرتلمشا ةيارالوز ةناللج 


اعيمجتاال ماجهمدإ إعادةو محبوسينلا يةربت إعادة 

 م اعي،تجاال همم اجإد ادة عإو ين،سبومحال ةربيت عادةإ نشاطات لتنسيق ةرآمشت يةوزار نةلج دثتح :21 مادةلا

 .ماعيتجالا فاعدلا ميوتنظ لجنوحا كافحةم هدفها

 .ميلتنظا طريق عن وسيرها ومهامها نةاللج هذه يمنظت يحدد


ينثاال الفصل 


اتبوعقلا بيقطت اضيق 

 أو قاض ئي،اقض مجلس آل تصاصاخ ائرةد في تام،األخ حافظ عدلال يروز من قرار بموجب ينعي :22مادةلا

 .لعقوباتا تطبيق قاضي هامم يهإل ندتس ثر،آأ

 ون ولي م نم األق ل، عل ى ئي،االق ض س المجل ب رت ف ي ينفنم صلا ضاة لقا ين ب من لعقوباتا تطبيق قاضي تارخي

 .ونالسج مجالب خاصة يةناع

 عل ى نون،الق ا هذا كامحأ تضىقمب له ولةخملا صالحياتلا عن فضال بات،عقولا تطبيق قاضي هريس :23مادةلا

 يمال سل ق لتطبيا مان ض وعل ى ت ضاء،االق ن دع يل ةبدال تابقوعوال ي ة،للحر بةال سال لعقوباتا تطبيق يةوعشرم بةمراق

 .بةوقعلا يدفرترابيدلت
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ثثالال الفصل 


اتوبقعلا تطبيق نةجل 

 آ زمراال وف ي ي ل،تأهال ادة عإ سة سؤم آ لو،ة ربيلتا عادةإ سةسؤم آلو يةوقا سةسؤم آل لدى تنشأ :24مادةلا

 .لعقوباتا تطبيق قاضي يرأسها لعقوباتا تطبيق نةلج نساء،لل مخصصةلا


: تييأ بما لعقوباتا تطبيق نةلج تصتخ 


همن سجو ه ا،أجل م ن ين وسبمحال م ةيالجر ورة وخط ،ة ائيزجلا معيته ضو سب ح ،ني لمحبوسا وتوزيع رتيبت-1 

 .صالحإلل عدادهمتسا ودرجة ،مصيتهوشخ همنسو


.ضاءتاالق ندع ةلديلباو يةللحر بةسالال لعقوباتا تطبيق ةعمتاب-2 

œ 
أو م شروط،لا اجرفإلا اتبلوط ب ة،عقولا ق لتطبي تقؤلما ي فقتوال لباتوط لخروجا اتإجاز لباتط سةدرا 3 

 .يةصح ألسباب المشروط اجفراإل

œ  .يةالخارج تاوالورش ية،فنصال يةوالحر توح،مفال الوسط في الوضع لباتط سةدرا 4

œ  .لياتهاآ يلعفتو ةربيلتا عادةإ مجبرا تطبيق ةعمتاب 5

 .ميلتنظا طريق عن سيرها وآيفيات نة،جالل هذه يلةكشت تحدد


لثاثلا ابلبا 


ينسوبحملا وأوضاع ةالعقابي اتلمؤسسا 


األول الفصل 


هاريسو ةقابيعال اتلمؤسسا تنظيم 


األول القسم 


هاريسو ةالعقابي لمؤسسةا تعريف 

 صادرةلا مرألوااو ية،رللح بةسالال لعقوباتا ونناقلل وفقا يهف فذنت للحبس كانم هي ةلعقابيا ةالمؤسس :25مادةلا

 .ضاءتاالق ندع نيبدال اهاإلآرو،ةضائيلقا لجهاتا عن

 .وحةتفمال ةلبيئا كلش أو ةقللمغاةلبيئا كلشةلعقابيا سةسؤملا تأخذو

 .مةئاالد بةمراقوال للحضور ينوسبحملا ضاعخوبإ باط،نضاال بفرض ةقللمغا ةلبيئا نظام يزمتي

 إل ى ة لعقابيا سة سؤمال ارةدإ وء جل وند طاع ةلا ب دأم وس بالمح ول بق اس أس عل ى وح ةتفمال ة لبيئا سة سؤم تق وم

 .يهف يعيش الذي المجتمع تجاه ةيبالمسؤول شعوره وعلى ،ةدالمعتا بةالرقا ليباأس لااستعم

 .ميلتنظا طريق عن وسيرها ةلعقابيا ةالمؤسس يمنظت فياتآي تحدد
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 هل ة ولخملا صالحيات لا ارس موي ا إدارته نؤو ش ولى تي يردم ،ة عقابي سة سؤم لآ دى ل ين، عي :126ادة1ملا

 .يةميظنت كامحأ بموجب صالحيات من له نديس ما إلى إلضافةاب نون،القا هذا تضىقمب

 : يةعقاب ةمؤسس آل لدى دثتح :27مادةلا

 .ينوسبحملل ةائيزجلا يةعضولا ةعبمتاب كلفت ةضائيق ضبط بةتاآ-

 .رهاوتسيي ينوسبحملا وودائع والمأ بمسك كلفت بةسامح ضبط بةتاآ-

 .ةلعقابيا ةالمؤسس يرس حسن مانضل أخرى مصالح اثدحإ نيمك

 .ميلتنظا طريق عن ومهامها وتنظيمها عددها يحددو


ينالثا القسم 


قةلغلماةبيئال اتمؤسس تصنيف 

 : تخصصةم آزمراو مؤسسات، إلى ةقللمغا ةلبيئا مؤسسات نفتص :28مادةلا

 : اتلمؤسسا-أوال

 همي عل ك وممحوال مؤقت ا ين وسبمحال لاتقب الس مخص صة وه ي ،ة محكم آ ل تصاصاخ ائرةبد ية،اوق سةسؤم-1

 أو )2( نانتسمهوبت قع دةم ضاء النق همنم بق ي م نو،)2( نسنتي عن قلت أو تساوي لمدة يةللحر بةسال بةوقعب نهائيا

 .نيبد اهإلآر ينبوسحموال أقل

 ت ا،مؤق ين وسبمحال لاتقب الس مخص صة وه ي ئي،اق ض س مجل آ ل ت صاصخا ائرةدب،ة ربيلتا عادةإ سةسؤم-2

 ه عقوبت ضاء إلنق همن م بق ي م نو نوات، س)5(خمس عن قلت أو تساوي يةللحر بةسال بةوقعب نهائيا هميلع ملمحكواو

 .نيبد اهإلآر ينبوسحموال أقل أو اتسنو )5( خمس

)5( سخم وقفت دةمل بس الح ب ةوقعب ا نهائي هميعل ك وممحال بسحل مخص صة وه ي ي ل،تأهال ادةعإسةسؤم-3

 هميعل به ا ك وممحال ب ةوقعال دةم ك نت ا مهم ين،ر والخط إلج راما ت اديعمهميعل ك وممحوال السجن، بةوقعبو اتسنو

 .دامإلعبا هميلع ملمحكواو

 لاتقب سال،ا أمني ةممدع ة نحجأ ادة ملا ذه ه نم 3و 2 نرتي لفقا يف فةنصملا سات سلمؤاب صص تخ أن ن يمك

 .يةعادال منألا ئلوساو دةلمعتااةربيلتا عادةإ طرق ممعه تجد لم ينالذ ينطرالخ ينوسبحملا

 : ةمتخصصال اآزرملا-ثانيا

 بةس ال بةوقعب نهائيا هنيلع ملمحكواو تا،قمؤ حبوساتلما لنساءا لاالستقب مخصصة نساء،لل تخصصةم آزمرا-1

 .نيبد اهإلآر تابوسحموال ها،تمد كنت مهما يةللحر

 نة، س)18( شرة ع نيم اث ع ن م ارهمأع ق لت ينالذ اثدحاأل لاالستقب مخصصة لألحداث، تخصصةم آزمرا-2

 .تهامد كنت مهما يةللحر بةسال بةوقعب نهائيا هميلع ملمحكواو تا،قمؤ ينوسبحملا
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 لاتقب سال صلة، نفم ة نحجأ زوم، الل دنعة ربيلتا ادة عإ سات سومؤ ةيوقالا سات سبمؤ صص تخ :129ادة1ملا

 .مدتها كنت مهما يةللحر بةسال بةوقعب ،انهائي هميلع ملمحكواو ء،نساوال اثدحاأل من مؤقتا ينوسبحملا

 همتح ال ب لطتت ينال ذ ينوسبحملا بالقالست هزتج يةصح مصالح ةلعقابيا لمؤسساتاب دثتح أن نيمك :30مادةلا

 .خاصا تكفال يةالصح

 ي رزو م ن ق رار ب بموج الق سم ه ذا ف ي عليه ا نصوصملا ةلعقابيا لمؤسساتا يصتخصو يدتحد تمي :31 مادةلا

 .تامخألا حافظ عدلال

 ا نموذجي ايداخل ا نظام سجون، ال ارةدإ نم احرتقا ى عل اء بن ام، تاألخ افظ ح دل عال ريوز رر يق :132ادة1ملا

 .ةلعقابيا لمؤسساتل


لثاثلا القسم 


هاتريازو ةالعقابي اتلمؤسسا بةقارم 

 بةمراق إلى اثدحلأل تخصصةمال آزمراوال لنساءل تخصصةمال آزمراوال ةلعقابيا لمؤسساتا تخضع :33مادةلا

 :تصاصهخا مجال في آل قضاة، بها يقوم يةورد

 األقل، على هرالش في مرة يق،قالتح وقاضي األحداث، وقاضي ،ةريلجمهوا يلآو-

 األقل، على هرأش)3(ثةالث آل مرة هام،تالا غرفة رئيس-

 األقل، على هرأش)3(ثةالث آل مرة عام،ال بئناوال ئي،االقض المجلس رئيس-

 تقييما منتضي هر،شأ)6(تةس آل مشترك دوري يرتقر إعداد عام،ال بئناوال ئيالقضا المجلس رئيس على ينعتي

 .تامخألا حافظ عدلال يروز إلى وجهي ،اصهمصااخت ائرةلد ةعلتابا ةلعقابيا لمؤسساتا يرلس شامال

 سات للمؤس ي ةرإلداا ب ةقمرالا مانض على ية،صالو السلطة إشراف تحت للعمبا بةالرقا هيئات تقوم :34مادةلا

 .ماعيتجالا همإدماج عادةإل ين،سبومحال ةربيت عادةإ لياتآ ودعم نشاطها ةعومتاب ،ةلعقابيا

 .ميلتنظا طريق عن وسيرها ومهامها بةالرقا هيئات يمنظت يحدد

 ي ف رة م ي ة،الوال يمب إقل ةد تواجمال ة لعقابيا سات المؤس ارة بزي شخ صيا يق وم أن ال والي عل ى ين عتي :35 1ادةمال

 .ألقلا على نةسلا

 بلقتست أن ،ا ليميقإ تص مخال امعلا بئلناا أو ام، تاألخ افظ ح دل عال ريوز نم يصرخ تبن يمك :136ادة1ملا

 أو نيسا نإلا ابع الط اتذةيلحكوما ريغ أو ةيلحكوماتامظنموال ات لجمعياوناحثي بلا ارة يز،ة لعقابيا سات سلمؤا

 .ونالسج عالمب ةلمهتما يري،الخ
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بعارلا القسم 


ةالعقابي اتلمؤسسا منأ تنظيم 

 سة سؤمال داخ ل م نألوا نظ املا ظ حف ة مهم ير،دمال طةس ل ت تح ة لعقابيا سات لمؤسا و موظف ت ولىي :37مادةلا

 .ةلعقابيا

 طة سوابة لعقابيا سة سؤمال داخ ل نظ املا ظ وحف م نألا ف ي كمتح ال ع دم ن دع،ة لعقابيا سة سؤمال يرم د على يجب

 ف ورا عري شو م ة،الالز ة قائيولارابيدلتا آ ل تخ اذال م نألا م صالح ف ورا يخط ر أن ته،طس ل تحت ينملعاال ينفظومال

 .عاملا بئناوال ةيرلجمهوا يلآو بذلك،

 نانيو لقل وفق ا ادرة ص سخيرة ت ب بموج إال ة لعقابيا سة سؤمال داخ ل ت دخلال ة لعموميا وة قلا نيمك ال :38مادةلا

 .عاملا لنائبا من لبط على بناء الوالي عن ها،ب لولمعما مةظنألاو

 أو يانع ص أو م ردت سبب ب ها،لب داخ نظ املا ظ وحف ا أمنه ف ي ه ددةمة لعقابيا سة سؤمال ون كت عن دما :39مادةلا

 وق ف يق رر أن ت ام،األخ افظ ح ع دل،ال يرل وز يج وز ق اهرة، وة ق حالة أو آخر، يرخط ظرف أي أو ماعي،ج هروب

 م نألوا نظ املا ظ لحف م ةئالمال رابيدلتا آل تخذي وأن ،ازئيج أو آليا ين،سبومحال ةللمعام يةعادال قواعدلبا مؤقتا للعما

 .ةلعقابيا ةالمؤسس داخل

 ،ا بهم لو لمعمايم نظتوال شريع للت اطبق ا أمنه مان وض ابه ام نظال ظفلحة لعقابيا سات سلمؤا زود ت :140ادة1ملا

 .ئةطارال لخطيرةا لحاالتل تصديلل الدفاع، ئلوساو ةاألمني ئلوسالا وجميع ة،يروالذخ سلحةألاب

 اه تج وة لقا تخدام اس ى إل ءو اللج أو اري نال حسال ال لاتعم اس ة لعقابيا سة سؤملا وظفي مل وز يج ال :141ادة1ملا

 روب ه ول ةمحا أو ن فع لاتعم سا أو يان،عص أو مردت لحالة تصديال أو مشروع،ال فاعدلا حالة في إال ين،سبومحال

 .هميلع لسيطرةا أجل من مر،الألو ةلبيس ةجسماني مةواقم أو

 ف ي م ةئالمال ة لطبيا ئلوس اال أو كمتح ال ئلوس ا لتعما سبا ،ة قائيولارابيدلتل المحبوس ضاعخإنيمك :42مادةلا

 : ةاآلتي لحاالتا

 ير،غال تجاه يرخط جسدي نفع نهع صدر أو ،ةانيدوع المحبوس هرأظ إذا-1

 جسده، يهوشت أو ،راالنتحا المحبوس ولحا إذا-2

 ية،لعقال اهقو لتاخت إذا-3

 .مةالزال رابيدلتا تخاذال فورا ةلعقابيا ةللمؤسس نينفساال ئيألخصاوا لطبيبا يخطر أعاله، 3و 2 نلتيلحاا وفي
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 ت ام،األخ افظ ح عدلال يروز من قرار بموجب تحديده تمي نيمأ نطاق على ةعقابي سةسؤملا آل توفرت :43مادةلا

 .الوالي رأي أخذ عدب


ينثاال الفصل 


ينسوبحلما أوضاع 


األول القسم 


الحتباسا ظمةنأ 


األول الفرع 


اسبتالحل عاملا النظام 

 ين وسبمحال ة لملمعا مق ررةال نظملب ا ،ةلعقابيا سةسؤملا إلى ولهخد مجردب ، محبوس آل بارخإ يجب :44مادةلا

 يمتق دو ،تا لوملمعا عل ى ولللح ص به ا م رخصلا والط رق ة،س المؤس ف ي به ا لو لمعما ة ديبيلتأا قواعدوال ،هفئت من

 ضيات تلمق وفق ا آهول س ف وتكيي ه اجباتوو وق هقح ة فرلمع ه ا،ب ه لمامإ ين عتي تيال ألخرىا ئلمسالا وجميع كاوىالش

 .ةلعقابيا ةالمؤسس في لحياةا

 .جماعيا ونوسبحملا يهف يعيش نظام وهو ،ةلعقابيا لمؤسساتا في ماعيالج االحتباس نظام يطبق :45مادةلا

 يةص شخل ا مالئم نوكوي ،ناآ األم ع توزي هب محسي دما عن يال، ل رادي نفالا اس االحتب ام نظ ىإل ءو اللج ن ويمك

 .هربيتت عادةإ يةملع في يدافمو بوس،محال

 ه ارا،نو يال ل ين وسبمحال ب اقي ع ن عزل ةلل وس بالمح يهف يخضع نظام هو نفراديالا االحتباس نظام :46مادةلا

 : ةاآلتي لفئاتا على ويطبق

 نون،القا هذا من 155 لمادةا كامحأ عاةامر مع باإلعدام، يهعل مولمحكا-1

 نوات،س)3(ثالث عزلةال مدة تجاوزت أال على بد،ؤملا بالسجن يهعل كومحلما-2

 دة مل عزل ةلا ف ي بالوض ع ئيوق ا ردبي آت ات بلعقوا ق تطبي قاض ي صدره ي مقرر على بناء ير،طالخ المحبوس-3

 محددة،

 .ةلعقابيا ةالمؤسس طبيب رأي على بناء صحي، ردبيآت يهعل ويطبق مسن،ال أو يضمرال المحبوس-4


ينثاال الفرع 


ساالحتباب ةصالخا ظمةنألا 

 نف رادي،اال اس االحتب نظ ام ف ي عه وض ن ويمك ،ني لمحبوسا ات ئف ب اقي ع ن مؤقتا المحبوس فصلي :47مادةلا

 .ةائيزجلا اتاءاإلجر ونناق كامحأل وفقا يق،قتحال قاضي من مربأ أو بهطل على بناء
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 عل ى اظ فللح الضروري للعما باستثناء ،للعمبا وال ،ةائيزجلا لةبذال اءدتبار مؤقتا المحبوس يلزم ال :48 مادةلا

 .ةلعقابيا ةالمؤسس طبيب رأي أخذ عدب ،ساالحتبا آنماأ ظافةن

 .مةئالم شروط وفق اؤهوإي مويت ين،سبومحال باقي عن ئدلمبتا المحبوس فصلي :49 مادةلا

 ي ةاوالرع ن ة،توازملا ي ةذغتال ث حي م ن س يما ال م ة،ئالم اس احتب بظ روف ملالحا سةوبمحال يدفتتس :50 مادةلا

 .فاصل وند من ريهاائز مع ثةمحادوال لزيارةا في والحق مرة،تسملا ةلطبيا

 ع وض ح ال ،ة عياالجتما نشؤو لبا صة تخملا م صالحال عم سيق لتنبا ة لعقابيا سة سؤمال ارةدإ هرست :51 1ادةمال

 .تهيربوت مولودلبا فلكتت هةج يجادإ على ،الهحم سةوبمحال

 ا معه ه تبقي أن ،ه عايتروة ربيلت خاص ة أو ي ةمومع ه ةج أي أو للمولود، يلفآ يجادإ عذرت حال سةوبمحال نويمك

 .اتسنو)3(ثالث وغهلب إلى

 ي ةأب ،ة لعقابيا سة سؤمبال مول ودال يالد م هادة ش ف ي وال ،ة دنيلما بالحال ة اتدالو لا سجل في يؤشر ال :52مادةلا

 .ألما احتباس هرتظ أو بذلك، يدفت بيانات

 ثثالال الفرع

 ينسوبحلما آةرح

 م امأ ول هثم وجب آلما ،ةلعقابيا سةسؤملا خارج سةالحرا تحت دهقتياا يةملع هو المحبوس اجاستخر :53مادةلا

.ةلعقابيا ةالمؤسس داخل به يامقال يلتحيس اءإجر أي مامتإل أو عالج،ال تلقيل قلهن يةالصح تهحال عتدتاس أو ضاءقلا

 ق تطبي ي قاض هب مرأيو صة، تمخالةضائي لقا ةهالج اممأ هولثمل وس المحب اجتخر سبا تص مخال ي القاض مرأي 

 جمي ع ف ي يةق ضبال ف للمكا القاض ي إخط ار وب جو م ع األخ رى، االت لحا ف ي ة لعقابيا ةالمؤسس يرمد أو لعقوباتا

 .لحاالتا

 .أخرى إلى ةعقابي سةسؤم من سةالحرا تحت دهقتياا يةملع هو المحبوس يلوحت :54مادةلا

 .هيعين الذي الشخص أو تهئلعا إخطار في يل،وتحال يةملع مامتإ عدب الحق للمحبوس

 .ميلتنظا طريق عن هميلتحوو ينوسبحملا اجاستخر آيفيات تحدد :55 مادةلا
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 بعارلا الفرع

 وجرخلا صةخر

 تحت لخروجاب صا ترخي ين وسبمحال حنم ،ةتثنائي ساو وعةرشم باب ألس تص مخال ي للقاض وز يج :156ادةمال

 .بذلك عاملا لنائبا يخطر أن على حالة، آل ظروف حسب محددة، لمدة سةالحرا

 ينالثا القسم

 ينسوبحلما حقوق

 األول الفرع

 يةحصلا يةاعرلا

 .ينوسبحملا فئات لجميع ونممض يةالصح يةالرعا في الحق :57مادةلا

 ةشفائي تإس سة سؤم أي ف ي ضرورة لا ن دوع ،ة لعقابيا سة سؤمال م صحة في ةلطبيا دماتلخا من المحبوس يدفتيس

 .أخرى

 سة سؤملا ىإل هولخد دنع نيسا نفال ئيصا ألخوا ب لطبيا رف ط نم ا وجوب وس المحب ص فح تمي :158ادة1ملا

 .لذلك ضرورةلا عتد وآلما نه،ع اجفراإل ندوع ةلعقابيا

 تا يحقلتوال ة لطبيا ات صولفحا هل رى تجو وس، بحلمل يةضرور ال تا عالجوال فاتاعساإل دم تق :159ادة1ملا

 .لقائيات ية،عدموال ةللمتنقا مراضألا من يةوقالل يلتحالوال

 آنم اأ داخ ل ي ةعماوالج ي ةدفرال نظافةوال الصحة قواعد عاةامر على ةلعقابيا سةسؤملا طبيب هريس :60 مادةلا

.االحتباس

 لآ أو ئص،ا نقلل ة معاين لكب يردمال ر يخطو ا، هب آناماأل وع مجم د يتفق أن ة لعقابيا سة سؤملا ب طبي ى وعل 

 .ينوسبحملا بصحة إلضرارا شأنها من تيال ضعياتولا

 ىعل هنماإد تبث ذي ال أو ي، عقللا ه مرض ة حال ت ثبت ذي ال ه، يعل مو لمحكا وس المحب ع يوض :161ادة1ملا

 شريع للت ا وفق الج، عال هيقلتل صص تخم ئيشفا تاس لكيهب مم،ستلا ة إزال يف بغير ذي ال مندمال أو درات، مخلا

.به لولمعما

 ب طبي هب دلي ي بب،سم رأي ىعل اء بن ة، مالحظال ن ره ئياقتلال ع الوض رر مق تص مخال امعلا بئلناا صدر ي 

 .ةلعقابيا سةسؤملا لطبيب ةطبي شهادة على بناء عجال،تاالس حالة في أو تص،خم
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 إم ا ك وذل ب ه، لو لمعما الت شريع ف ي عليه ا صوص نملا اتاءر اإلج وفق مالحظة،ال رهن ئيقاتلال الوضع يينته

 ا وإم ضاء، تقاال دنع ة،بوعقال نم ىبقت ام ضاء قلة لعقابياسةسؤملا ىإل افىعم هيعل مو لمحكا وس المحب وع رجب

 .لخطورةبا موصوف عقلي مرضب هصابتإ لثبوت باريإلجا بالوضع

 ةيلعموما لطاتسلا عم رمألا ضى تقا وإذا ،ب لطبيا عم سيق لتنبا ة لعقابيا سة سؤملا يردم ذ تخي :162ادة1ملا

 .ةلعقابيا ةبالمؤسس ةديلمعا مراضألا أو ،ةاألوبئ راانتشو هورظ من يةوقالل يةالضرور رابيدلتا آل مؤهلة،ال

 .يةآاف ةائيذغ مةيق اتذو،نةوازتم ينوسبحمللةائيذلغا بةوجال ونكت أن يجب :63 مادةلا

 يق دم أن ع الج،لا ي رفض أو ي ه،إل يلج أ أو عام،الط عن ابضراإل في غبير محبوس آل على ينعتي :64مادةلا

 .لعالجا رفض أو ابضراإل إلى ءواللج أسباب يهف نيبي مكتوبا تصريحا ةلعقابيا سةسؤملا يرمد إلى

 ع ن ون عزلي بون،م ضرال ع ددت وإذا ئي،اوق اءآإجر نفراديالا نظامال في عامطال عن ضربملا المحبوس يوضع

 .ةلطبياةعلمتابا تحت ونعوضيو ينربضلما يرغ

 ضاعه إخ بجو ر، للخط ة عرضم الج، علل رافض ال أو ام، عالط نع ضرب ملا وس المحب اة حي بحت صأ إذا

 .مستمرة ةطبي بةمراق تحت يةالضرور لعالجاتل

 ارةزوب ت صةمخال م صالحال إل ى اة فلوا ع ةقوا ة لعقابيا سة سؤمال يرم د يبل غ ب وس،مح اة فو حالة في :65مادةلا

 .يلمعنا ئلةاوع محليا تصةخملا يةإلداروا ةضائيلقا تاوالسلط عدل،ال

 .تهئلعال توفىملا المحبوس ثةج تسلم

 يحت شر ي ررتق م ن سخة ن ظ وتحف ،حريشلتا ي ةلمع م امتإ ع دب إال ئل ة،اعللثةالج تسلم ال بوهة،شملا لوفاةا حالة في

 .ةلعقابيا سةسؤملا توىسم على توفىملا للمحبوس الشخصي ملفلبا ثةالج

 وفق ا ال دفن ي ةلمع ت صةمخال ي ةدبلال م صالح ت ولىت ب الحفظ، محتس ال حالتها صبحتأو ثة،جبال بةمطالال تمت لم إذا

 .بهما لولمعما يمنظتوال للتشريع

 ينثاال الفرع

 ثةداحلماو اراتلزيا

 ،ه لومكفو وج هوز ة، عباالر الدرج ة ي ةاغ إل ى وع هوفر وله أص ارة زي تلقىي أن في الحق للمحبوس :66 مادةلا

 .ثةثالال الدرجة يةغا إلى صاهرةملاب بهوأقار

 أن ين بت إذا ي ة،يروخ ةساني إن جمعيات أو ينآخر أشخاص طرف من المحبوس بزيارة ،استثناء يص،خترال نيمك

 .اجتماعيا ماجهإد عادةإل فائدة له همتيارز في

 .هديانت من يند رجل زيارة لقىيت أن وفي ،ةدينيلا تهباواج سةمارم في الحق المحبوس أن آما
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 أو موظ ف أي أو ي هممحاو موال هأ ف ي تصرفموال يهعل الوصي زيارة تلقىي أن في الحق للمحبوس :67 مادةلا

 .وعةرشم لزيارةا أسباب آانت تىم ميموع ضابط

 ي هلع مو لمحكا وس بالمح ارة لزي أع اله، 66 ادة لما ف ي ينورآذ مال لألشخاص لزيارةا رخصة تسلم :68مادةلا

 .بها حدد ما بحسب ثر،آأ أو احدةو لزيارة صالحة وهي ،ةلعقابيا ةالمؤسس يرمد طرف من ،انهائي

 ط رف م ن هميعل ك وممحال ين وسبمحال ارة لزي أع اله، 67 ادة لما ف ي ينورآذ مال لألشخاص زيارة رخصة تسلم

 .لعقوباتا تطبيق قاضي

 ين وسبمحلل بةسنبال مةعاال ةبلنياا طرف منو تص،خلما القاضي طرف من مؤقتا ينوسبحملا زيارة رخصة تسلم

 .نقضلبا نعنيلطااو ينفنتأمسال

 م ن ك وذل ،ة لعقابيا ةللمؤسس الداخلي نظاملل وفقا فاصل، وند يهئرزا مع ثةمحادبال للمحبوس محيس :69 مادةلا

 ألي أو ،ة ثاني ه ةج م ن وي اربت أو اجتماعي ا ماج هإد عادةإو هة،ج من للمحبوس يةئلعاال قاتاللعا أواصر يدتوط أجل

 .الصحي عهوضب تعلق إذا سيما ال خر،آ سبب

 ت صالالا ف ي ق الح ت صة،خملا ةضائيلقا السلطة من له مةسلملا لزيارةا رخصة مهيدقت ندع ميمحالل :70 مادةلا

 .لذلك خصيصا دةلمعا ثةمحادال غرفة في سةالحرا ونع حضور وند من يةحر كلب همتمبال

 الح ر ت صالالا ف ي وس بالمح قح،ا طبيعته ك نت ا مهم ة ديبيلتأارابيدلتا وال تصال،الا من المنع طلبي أو يدقيال

 .يهمامحب

 ةلملمعاا ب دأم اة عارم م ع ك وذل ده للب ن صليقال ل لممثا ارة زي تلق ىي أن في الحق ياألجنب للمحبوس :71 مادةلا

 .ةلعقابيا سةسؤملل الداخلي نظامال حدود وفي ثل،مبال

 ع دل،ال ارةزو ب ت صةمخال مصالحال من لدةبل نصليالق ثلملل يهعل مولمحكا ياألجنب المحبوس زيارة ةرخص تسلم

 .مؤقتا محبوسا آان إذا أعاله،)3لفقرةا(68 لمادةا كامحأل طبقا له تسلمو

 .يةلعقابا ةالمؤسس له توفرها تيال ئلوسالا لاباستعم عدب عن تصالالا للمحبوس يرخص أن نيمك :72مادةلا

 .ميلتنظا طريق عن لمادةا هذه كامحأ تطبيق آيفيات تحدد

 ثثالال الفرع

 التسارمال

 أال طةير ش آخ ر ش خص أي أو ب هرأقا س لةمرا ،ة لعقابيا سةسؤملا يرمد بةرقا تحت بوس،محلل يحق :73مادةلا

 ف ي ماج هوإد وس بالمح ي ةبتر ادة عبإ أو ،ة لعقابيا سة سؤمال داخ ل نظ املا ظ وحف منألاب إلخ اللا في سببا ذلك ونكي

 .المجتمع
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 ت يلا أو ي هممحا إل ى وس بالمح م ن ه ةجومال الت سارلما،ة لعقابيا سة سؤمال يرم د بةلرقا تخضع ال :74مادةلا

 ميمحالا إلى سلةرم بأنها نيبي ما الظرف على هريظ لم إذا إال آان، عذر ألي فتحها تمي وال يه،إل يرألخا هذا يوجهها

 .نهم صادرة أو

 .ةلوطنيا يةإلداروا ةضائيلقا لطاتلسا إلى المحبوس من هةوجمال اسالتلمرا على عالهأ لفقرةا كمحييسر

 .مةعاال ةبلنيال يةيرقدتال للسلطة لخارجاب ميمحالا إلى المحبوس اسالتمر تخضع

 .ثلملاب ةللمعاما بدأم عاةامر مع بلده،ل يةنصلقال لطاتلسا سلةمرا ياألجنب للمحبوس يجوز :75مادةلا

 بعارلا الفرع

 ينسوبحملا موالأ

 ح دود في بها ينتفع تيال األشياءو والطرود يةمصرفال أو يةيدبرال االتولحا تلقي في الحق للمحبوس :76مادةلا

 .إدارتها بةرقا وتحت ،ةلعقابيا ةللمؤسس الداخلي نظامال

 .ةلثمينا شياءاألو تامجوهروال قودنبال االحتفاظ المحبوس على يمنع :77 مادةلا

 .ينوسبحملل ةآلولمما يمالق يلتسجل اسميا حسابا ةلعقابيا سةسؤمبال بةسامحال ضبط بةتاآ تمسك

 ي القاض نم صيرخ وبت ،ة لقانونياه ليتأه دود ح يف ه موالأ يف صرف تال قحب وس المحب تفظ حي :178ادة1ملا

 .تصمخال

 تم يو ن ا،نوقا ؤه لم موظ ف أو ئيق ضا حضرم أو موثق ةفربمع إال المحبوس من تصرف أو اءإجر أي يصح ال

 .عالهأ 68 لمادةا من 2و 1 نرتيلفقا كامحأل طبقا يارة،للز رخصة تصدارسا عدب ةلعقابيا سةسؤملا داخل وجوبا


سمخاال الفرع 


هماتلمظتو محبوسينلا شكاوى 

 ال ذي ة لعقابيا سة سالمؤ يرم د إل ى كوىش يقدم أن حقوقه، من حق بأي المساس ندع للمحبوس يجوز :79مادةلا

 ة لقانونيا اتاءرجاإل لآ تخ اذاو ا،هب ورد ام ص حة نم دآتأوال ا،هيف نظ روال اصخ جل س ف ي دها قي هيعل ينعتي

 .شأنها في مةالزال

 ،اديمه تق يخت ار م ن ي امأ)10(عشرة مرور عدب ةلعقابيا سةسؤملا يرمد من اهشكو على ردا المحبوس يتلق لم إذا

 .مباشرة لعقوباتا يقتطب قاضي إخطار له جاز

 ال دوري لتفتيشا ب ني فللمكا ةاق ضوال ين،لم ؤهال ينفظو ملا إل ى أي ضا م هلظت يرف ع وأن اهكو ش يق دم أن للمحبوس

 .ةلعقابيا سةسؤملا موظفي حضور وند هؤالء بلةاقم في الحق وله ،ةلعقابيا ةللمؤسس
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 .يةماعج فةبص لبمطاال أو تاملتظوال كاوىالش يمتقد والحألا آل في ينوسبحملا على يمنع

 أو ةلعقابيا ةالمؤسس داخل نظامبال إلخاللا شأنها من أو ئي،االجز الطابع تسيكت تظلمال ضوعوم الوقائع آانت إذا

 .فورا لعقوباتا تطبيق وقاضي ةيرلجمهوا يلآو يراجع أن ةلعقابيا ةالمؤسس يرمد على يجب نهفإ ،اأمنه يدهدت

 لثاثلا القسم

 ينسوبحلما اتواجب

 نظاف ةوال وال صحة م نألوا نظامال على يحافظ وأن باط،نضاال قواعد ترمحي أن المحبوس على يجب :80 لمادة ا

 .ةلعقابيا ةالمؤسس داخل

 ة عقابي سة سؤم آ ل ف ي ين عي ،ةائيزجلا هضعيتوو تهءافآو بوس،محلل يةالصح الظروف عاةامر مع :81 مادةلا

 م ةزاللا ف ةلتخملا م الألعا مان وض اس االحتب آنم اأ ظاف ةن عل ى ظةافالمح أجل من مةعاال مةبالخد يامقلل ونوسبحم

 .مصالحال يرس لحسن

 .ينح آل في لتفتيشل لااالمتث المحبوس على يجب :82 مادةلا

 .ةلعقابيا ةللمؤسس الداخلي نظامال في ألشخاصاو آنماألا لتفتيش ةليلعما لكيفياتا تحدد

 بعارلا القسم

 يتأديبال النظام

 أو ،االمته سو وأمنها الداخلي، ونظامها ،ةلعقابيا سةسؤملا يربس قةعلتمال قواعدلا يخالف محبوس آل :83 مادةلا

 :تيآلا رتيبلتا حسب ةديبيلتأارابيدلتل عرضتي ها،لداخ ضباطاالنو ظافةنلا قواعدب يخل

 : ألولىا جةردلا من تدابير

 ،يلكتابا نذارإلا-1

 .خلتوبيا-2

 : ةانيالث جةردلا من تدابير

 ثر،آاأل على)2(ينهرش تجاوزت ال لمدة ئلةاعلا سلةمرا حق من الحد-1

 واحد، )1( هراش تجاوزت ال لمدة عد،ب عن تصالالا منو فاصل، وند ثةمحادال من االستفادة من الحد-2

 تج اوزت ال دة مل يةشخ ص حاجات من يلزم فيما مالي،لا بهسكم من تصرفلل بلةاقلا الحصة لااستعم من المنع-3

).2( ينهرش

 : ةثالثال جةردلا من تدابير

 مي،امحال زيارة عدا فيما واحد،)1(هراش تجاوزت ال لمدة لزيارةا من المنع-1

 .يوما )30( نثالثي تجاوزت ال لمدة عزلةال في الوضع-2

 .امنه آال بلقات تيال رابيدلتا حسب ويصنفها األخطاء ةلعقابيا سةسؤملل الداخلي نظامال يحدد
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 مسبب مقرر بموجب ،يلمعنا إلى االستماع عدب أعاله، 83 لمادةا في عليها نصوصملا رابيدلتا تخذت :84 مادةلا

 .ةلعقابيا ةالمؤسس يرمدل

 .ةلعقابيا سةسؤملا ضبط آاتب طةساوب صدوره فور المحبوس إلى ديبألتا مقرر يبلغ

 سة سؤملا بط ض ةبتاآ دى ل يحصر ت رد مجب تظلم ال تم يو ط، فق ةثثاللا ة الدرج رابيدت نم وى س تظلم ال ن يمك ال

 .مقررلا تبليغ من ساعة)48(ينعبوأر مانث خالل ةلعقابيا

 .موقف ثرأ تظلملل ليس

 م ن ي امأ)5(سة مخ صاه أق أج ل ف ي وجوب ا ي هف نظرلل يرتأخ وند لعقوباتا تطبيق قاضي إلى تظلمال ملف يحال

 .إخطاره يختار

 ع دب إال ذه يتنف ن يمك الف عزلة،ال في الوضع هو يديبلتأاردبيلتا آان إذا عجال،تساال حاالت عدا فيما :85مادةلا

 .ةلعقابيا ةللمؤسس نينفساال ئيألخصاا أو/و لطبيبا استشارة

 .مستمرة ةطبي ةعمتاب محل عزلةال في ضوعولما المحبوس ظلي

 ت يلا ه ةجال ط رف م ن ،هذ تنفي ي لجتأ أو ع هفر أو ب وس،محلا ض د يديبلتأاردبيلتايذفنت وقف نيمك :86 مادةلا

 أو ارئ، ط ئلياع دثاح أو يةحص باب سأل أو ين،وكت أو دروس ةعلمتاب أو آهولس وس المحب سن ح إذا ه، تقرر

 .ةلوطنيا أو ةدينيلا يادعألا بةسانمب

 بحت ص أو ،ة لعقابيا سة سؤمال داخ ل م نألوا نظ املا ظ حف عل ى خط را كلي ش المحبوس بحيص عندما :87مادةلا

 األجنح ة عل ى ت وفرت ت يلا ةلعقابيا المؤسسات من ةمؤسس إلى يلهوتح تمي ية،دمج يرغ يالهح لمتخذةا ةديبيلتأا رابيدلتا

 .أمنيا مةمدعلا

 بعارلا ابلبا

 اجدماإل إعادةو يةربتلا إعادة

 ينسوبحلمل اعيمجتاال

 األول الفصل

 قةلغلما ةالبيئ في يةربتلا إعادة

 األول القسم

 لهائوساو ةلتربيا دةإعا تنظيم

 م ن مرتسمال والرف ع ية،ص الشخ ت هالهؤمو ت هاقدر ة تنمي إل ى وس بالمح ة ربيت ادة عإ ي ةلمع ه دفت :88مادةلا

 .ونناقلا تراماح ظل في المجتمع في للعيش يهف بةالرغ وبعث ة،بالمسؤولي سهساوإح ألخالقياو كريفال اهمستو

 ونم ساعدو اتدعسا مو نفس، ال عل م ف ي ونت صخمو اتذة أسو ون بمر ة عقابي سة سؤم آ ل ف ي ينعي :89 مادةلا

 .لعقوباتا تطبيق قاضي بةرقا تحت ممهامه نورشويبا يرمدال طةسل تحت ونعوضي نوعياجتما
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 ،ني لمحبوسل ة عياالجتما عدةالمسا مانض مهمتها تخصصة،م مصلحة ةعقابي سةسؤم آل في دثتح :90مادةلا

 .ماعيتجالا همجإدما عادةإ ريوتيس ةتهيئ في مةمساهوال

 يةشخ ص عل ى عرفتب ال ة لعقابيا سة سؤمال ف ي ونملع اال بونرموال النفس علم في ونتصمخال كلفي :91 مادةلا

 ةيقافثال تهطشنأمي وتنظ ي ة،ئلعاوال يةشخ صال آلهاشم ح ل عل ى تهساعد مو ع ام،لاه تكوين توىسم ورف ع ب وس،محلا

 .يةياضروال يةبوتروال

 مجب را ع ةبتام م ن ين وسبمحال ني تمك ،اهقابترو إش رافها ت وتح ،ةلعقابياةالمؤسس ةإدار على يجب :92مادةلا

 .يدينلاو قافيثوال يوربلتا مجالال في اتضرلمحاا تلقيو ت،مجالوال ئدالجرا على االطالعو ة،فزتلوال إلذاعةا

 ب ات،وعقال تطبيق نةلج شارةاست عدبةربيلتا عادةإ إلى هادفةال يةبصرلاةيلسمعا أو ةيلسمعا مجبراال بث نيمك آما

 .حالة آال حسب األحداث، ةربيت عادةإ نةلج أو

 ة دبياأل مهبإنتاجات إعدادها في ونوسبحملا يساهم يةداخل يةشرن إصدار ةلعقابيا سةسؤملا ارةدإ نيمك :93مادةلا

 .يةقافثوال

 ،ة دنيلبا ة ربيلتاو ني لتمهاو ي لمهنا ينوكتوال ي لتقناو عاملا يمعلتال في دروس ينوسبحملا لفائدة نظمت :94مادةلا

 .لذلك مةالزال ئلوسالا يرتوف مع يا،مرس دةلمعتما مجبرالل وفقا

 ات لورشا يف أو ،ة لعقابيا سات سلمؤا لمعام يف أو ،ة لعقابيا سة سؤملا ل داخ ي لمهنا ينوكتلا تم ي :195ادة1ملا

 .يلمهنا ينوكتلا آزمرا في أو ية،جالخار


ينالثا القسم 


قةلغملا ةالبيئ في مللعا تنظيم 

 سة سؤمال يرم د ت ولىي م اعي،تجاال ماج هإد عادةإو المحبوس يلتأه غرضب ينوكتلا يةملع إطار في :96مادةلا

 ف ي ت هامراع باجو م ع ب وس،محلل دةيلمفا م الألعا ع ضب نادسإ بات،عقولا تطبيق نةلج رأي استطالع عدب،ةلعقابيا

 .ةلعقابيا ةالمؤسس داخل منألاو نظامال حفظ وقواعد فسي،نوال نيبدال دهعداتواس بوس،محلل يةالصح الحالة ذلك

 ه ملع نع وس المحب صالح ل الي مال لبقامال يلص تحب واها، س وندة لعقابيا سة سؤملا ارةدإ وم تق :197ادة1ملا

 .مؤدىال

 مل هع ب لاقم يه اعل تح صلي ت يلا نح موال ا لكهيمت ت يلا المب الغ م ن وس بللمح م اليال لمكسبا ونكتي :98مادةلا

 .مؤدىال
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 : يةواستم حصص)3(ثالث على للمحبوس ماليال لمكسبا ةلعقابيا سةسؤملا ارةدإ زعتو

 .ضاءتاالق ندع ،ةلقانونيا اآاتاالشترو ةضائيلقا يفمصاروال اماتلغرا لدفع مانض حصة-1

 .يةئلعاوال يةشخصلا حاجاته المحبوس قتناءال تخصص تصرفلل بلةاق حصة-2

 .نهع اجفراإل ندع للمحبوس تسلم احتياط حصة-3

 ي وم م لع هادة ش ،ه لعقوبت ئهق ضا اء أثن مل هع خ الل م ن ة مهني اءة آف سب تاآ ال ذي وس بللمح ت سلم :99مادةلا

 .نهع اجفراإل


ينثاال الفصل 


غلقةلما ةالبيئ رجاخ يةربتلا إعادة 


األول القسم 


ةيخارجال اتلورشا 

 ارج خ رق ف من ض ل بعم ا نهائي ي هلع ك وممحال وس بالمح ي امق ي ة،الخارج تالورش ا نظ امب ق صدي :100 1ادةمال

 .ةيلعموما تمؤسساوال لهيئاتا لحساب ونالسج ارةدإ بةمراق تحت ،ةلعقابيا ةالمؤسس

 ف ي ت ساهم ت يلا الخاص ة سات المؤس في للعمل الشروط، نفس منض ينوسبحملا من ةللعاما يدال يصتخص نيمك

 .مةعا عةفنم اتذ مشاريع نجازإ

 : ينوسبحملا من يةالخارج لورشاتا في يوضع :101 مادةلا

 .يهعل بها مولمحكا بةوقعلا)1/3(لثث قضى الذي ئدلمبتا المحبوس-1

 .يهعل بها مولمحكا بةوقعلا)1/2(نصف وقضى يةللحر بةسال بةوقعب يهعل كمالح سبق الذي المحبوس-2

 صدره ي مق رر ب بموج نون،الق ا ه ذا م ن 95 لمادةا في محددةلا للشروط وفقا يةالخارج لورشاتا في الوضع تمي

 .عدلال ارةزبو تصةخملا مصالحال به عريشو بات،عقولا تطبيق قاضي

 مح ددةال دة ملا ات قأو خ الل ،ة لعقابيا سة سؤمال ي ةجالخار شةورال في وضع الذي المحبوس غادري :102 مادةلا

 .ونناقلا هذا من 103 لمادةا كامحأ وفق مة،ربمال يةفاقتالا في

 ق تطبي قاض ي م ن مرب أ ف سخها أو ة قياالتفا ف ي مح ددةال دة ملا اء هانت ندع ةلعقابيا سةسؤملا إلى المحبوس يرجع

 .لعقوباتا

 .للعما دوام مدة انتهاء عدب يوم آل مساء ةلعقابيا سةسؤملا إلى المحبوس رجاعإ نيمك

 وخ الل ،للعما اتشور وف ي ق لنال اءأثن ي ةجخارالش ةرولا نظ ام ف ي وعضلموا وسبالمح سةحرا ةمهم تولىي

 ف ي مةتخدسمال ه ةجال مةهاسم ة إمكاني على يةفاقتالا في نصال يجوزو .ةلعقابيا سةسؤملا موظفو تراحة،االس قاتوأ

 .زئياج سةالحرا
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 ى عل دوره ب يحيله ا ال ذي ات بلعقوا ق تطبي قاض ي إل ى ةلعقابيا ةللعاما يدال يصتخص لباتط وجهت :103 مادةلا

 ة لعاما شروط لا فيه ا تح دد ة قياتفا ب ةطالال ة لهيئا م ع ب رمت موافق ة،ال حال ة وف ي .ال رأي اءد إلب لعقوباتا تطبيق نةلج

 .ينوسبحملا من ةللعاما يدال تخدامسال والخاصة

 .بةطالال ةلهيئا لوممث ةلعقابيا سةسؤملا يرمد من آل يةفاقتالا على يوقع

 ينالثا القسم

 يةفصنلا يةرحلا

خ الل ة لعقابيا سة سؤمال خارج نهائيا يهعل مولمحكا المحبوس وضع ية،فنصال يةالحر نظامب قصدي104لم  : ادة ا

 .يوم آل مساء إليها عوديل ارةداإل بةرقا أو سةحرا ونود فردانم هارنال

 ه لتمكين الق سم، ه ذا ف ي مح ددةال شروط لا وفق بوس،محلل يةفصنلا يةالحر نظام من االستفادة نحمت :105 مادةلا

 .نيهم ينوكت أو عليا اساتدر ةعمتاب أو ،يلتقنا أو عاملا يمعلتال في دروس ولةمزا أو مل،ع يةتأد من

 : المحبوس يةفصنلا يةالحر نظام من يدفتيس أن نيمك :106 مادةلا

 .هراش)24(ينوعشر عةبرأ هعقوبت ضاءانق على بقي الذي ئدلمبتا يهعل مولمحكا-

 انق ضائها عل ى بق يو بة،وعقال)1/2(نصف وقضى ية،رللح بةسال بةوقعب يهعل كمالح سبق ذيال يهعل مولمحكا-

 .هراش)24(ينوعشر عةبرأ عن يدتزال مدة

 ب ات،وعقال ق تطبي ن ةجل شارة تاس عدب بات،عقولا تطبيق لقاضي مقررب يةفصنلا يةالحر نظام في المحبوس يوضع

 .عدلال ارةزبو تصةخملا مصالحال بذلك عرتشو

 يتال شروط ال تراماح ب وب، تكمد تعه يف ية،فصنال ةيالحر ام نظ نم يدفتسمال وس المحب زم تلي :1107ادة1ملا

.االستفادة مقرر يتضمنها

 اع رجبإ ة لعقابيا سة سؤملا يردم مرأي تفادة، االس روط ش د ألح ه خرق أو ،د لتعهاب وس المحب الل إخ ة حال يف 

 أو ا،هفوق أو ية،فصنال ةيالحر ام نظ نم تفادة ساال ىعل اء اإلبق رر يقل ات لعقوبا ق تطبي ي قاض ربيخو وس، بمحال

 .لعقوباتا تطبيق نةلج استشارة عدب وذلك ها،ئغاإل

 بهسا بح دعو لما بهسكم م ن م الي مبل غ ازة بحي يةفن صال ي ةرالح نظام من يدفتمسال للمحبوس ؤذني :108 مادةلا

 .ضاءتاالق ندعةيغذتوال قلنلا يفمصار يةطغتلبةسامحال ضبط بةتاآ لدى

 ة آتاب ل دى بهسا ح إلى نهم بقي ما رجاعإو به، له ونمأذال ماليال المبلغ من فهيرمصا يربرت المحبوس على يجب

 .ةلعقابيا ةبالمؤسس بةسامحال ضبط
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لثاثلا القسم 


حةوتفلما ةالبيئ اتمؤسس 

 أو تي،امدخ أو حرفي أو ناعيص أو فالحي طابع اتذ آزمرا كلش وحةتفمال ةلبيئا مؤسسات تخذت :109 مادةلا

 .نالمكا ينعب ينوسبحملا اءإيوو يلغشتب زوتتمي مة،اع عةفنم اتذ

 ام نظ يف ع الوض روط ش توفيسي ذي ال وس المحب ة، توحفملاة لبيئا ام نظ يف ع يوض أن ن يمك :1110ادة1ملا

 .يةالخارج لورشاتا

 ق تطبي ن ةجل شارة تاس ع دب وح ةتفمال ة لبيئا نظ ام ف ي الوض ع مق رر ب ات،وعقال تطبيق قاضي تخذي :111 مادةلا

 .بذلك عدلال ارةزبو تصةخملا مصالحال عارشوإ بات،عقولا

 .وحةتفمال ةلبيئا نظام في الوضع بها تم تيال قةيرطلا بنفس ةقللمغا ةلبيئا نظام إلى رجوعلا يقرر


ثثالال الفصل 


وسينمحبلل اعيمجتاال اجدماإل إعادة 

 المجتم ع فيه ا ي ساهمو الدول ة، ات هيئ به ا ت ضطلع ةمهم هي ينوسبحملل ماعيتجالا ماجإلدا عادةإ :112 مادةلا

 اج دماإل ادة عإوة ربيلتا ادة عإ شاطات ن سيق لتن آةترشمال ةيالوزار ةناللج سطرها ت يتال مجرا بلل ا وفق ني،دملا

 .ونناقلا هذا من 21 لمادةا في عليها نصوصملا ينوسبحملل ماعيتجالا

 ة ولدلل صة تمخال صالح مال عم اون بالتع ف كلت ونسج ال ارةدإل ةعبات ةيخارج صالح م شأ نت :1113ادة11مال

 .ينوسبحملل ماعيتجالا دماجاإل عادةإ مجبرا بتطبيق يةمحلال تاماعجوال

 أح د ف ي معه ضو عل ى ة رتبلمتا الخاص ة وال شروط اماتلتزالل ينعضالخا ألشخاصا ةعبمتاب مصالحال هذه تقوم

 .ونناقلا هذا في اليهع نصوصملا مةظنألا

 خاص شألاةعومتاب ة، يماعتالجاتاقيقتحالءإجرا ب ةضائي لقاتاطلسال نم فيكلتبوم قت أن اهنكمي امآ

 .ةضائيلقا بةالرقا نظام تحت ينوعوضملا

 .ميلتنظا طريق عن وسيرها ونالسج ارةدإل يةالخارج مصالحال يمنظت آيفيات تحدد

 .همنعاجفراإلندعنزيولمعاينوسبحمللنحمت ية،لماويةماعتاج عدةامس تؤسس :114 مادةلا

 .ميلتنظا طريق عن عدةالمسا هذه نحم وآيفيات شروط تحدد

 .ةلعقابيا ةللعاما يدال يلغشتب تقوم ةيعموم سةسؤم دثتح :115 مادةلا

 .ميلتنظا طريق عن وسيرها وتنظيمها سةسؤملا هذه هامم تحدد
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سمخاال ابلبا 


اثدحألا اجدموإ يةربت إعادة 


األول الفصل 


همعاضوأو األحداثب ةصالخا ظمةنألا 

 همن سج سب ح اثد األح اجمدإوة ربيت عادةإ آزمرا داخل ينوسبحملا اثدحاأل وتوزيع رتيبت تمي :116 مادةلا

 .ةعومتاب يهوجتو ظةالحم لفترة ونعضيخو ،ةائيزجلا مضعيتهوو همنسو

 ف ي دثحلا ع زل ةقائيوأويةص ح باب ألسنيمك ن هأي رغي،م اعالج نظامال اثدحاأل على يطبق :117 مادةلا

 .ئممال كانم

ه ذا م ن ب عوالرا ثلالثانابيبلا ف ي اردةولارابيدلتا م ن ل ه ئ مالم وهم ا ح دود في دثلحايدفتيس : 118
 

 .ونناقلا

 مل ةعام،ة لعقابيا سة سؤمبال اثد لألح مخ صصال اح نلجا أو ،زرآلماب اجدهتو خالل دثلحا ملعاي :119 مادةلا

 .ملةاآ يةرعا له ويحقق ته،مآرا ونيص بما هصيتوشخ نهس ضياتمقت فيها تراعي

 : من الخصوص وجه على المحبوس دثلحا يدفتيسو

 قلي،عوال الجسدي لنموه يةآافو نةوازتم ةائيذغ بةوج-

 ناسب،م لباس-

 مرة،تسم ةطبي وفحوص يةصح يةرعا-

 يا،ميو الطلق اءلهوا في سحةف-

 فاصل، وند من مباشرة يهئرزا ثةمحاد-

 .ارةداإل بةرقا تحت عد،ب عن تصالالا ئلوسا لااستعم-

 ل م م ا ي لمهنا أو الدراس ي اهستو م رف ع غ رضب ئ مالم م لع وسبالمح دثحلا إل ى ندي س أننيمك :120 مادةلا

 .ونناقلا هذا من 160 لمادةا كامحوأ الحدث، مصلحة مع ذلك عارضتي

 ة ديبيلتأا رابيد لتا أحد إلى نظافةوال منألاو ضباطاالن قواعد يخالف الذي المحبوس دثلحا عرضتي :121 مادةلا

 : ةاآلتي

 نذار،إلا-1

 ،خلتوبيا-2

 مادةلا
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 ،ةفيهيرلتا لنشاطاتا عضب من قتلمؤا مانرالح-3

.ماليال بهسكم في تصرفال من قتلمؤا المنع-4

 ثللثاانريدبي لتا رر يق وال ،يان لثاو ولألانريدبي لتا ة، حالال سب ح،ة لعقابيا سة سؤملا أو زآمرال يردم رر يق 

 .ونناقلا هذا من 122 لمادةا في عليها نصوصملا ديبألتا نةلج رأي أخذ عدب إال بع،اوالر

 ه ذا م ن 126 ادة لما ف ي عليه ا ن صوصمال ة ربيلتا ادة عإ ن ةجل إخط ار الح االت، جمي ع ف ي ير،م دال عل ى يجب

 .المحبوس دثلحا ضد متخذةال رابيدلتا كلب نون،القا

 بالمؤسسات اثدحلأل جناح آل وفي األحداث، دماجإو ةربيلتا عادةإ آزمر آل توىسم على دثتح :122 مادةلا

 الحال ة، سب ح ،ة لعقابيا سة سؤمال يرمد أو األحداث، دماجإو ةربيلتا عادةإ آزمر يرمد يرأسها ديبألتل نةلج ،ةلعقابيا

 : يةوضع من لكوتتش

 ،ساالحتبا لحةمص رئيس-

 نفس،ال علم في تصمخ-

 ،ةعياجتما عدةامس-

 .مرب-


ينثاال الفصل 


األحداث ةتربي إعادة اتطانش تأطير 


اعيمجتاال ماجهمدوإ 


األول القسم 


مرآزال مدير 

 ينال ذ ينؤهل مال ينفظوملا ينب م ن تارخي يرمد إلى اثدحاأل دماجإوةربيت عادةإ آزمر ارةدإ ندتس :123 مادةلا

 .يننحالجا اثدحاأل نلشؤو خاصا اهتماما ونولي

 ع ةبتام وعل ى ن ي،هموال الدراس ي موينه وتك اثد األح ة ربيت عل ى ونهري س ون فظوم يرم دال إشراف تحت ليعم

 .المجتمع تجاه بجوالوا ةيبالمسؤول عورهمش إلحياء ،ملوآهس تطور

 يرم د عل ى ب يج ت ه،وفا أو ب هوهر أو ت شفى،مسال في عهوض أو المحبوس دثلحا مرض حالة في :124 مادةلا

 يس ئر أو تص، مخال اثدحاأل قاضي فورا، يخطر أن ةلعقابيا ةالمؤسس يرمد أو األحداث، دماجإو ةربيت عادةإ آزمر

 .ضاءتاالق ندع يهول أو الحدث، ووالدي ةربيلتا عادةإ نةلج

 دث لحل نحمي أنة لعقابيا سة سؤمال يردم أو داث، األح اج دمإوة ربيت ادة عإ زآمر يردمل وز يج :1125ادة1ملا

 أو يةفيال ص ات ملمخيا بإح دى أو ت ه،ئلعا ن دع يق ضيها يوما)30(نثالثي لمدة إجازة يف،صال فصل أثناء بوس،محال

 .ونناقلا هذا من 126 لمادةا في عليها نصوصملا ةربيلتا عادةإ نةلج إخطار مع يه،ترفال آزمرا
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 ةدينيلاو ةلوطنيا يادعألا بةسانمب ةاستثنائي عطال والسلوك لسيرةا نحس المحبوس دثلحا نحم يضا،أ يرمدال نيمك

 ي امأ )10( شرة ع ةاالستثنائي طلعلا مدد مجموع تجاوزي أن األحوال، جميع في نيمك ال نهأ يرغ ،هلتعائ مع لقضائها

 .هرأش)3(ثةالث آل في


ينالثا القسم 


ةلتربيا إعادة نةجل 

 لاتقب االس بجناح لمهيأةا ةلعقابيا والمؤسسات اثدحاأل دماجإو ةربيلتا عادةإل آزمر آل لدى دثتح :126 مادةلا

 : يةوضع من لكوتتش األحداث، قاضي يرأسها ةربيلتا عادةإل نةلج األحداث،

 ،ةلعقابيا سةسؤملا يرمد أو األحداث، دماجإو ةربيلتا ةإعاد آزمر يرمد-

 ،لطبيبا-

 نفس،ال علم في تصمخال-

 بي،مرلا-

 الوالي، لممث-

 .ثلهمم أو بلديال بيعشال المجلس رئيس-

 .مهامها اءدأ في يفيدها أن نهشأ من شخص بأي ينعتتس أن ةربيلتا عادةإ نةلج نيمك

 بل ةقا اتنو س)3(ثالث لمدة تامخألا حافظ عدل،ال يروز من بقرار ،ةربيلتا عادةإ نةلج رئيس ينعي :127 مادةلا

 .تصمخال ئيالقضا المجلس رئيس من احقترا على بناء يد،دتجلل

 : تييأ بما الخصوص على ةربيلتا عادةإ نةلج تصتخ :128 مادةلا

 ،ةدلمعتما ةلوطنيا مجبرالل وفقا يمعلتال مجبرا إعداد-

 ،يلمهنا ينكوتوال يةمألا لمحو يةونسلا مجبرا إعداد-

 نون،القا هذا في عليها نصوصلما بةوقعلا يدفرتو فتكيي إلى يةماالر رابيدلتا آل احقتراو سةدرا-

 .ماعيتجالا دماجاإل عادةإو ةربيلتا عادةإ مجبرا تطبيق يذفنت متقيي-

 سدساال ابلبا

 بةوقعلا تكييف

 األول الفصل

 وجرخلا إجازة

 لسيرةا حسن المحبوس مكافأة بات،عقولا تطبيق نةلج رأي أخذ عدب بات،عقولا تطبيق لقاضي يجوز :129 مادةلا

 وند م ن روج خ ازة إج نح همب ه ا،نع ق لتأو اتنوس)3( الث ث تساوي يةللحر بةسال بةوقعب يهعل مولمحكا والسلوك

 .يامأ )10( عشرة أقصاها لمدة سةحرا

 .تامخألا حافظ عدل،ال يروز من قرار بموجب تحدد خاصة، شروطا لخروجا إجازة نحم مقرر منتضي أن نيمك
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ينثاال الفصل 


بةوالعق لتطبيق قتلمؤا قيفولتا 

 ي فقتوب سبب م مق رر إصدار بات،عقولا تطبيق نةلج رأي أخذ عدب بات،عقولا تطبيق لقاضي يجوز :130 مادةلا

 ق لي وس بالمح عل ى بها مولمحكا بةوقعلا باقي آان إذا هر،شأ)3(ثةالث تجاوزت ال لمدة يةللحر بةسالال بةوقعلا تطبيق

 : ةاآلتي األسباب أحد توفرو ها،ييساو أو احدةو)1(نةس عن

 بوس،محال ئلةاع أفراد أحد توفي إذا-1

 ئلة،عابال يدالوح لفلمتكا نهبأ المحبوس أثبتو ير،طخ مرضب المحبوس ئلةاع أفراد أحد صيبأ إذا-2

 تحان،ما في آةشارملل يرتحضلا-3

 ئل ةعاال أفراد ب أو الق صر، الدألوبا ضرر إلحاق الحبس في ئهقاب شأن من آانو يضا،أ محبوسا وجهز آان إذا-4

 عجزة،لا أو همنم مرضىال ينآلخرا

œ  .خاص بيط لعالج خاضعا المحبوس آان إذا 5

 ي ف،توقلا رة تف خ الل وس بالمح عن يدقال رفع بة،وعقال لتطبيق قتلمؤا يفتوقلا مقرر على يترتب :131 مادةلا

 .فعال المحبوس قضاها تيال الحبس مدة منض لفترةا هذه تحسب وال

 م ن أو ،يانون لقا ثل همم أو وس بالمح من يةللحر بةسالال بةوقعلا لتطبيق قتلمؤا يفتوقلا لبط يقدم :132 مادةلا

 .لعقوباتا تطبيق قاضي إلى تهئلعا أفراد أحد

 .إخطاره يختار من يامأ)10(عشرة خالل لبلطا في لعقوباتا تطبيق قاضي يبت أن يجب

 أو بة،وعقال لتطبيق قتلمؤا يفتوقلا مقررب بوسحموال مةعاال بةلنياا لعقوباتا تطبيق قاضي يخطر :133 مادةلا

 .لبلطا في لبتا يختار من يامأ)3(ثةالث صاهقأ أجل في الرفض

 ن ةجالل م امأ ال رفض مق رر أو ب ة،عقولا ق لتطبي ت قؤلما ي فقتوال مق رر في عنطلا عاملا بئناوال للمحبوس يجوز

 مق رر ف ي ع نطلل مق ررال غ ليتب يخت ار م ن ي امأ)8(ة ثماني خ الل ن،انو الق هذا من 143 لمادةا في عليها نصوصملا

 .موقف ثرأ ونناقلا هذا من 143 لمادةا في عليها نصوصملا نةاللج مامأ بةوقعلا لتطبيق قتلمؤا يفتوقلا

 ثثالال الفصل

 شروطملا راجفاإل

 اجر فإلا م ن يدفتي س أن ي هلع به ا ك وممحال بةوقعلا مدة من رااختب فترة قضى الذي المحبوس نيمك :134 مادةلا

 .تهماقتسال يةجد ضمانات هروأظ والسلوك لسيرةا حسن آان إذا مشروط،ال

 .يهعل بها مولمحكا بةوقعلا)1/2(نصفب ئدلمبتا للمحبوس بةسنبال رااالختب فترة تحدد
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 م دتها ق لت أال عل ى يه،عل ابه مولمحكا بةوقعلا)2/3(ثيثلب إلجراما دالمعتا للمحبوس بةسنبال رااالختب فترة تحدد

 .احدةو)1(نةس عن والحألا جميع في


.نةس)15(عشرة بخمس بدمؤال السجن بةوقعب يهعل مولمحكا للمحبوس بةسنبال رااالختب فترة تحدد 


من ض ت دخلو ع ال،ف وس بالمح قضاها حبس مدة آأنها ئاسير عفو بموجب بةوقعلا من خفضها تم تيال لمدةا عدت 

 .بدمؤال السجن بةوقعب يهعل مولمحكا المحبوس حالة عدا فيما وذلك ،رختبااال فترة حساب

 134 ادة لما في عليها نصوصملا رااالختب فترة شرط، وند المشروط اجفراإل من يدفتيس أن نيمك :135 مادةلا

 سةسؤملا منأب ساس مال نهأش نم ه وعقو لبق ريخط دثاح نع صة تخملا لطاتسلا غ يبل ذي ال وس المحب اله، أع

 .هميقافوإ ينمرمج عن كشفي مة،اع فةبص أو ،هريدبم على عرفتلل لوماتعم يقدم أو ،ةلعقابيا

 ومب الغ ،ةضائيلقا يفمصارال سدد قد كني لم ما المشروط اجفراإل من يدفتيس أن المحبوس نيمك ال :136 مادةلا

 .عنها له نيمدال الطرف نازلت يثبت ما أو ،ةدنيلما ضاتيلتعوا آذاو يه،عل بها مولمحكا اماتلغرا

 م ن احرقتا كل ش ف ي أو ،يانون لقا ثل همم أو شخ صيا وس بالمح م ن شروط مال اجرفإلا بلط يقدم :137 مادةلا

 .ةلعقابيا سةسؤملا يرمد أو بات،عقولا تطبيق قاضي

 وفق ا ،ي هف تلبل اتبلعقوا ق تطبي ن ةجل عل ى المشروط اجفراإل لبط لعقوباتا تطبيق قاضي يليح :138 مادةلا

 .ونناقلا هذا كامحأل

 وسبلمح شروط مال اجرفإلا بلط ف ي بته ا ن دع ب ات،وعقال ق تطبي ن ةجل يلةكشت منت ضت أن يجب :139 مادةلا

 .اثدحاأل دماجإو ةربيلتا عادةإ آزمر يرمد آذاو ،ةربيلتا عادةإ نةلج رئيس تهفصب األحداث، قاضي يةوضع حدث،

 آ زرم يرم د أو ،ة لعقابيا سة سؤمال يرم دل سببا م ي راقرت شروط مال اجرفاإل مل ف منتضي أن يجب :140 مادةلا

 .تهماقتسا مانضل يةالجد تايطعموال بوس،محال وسلوك سيرة ولح الحالة، حسب األحداث، دماجإو ةربيلتا عادةإ

 إذا ب ات،وعقال ق تطبي ن ةجل رأي أخ ذ ع دب مشروط،ال اجفراإل مقرر لعقوباتا تطبيق قاضي يصدر :141 مادةلا

 .هراش)24(ينوعشر عةبرأ عن قلي أو يساوي بةوقعلا باقي آان

 تج ني وال ص دوره، ف ور ة لعقابيا سة سؤمال ضبط بةتاآ طريق عن عام،ال لنائبا إلى المشروط اجفراإل مقرر يبلغ

 .عنطلا أجل ضاءانق عدب إال أثره

 ه ذا م ن 143 ادة لما ف ي عليه ا ن صوصلما ن ةجالل م امأ المشروط اجفراإل مقرر في عنطي أن عاملا لنائبل يجوز

 .ليغلتبا يختار من يامأ)8(ةثماني أجل في ونناقلا

 .موقف ثرأ نةاللج هذه مامأ اجفراإل مقرر في عنطلل
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)45(ين عبروأ سة مخ هل ةم خ الل ع امال ب لنائا م ن أمامها فوعرلما عنطلا في وجوبا لعقوباتا فتكيي نةلج تبت

 .عنطلل رفضا خاللها لبتا عدم عديو .عنطلا يختار من اءدابت يوما

 دة م ضاءانق على باقيال المحبوس عن المشروط اجفراإل مقرر تام،األخ حافظ عدل،ال يروز يصدر :142 مادةلا

 .ونناقلا هذا من 135 لمادةا في عليها نصوصملا لحاالتا في هرا،ش)24(ينوعشر عةبرأ من ثرآأ هعقوبت

 ذآورة لما ون عطلا ف ي لبتا تولىت بات،عقولا فلتكيي نةلج تام،األخ حافظ دل،لعا يروز لدى دثتح :143 مادةلا

 فيه ا ت لبا ت صاصخا ع ودي ت يلا شروط مال اجرفإلا ات بلط س ةاودر نون،القا هذا من 161و 141و 133 موادال في

 .بشأنها مقررات ارهدصإ بلق فيها رأيها اءدبإو تام،األخ حافظ عدل،ال يرلوز

 .ميلتنظا طريق عن وسيرها وتنظيمها نةجالل هذه يلةكشت تحدد

 مق رر إص دار ب لق الحال ة، سب ح ت ام،األخ افظ ح ع دل،ال يرلوز أو لعقوباتا تطبيق لقاضي يجوز :144 مادةلا

 م صالحو ال والي يخط ر أن عل ى ه ا،ب م ةاإلقا وس بالمح ت اريخ ت يلا يةالوال والي رأي لبيط أن مشروط،ال اجفراإل

 .المشروط اجفراإل مقررب تصةخملا منألا

 رر مق منضي أن ة، حال سب ح ام، تاألخ افظ ح دل، عال ريوز أو ات لعقوبا ق تطبي ي قاض ن يمك :1145ادة1ملا

 .عدةاومس بةمراق رابيدوت خاصة اماتلتزا المشروط اجفراإل

 تقو ب ةوقعال م ن ب اقيال زء جلل يةواسم ت ة،مؤق ب ةوقعل وس بمح عن المشروط اجفراإل مدة ونكت :146 مادةلا

 .اجفراإل

 .اتسنو)5(بخمس بدمؤال بالسجن يهعل مولمحكا المحبوس عن المشروط اجفراإل مدة تحدد

 ا نهائي ن هع مفرج ا ي هلع ك وممحال ر عتبا أعاله، لمذآورةا آلجالا ضاءانق ندع المشروط اجفراإل مدة تنقطع لم إذا

 .المشروط يحهرست يختار نذم

 اجر فإلا مق رر اء غلإ الحال ة، حسب تام،األخ حافظ عدل،ال يرلوز أو تالعقوبا تطبيق لقاضي يجوز :147 مادةلا

 .ونناقلا هذا من 145 لمادةا في عليها نصوصملا الشروط ترمحت لم أو نةإلدااب يدجد كمح صدر إذا المشروط

 ق رربم غ هيبلت مج ردب ،ه عقوبت فيه ا يق ضي آ ان ت يلا ة لعقابيا سة سؤمبال ي هلع ك وممحال ق يلتح غاء،اإلل حالة في

 .مقررلا هذا ذلتنفي ةيلعموما لقوةا تسخر أن مةعاال ةبلنياا نويمك بات،عقولا تطبيق قاضي طرف من لغاءاإل

 ي ه،عل به ا ك وممحال ب ةوقعال م ن بق ىت م ا ضاء ق يهعل مولمحكل بةسنبال المشروط اجفراإل مقرر لغاءإ على يترتب

 .يةقضم بةوقع المشروط اجفراإل نظام في قضاها تيال لمدةا عدتو
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 اجر فإلا م ن تفادة االس ا نهائي ي هلع ك وممحال ن يمك نون،القا هذا من 134 لمادةا كامحأ عاةامر وند :148 مادةلا

 إعاق ة أو ي رطخ م رضب م صابا آ ان إذا يةص ح باب ألس ت ام،األخ افظ ح ع دل،ال ي رزو م ن مقرر بموجب المشروط

 ةدنيلبايةال صح ت هحال عل ى دةيازومت ستمرة مفةب صوالبسثرت ؤ أن ش أنها م نو بس، الح ف ي ئهقابمعىفتتنا مةئاد

 .يةفسنوال

 أن بجوي ات، بعقولا ق تطبي ي قاض رفط نم ية،حص بابسأل شروط الم اجرفاإل فمل كلشي :1149ادة1ملا

 اءبأط)3(ث ةالث دهعيي ةلقعأوةطبي رةبخي ررتق،ة لعقابياسةسؤمال بطبي م ن ف صلمي ررتق ع ن ضالفمنتضي

 .غرضلا هذال ونيسخر مرض،ال في نصائييخأ

ف ي عليه ا ن صوصمال رابيدلتاو الشروط لنفس يةصح ألسباب بشرط نهع لمفرجا يخضع أن نيمك : 150
 

 .يةالصح تهحال مع فاتتن لم ما نون،القا هذا من 145 لمادةا


عبساال ابلبا 


باإلعدام هميلع محكوملاب ةصالخا األحكام 

 : ونناقلا هذا هومفم في إلعداماب يهعل مولمحكا بالمحبوس قصدي :151 مادةلا

 اإلعدام، بةوقعب نهائيا يهعل مولمحكا المحبوس-1

 .قهح في نهائيا كمالح بحيص ولم إلعداماب يهعل مولمحكا المحبوس-2

 ع دل،ال ي رزو م ن بق رار مح ددةال ة لعقابيا سات لمؤسا إح دى إل ى إلع دامبا ي هلع كوممح آل وليح :152 مادةلا

 .أمنيا مدعم جناح في بها دعويو تام،األخ افظح

 .هارانو ليال نفراديالا الحبس نظام إلى إلعداماب يهعل مولمحكا يخضع :153 مادةلا

 ق يطب أن ن يمك نف رادي،اال بس الح نظ ام ف ي اتنو س)5( سخم دةم إلع دامبا يهعل مولمحكا ضاءقعدبنهأ يرغ

).5(خمس على يديز وال)3(ثةالث عن عددهم قلي ال ئة،فال نفس من نمحبوسي مع هاران ماعيالج الحبس نظام يهعل

 ف ي ينآخ ر ين وسبمح م ع أو ف ردانم يق ضيها سحة وف راحة فترة من إلعداماب يهعل مولمحكا يدفتيس :154 مادةلا

 .ةلعقابيا سةسؤملل الداخلي نظامل وفقا لذلك، مخصص جناح

 .العفو لبط رفض عدب إال إلعداما بةوقع فذنت ال :155 مادةلا

 ك وممحال عل ى وال هرا، ش )24(ينوع شر ع ةبأر وند فلطل عةمرضلا أو ملالحا على إلعداما بةوقع فذنتال آما

 .يرخط مرضب أو وننجب صابملا يهعل

 .مضانر هرش خالل أو ،ةلجمعا يوم وال ،ةدينيلاو ةلوطنيا يادعألا يامأ إلعداما بةوقع فذنت ال

 مادةلا
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156 .بةوقعلا يذفنت ندع إال نهع العفو برفض إلعداماب يهعل مولمحكا يبلغ ال : 

157
 .ميلتنظا طريق عن لبابا هذا كامحأ تطبيق آيفيات تحدد :


نمالثا ابلبا 


آةرتلمشا األحكام 

 .يلمهنا تواهمسم ينتحسو ونالسج ارةدإ موظفي ينوكت منتض تخصصةم مدارس دثتح :158 مادةلا

 .ميلتنظا طريق عن سيرهاو تنظيمها يحددو

 عادةإ مةظنأ أحد من لالستفادة توفرها بجالوا الشروط آل من أو عضب من المحبوس عفاءإ نيمك :159 مادةلا

 و ه آم ا ات ملومع أو ات نبيا لطاتس لل يق دم عن دما نون،الق ا ه ذا ف ي عليها نصوصملا ماعي،تاالج دماجاإلو ةربيلتا

 .نالقانو هذا من 135 لمادةا في محدد

 ل م م ا ي ة،ماعتاالج يةماوالح للعما تشريع كامحأ من مةبخد أو لبعم يامقلل نلمعيا المحبوس يدفتيس :160 مادةلا

 .آمحبوس عهوض مع متعارضا ذلك كني

 ا طبق ذ تخمال ات لعقوبا ق تطبي ي قاض رر مق أن ام، تاألخ افظ ح دل، عال ريوز معل ىإل ل وص إذا :1161ادة1ملا

 نةلج على مرألا عرضي أن فله عام،ال نظامال أو منألا على سلبا على ثريؤ ونناقلا هذا من 141و 130و 129 موادلل

 .يوما )30( ونثالث صاهقأ أجل في لعقوباتا فتكيي

 .هعقوبت باقي ضاءقل ةلعقابيا سةسؤملا نفس إلى يدفتمسال يهعل مولمحكا عادي مقرر،لا لغاءإ حالة وفي

 م ن 81 ادة لما ك امألح طبق ا م الأع من به يقوم ما عدا فيما مؤدى، ملع آل لمقاب المحبوس تلقىي :162 مادةلا

 يروال وز ت ام،األخ افظ ح ع دل،ال ي رزو ين ب شترك م ق رار ب بموج يح دد ولج د ق وف تق در ي ةمال نح ةم نون،القا هذا

 .للعمبا فللمكا

 مهنأ نون،االق ذاه امكحألا تطبيق ين وسبحملل ت سلم يتالتاهادشوال اتاز اإلج يف ارة شاإل ع تمن :163 1ادةمال

 .همبسح فترة خالل عليها تحصلوا

 سات المؤس رسيي ت ينتح س غ رضب خاص ة أو ي ةمومع ات هيئ مع قياتاتفا برمت أن ونالسج ارةدإل :164 مادةلا

 .ينوسبحملل ماعيتجالا دماجاإلو ةربيلتا عادةإ أهداف يدتجسو ،ةلعقابيا

 مادةلا

 مادةلا
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 عسالتا ابلبا

 ةالجزائي األحكام

 أو ال سجون، ارةدإل ت ابع موظ ف آ ل ب ات،وعقال وننا ق ف ي عليه ا نصوصملا كاملألح طبقا قبيعا :165 ةمادلا

 .مهنيا سرا أفشى ين،سبومحال دماجإ عادةإو ةربيلتا عادةإ نشاطات في يساهم شخص أي

 را دين الفآ شرة ع نم ةمغرابو اتنو س)3( الث ث ىإل هر أش)6(تة س نم الحبس ب بقيعا :1166ادة1ملا

 وسبمح يمت سل ي رغال ق طري ع ن أو سه فنب ولحا أو قام من آل )دج50.000( رادين ألف ينمسخ إلى )دج10.000(

 .به مرخص يرغ آخر شيء أي أو دواء، أو سلةمرا أو ماليا مبلغا ،اقانون مقررةلا لحاالتا يرغ في

 اجإخر ب الظ روف، نفس في ياملقا ولحا أو قام من آل أعاله، لفقرةا في عليها نصوصملا بةوقعلا لنفس عرضتي

 .ذآرها السالف األشياء

 أو ه وظيفت سبب ب ين وسبمحال م ن ابر قتلال ؤهال م شخ صا أو ة لعقابيا سة سؤمال ميتخدسم من فاعلال آان وإذا

 إل ى )دج 10.000( رادين الفآ شرة ع م ن ي ةمال م ةغرابو اتسنو)5(خمس إلى)1(نةس من بالحبس قبيعا همهنت

 ).دج 50.000( رادين ألف ينمسخ

 إل ى )دج 10.000( رادين الفآ عشرة من مةغرابو)2(نسنتي إلى)2(ينهرش من بالحبس قبيعا :167 مادةلا

 ت هامراع ع دم أو ه حيطت ع دم أو ه بتهاون سبب ت ونالسج ارةدإل تابع تخدممس آل ،)دج 50.000( رادين ألف ينمسخ

 .للخطر ،اأمنهو ةلعقابيا سةسؤملا نظام أو ينوسبحملا صحة يضعرت في مةظنألا

 إل ى )دج 5.000( رادين الفآسةمخ م ن مةغرابو)2(نسنتي إلى)2(ينهرش من بالحبس قبيعا :168 مادةلا

 اإلع دام، ب ةوقع ذ بتنفي الق ةع له ا ائق وث أو ات نبيا ن شر ف ي ساهم أو قام من آل ،)دج 20.000( رادين ألف ينعشر

 .عدلال ارةزو عن ادرالص غالبوال ،ذلتنفيا محضر عدا فيما

 ت آان يلة سو ي ةأب ب راخ اعذأ أو أف شى أو ن شر م ن آل أعاله، لفقرةا في عليها نصوصملا بةوقعلا لنفس عرضتي

 ذ لتنفيا مح ضر ق وتعلي إلع دامبا ي هلع ك وممحلل و العف مرس وم غ ليتب ب لق العفو ب عل قتمال ةيرلجمهوا رئيس قرار عن

 .نةإلداا كملح يةألصلا سخةنال على العفو يلتسجو

 ال ذي وس بالمح ب ات،وعقال ونناق في عليها نصوصملا لعقوباتل ضرويتع هروب حالة في ريعتب :169 مادةلا

 ول م نون،الق ا ه ذا م ن 130و 129و 110و 104و 100و 56 م وادلا ف ي عليه ا ن صوصمال رابيد لتا أح د م ن فادتاس

 .له محددةلا لمدةا انتهاء عدب ةلعقابيا ةالمؤسس إلى يرجع
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اتنو س)3( الث ث م ن الحبس ب ب قايع ن ا،نوقا عليه ا نصوصم أشد عقوبات بتطبيق إلخاللا وند : 170
  لمادة ا

 م ن آ ل ،)50.000(رادين أل ف ينم سخ إل ى )دج 10.000( رادين الفآ عشرة من مةغرابو نوات،س)5(خمس إلى

 .ةلعقابيا ةالمؤسس إلى يرة،ذخ أو سلحةأ أو يا،لعق مؤثرة مواد أو مخدرة، مواد إدخال ولحا أو أدخل

 )دج 50.000( را دين أل ف ينم سخ م ن م ةغرابو نوات، س)7(س بع إل ى اتنو س)5(خمس من بالحبس قبويعا

 ابر قتلال ؤهال م شخ صا أو ،ة لعقابيا سة سؤمال ميتخدسم م ن فاعلال آان إذا ،)دج 100.000( رادين ألف ئةما إلى

 .تهفيظو بسبب ينوسبحملا من


رشالعا ابلبا 


يةامتخو فةلتخم مأحكا 

 ت يلا ئمللج را بةس نبال ةضائي لقا طةشر ال باط ض الحيات ص ونال سج ارةدإ ضباطو مديرو يمارس :171 مادةلا

 .ونناقلا هذا في عليها نصوصملا ةلعقابيا مةظنألا أحد تطبيق بةسانمب خارجها أو ةلعقابيا ةالمؤسس داخل ترتكب

س يما وال نون،الق ا هذال فةمخالال كامحألا جميع غىتل كري،عسال ضاءقال ونناق كامحبأ إلخاللا وند : 172
 

 يم نظت ونناق منت ضموال 1972 نةس ي رابرف 10 ق المواف 1391 ع ام الحج ة ذي 25 في لمؤرخا 72-02 رقم مرألا

 .ينمساجال ةربيت عادةإو ونالسج

 ة لتنظيميا ن صوصلا بق ىت نون،الق ا ه ذال ة لتطبيقيا ن صوصلا ص دور را ظانت وف ي ،ةليانتقا فةبص :173 مادةلا

 يةار س 1972 نة س ريبراف 10 ق فالموا 1391 امع ة الحج ذي 25 يف ؤرخ ملا 72-02 م رق رملأل اقتطبي ذة لمتخا

 .لولمفعا

 .ةلشعبيا يةطقراميالد يةئرالجزا ةيرلجمهول يةمسالر لجريدةا في ونناقلا هذا نشري :174 مادةلا

.2005 نةس يربراف 6 الموافق 1425 امع الحجة ذي 27 في ئربالجزا حرر

 قةيلفتوب العزيز عبد

 مادةلا
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11979711
في5757--  فياالمؤرخ عام 1144لمؤرخ الثانية عام ججمادى الثانية سنة 55لموافقاالموافق 11393911 مادى سنة غشتغشت 7711
رقم  رقم األمراألمر
والمتمم المعدل القضائية، بالمساعدة والمتممووالمتعلق المعدل القضائية، بالمساعدة  ..المتعلق

 عب،شال باسم

. 

 الوزراء، مجلس رئيس ،ةلحكوما رئيس إن
 تام،األخ ملحا عدل،ال يروز يرتقر على بناء-

. 

 والس يما ألعلىا المجلس اثدحإ منتضموال 1963 نةس يونيو 18 في لمؤرخا 63-218 رقم ونناقلا تضىقمبو-
 نه،م 6و 5 نرتيلفقاو 9و 8 ندتيلماا

 و يولي 10 ق المواف 1385 ع ام ولألا ع ربي 11 ف ي ينؤرخمال 70-53 ورقم 65-182 رقم ينمرألا تضىقمبو-
 ،ةلحكوما تأسيس نضمنيلمتاو 1970 نةس يوليو 21 الموافق 1390 عام ألولىا ادىجم 18و 1965 نةس

 منت ضموال 1965 نةس برمفن و 16 ق المواف 1385 عام رجب 22 في لمؤرخا 65-278 رقم مرألا تضىقمبو-
 ئي،االقض ميلتنظا

 منضتموال 1966 نة س و يوني 8 ق فالموا 1386 امع فرص 18 يف ؤرخ ملا 66-154 م رق رمألا ضى تقمبو-
 ،ةدنيلما اتاءاإلجر ونناق

 منضتموال 1966 نة س و يوني 8 ق فالموا 1386 امع فرص 18 يف ؤرخ ملا 66-155 م رق رمألا ضى تقمبو-
 ،ةائيزجلا اتاءاإلجر ونناق

66-158 م رق رمألا ى عل الع االط دعبو-

. 

 1966 نة س و يوني 8 ق فالموا 1386 امع فرص 18 يف ؤرخ ملا
 26 ق المواف 1386 ع ام ة لثانيا م ادىج 10 ف ي ؤرخ لما 66-298 رق م مرألاب لدلمعاةضائيلقا عدةالمساب لقلمتعاو

 ،1966 نةسرسبتمب
 نة س ربتمب س 27 ق المواف 1387 ع ام ة لثانيا م ادىج 22 ف ي ؤرخ لما 67-202 رق م مرألا على االطالع عدبو-

 المحاماة، نةهم يمنظت منتضموال 1967
 م رق رمألا ضى تقمبو-

.

27ال 67-203 1967 نة س ربتمب س قفالموا ام عة لثانيا ادى مج يف ؤرخ م 1387 22 
 ئي،االقض المدافع ةبمهن لقلمتعاو

 : لييماب مريأ

األول ابلبا 


ةمدنيلا ضاياالق في ةضائيقال مساعدةلا 

األول الفصل 


يةائضقال مساعدةلا يهاف تمنح لتيا اتيفيكلاو شروطال 

 همل محتس وال بح،رال هدفتتسال تيالةويلمعنا ألشخاصاوةيعلطبيا خاصاألش نيمك )لةدعم(: لىوألا مادةلا
 ضائيةقلا عدةالمسا من االستفادة ا،عنه فاعدلا أو ضاءقلا مامأ همبحقوق بةمطالبال مواردهم

 اردهمو له محتس وال ني،طالو يمإلقلا على ةقانوني صورةبيممقيأجنب آلةضائيلقاعدةالمسامن يدفتسيأننيمك
 ضاءقلا مامأ وقهقبح بةمطالبال

 وصصنملا الشروط ونوفيست ال ينالذ ألشخاصا إلى ،ةائياستثن فةبص ،ةضائيلقا عدةالمسا نحم نيمك نه،أ يرغ
 اعزلنا ضوعوم إلى نظرلبا اممتهالاب جديرة همتالحا ونكت عندما ،نلسابقتيا نرتيلفقا في عليها
 وجمي ع ي ةرإلدااو ي ةعادال ةضائي لقا ات هلجا م امأ وح ةطرملا ات علمنازا كاف ةل بةسنبال ةضائي لقا عدةالمسا نحمت

)1( يةظفتحال مالعألاو ةلوالئيا اتاءاإلجرو مالعألا

 )9.ص 15ر.ج .(2009 سنة فبراير 25 في ؤرخملا 09-02 رقم نوناقبال عدلت)1(


: ليي ماآ 1971 سنة غشت 5 في ؤرخملا 71-57 رقم األمر ظل في تحرر 

1ذه1ه أن ين11بت ذاإ يا،ف1عا1إس 1ال1مع ابعملا نحم 1ن1كمي 1تت1 1ةاص1خ 1ةجمعي1 1ل1آو 1ةام1ع لحةص11م اتذ سة11سؤم 1ل1آو خص11ش 1ل1كل 1ال1ح 1ةأي1 1يف1 ائيةض1لق1ا 1ساعدة1


.نوبيلطم أو ينبطال ماإ اءلقضا امأم قوقهاح سةارمم يهالع يلحتيس ياتعمجالو مؤسساتلاو ياتصخالش 

: بقطت وهي 

،ةائيضقلا جهاتال افةآ امأم عةلمرفوا زعاتنامال على-1 

.يهاف عةازمن كنت لم ولو لتحفظيةا ألعمالاو والئيةلا اتءارجإلاو ألعمالا آل على-2 
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 تجري تيال عةواقلاةذيفيلتنا اتاءاإلجرو مالعألا جميع ونناقلا كمبح ةضائيلقا عدةالمسا ملشت :2مادةلا
 .منحهات تيال كامحألا بموجب
 من االستفادة ونبد صادرةلا كامحألا تضىقمب إما ها،ب يامقال نيمك تيال ةذيلتنفيا اتاءاإلجر كلل منحها يسوغ آما

 م وارد ت آان إذا ك وذل ة ذيلتنفيا غةيال ص عليه ا ت آان إذا ة قياتفا ت آان و ول قودعال جميع تضىقمب وإما عدةالمسا تلك
 .ةفيآا يرغ ذلتنفيا يتابع الذي الشخص

 ي رغال نوبي ةضائيلقا عدةالمسا من يدفتمسال ينبذلتنفيا اتاءإجرو مالعأ رهاتثي أن نيمك تيال عاتالنزل بةسنبالو
 ب لمكتا فيه ا ف صلي عدةاس لما ك نلو ،جا االحتي حال ة ات بإثب ق يتعل فيم ا م ةئقا بق ىت سابق لا القرار من االستفادة فإن

 .بعده 3 لمادةا في لواردا يلفصتلل طبقا ضوعولمل تصدىي عندما تصمخال

 ه،العأ ألولىا لمادةا في عليها نصوصملا ردموالا يرتقد في راعتباال ينعب خذؤت )دةيدج(: مكرر 2 مادةلا
 ه،فرصت تحت هي تيال أو مباشرة يرغ أو مباشرة فةبص عدةالمسا لبطا نهام تفعني تيال عتهاطبي انتآ مهما مواردلا
 يةئلعاال نحوالم عاناتإلا ناءتثساب

 تيلا تلك ءاتثنباس ،يلمداخلةجمنت يرغ آانت وإن ولةقنمال يرغ أو ولةقنمالتالكمتلما بارتالعا ينعب تؤخذو
)1(.مرألابيلمعنل يةمالال مةالذ في يرخط اللتخا نهاهر أو يعهاب على يترتب

 آما محلا توىسم ى عل ةضائي لقا عدةاسملل بتمكا ونناقلا ذا ه بجبمو دثستح ت )1دة1يجد(:11رر1كم 12ادة1ملا
)2(.زعلتناا ةومحكم ولةدال ومجلس ياعلال ةلمحكماو ةضائيلقا مجالسوال يةإلدارا آممحاوال

 : من ةضائيلقا عدةالمسا كتبم كلشتي )لةعدم(:3 مادةلا
 : حاآممال ستوىم على-1
 ،ارئيس ية،رلجمهوا يلآو-

.

.

. 

ا،وضع،ةعنيلماةلمحكما ئيسرهيعين قاض-

. 

 ا،عضو ين،ممحالامةنظم ثلمم-
 ا،وضع ،نضائييلقا ينمحضرلل يةوهالج فةرغلا ثلمم-
 ا،وضع، امةقاإل محلليبلدال بيعشال المجلس ثلمم-
 عضوا، ،ةلعموميا ةزينلخا ثلمم-
 ضواع ئب،الضرا ارةدإثلمم-
 : يةرادإلا محاآموال ةضائيقلا سجالمال ستوىم على-2
 ،ارئيس ة،لاحلا حسب ة،لودلا محافظ أو عاملا لنائبا-
 ا،وضع لة،احلا سبح ة،ريادإلا مةمحكلا رئيس أو المجلس رئيس نهعيي تشارمس-
 ا،عضو ين،ممحالامةنظم ثلمم-
 ا،وضع ،نضائييلقا ينمحضرلل يةوهالج فةرغلا ثلمم-
 ،عضوا ة،امقإلا محلليبلدال بيعشال المجلس ثلمم-
 عضوا، ،ةلعموميا ةزينلخا ثلمم-
 ضواع ئب،الضرا ارةدإثلمم-
 : ياالعل كمةحلما ستوىم على-3
 ،ارئيس عام،ال لنائبا-
 ا،وضع يا،لعلا ةلمحكمل ولألا رئيسلا نهعيي تشارمس-
 ، عضوا ا،ليلعاةلمحكما لدى مدعتم ين،ممحالا مةنظم ثلمم-
 ا،وضع ،نضائييلقا ينمحضرلل ةلوطنيا غرفةال ثلمم-
 عضوا، ،ةلعموميا ةزينلخا ثلمم-
عضوا ئب،الضرا ارةدإثلمم-
 : لةدولا لسجم ستوىم على-4
 ،ارئيس ة،لودلا محافظ-
 ا،وضع ة،لودلا مجلس رئيس نهعيي تشارمس-
 ا،وضع ة،ولدلا مجلس لدى مدعتم ين،ممحالا مةنظم ثلمم-
 ا،وضع ،نضائييلقا ينمحضرلل ةلوطنيا غرفةال ثلمم-
 عضوا، ،ةلعموميا ةزينلخا ثلمم-
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 ضواع ئب،الضرا ارةدإثلمم-

 : زعالتنا كمةحم ستوىم على-5
 ،ارئيس ة،لودلا محافظ-
 عضوا، نازع،تال ةمحكم رئيس نهعيي تشارمس-
 ا،وضع يا،لعلاةلمحكماو لةودال مجلس لدى مدعتم ين،ممحالا مةنظم ثلمم-
 عضوا، ،ةلعموميا ةزينلخا ثلمم-
)3( عضوا ئب،االضر ارةدإ ثلمم-

 ي لآو ط رف من عجال،ـتـاالس حـالـة فـي تة،قمؤ فـةـبص،ةـيضائـلقاـدةعـاـسلما نـحمكنمـي )لةدعم(:4 مادةلا
 ال ذي ب لمكتا إل ى جل سة، رب قأ ف ي م رألا يرف ع أن شرط ب تص، مخال الدولة، محافظ أو عاملا لنائبا أو ةيرلجمهوا

. 

)4( بسحبها أو عدةاالمس تلك على باإلبقاء يقضي

 دىل دعوتو تصمخال ةضائيلقا عدةالمسا مكتب رئيس لىإةضائيلقا عدةالمسا لباتط وجهت )لةدعم(:5 مادةلا
 وصل بلاقم لمكتبل مةئاالد نةماألا

)5( ةضائيلقا عدةالمسا مكتب رئيس نهّيعي ضبط ينمأ مةئاالد نةماألا تولىي

. 

)10.ص 15ر.ج .(2009 سنة فبراير 25 في ؤرخملا 09-02 رقم نوناقبال فتيضأ)1(

)10.ص 15ر.ج .(2009 سنة فبراير 25 في ؤرخملا 09-02 رقم نوناقبال فتيضأ)2(

.

. 

. 

)10.ص 15ر.ج .(2009 سنة فبراير 25 في ؤرخملا 09-02 رقم نوناقبال عدلت)3(


: ليي ماآ 1971 سنة غشت 5 في ؤرخملا 71-57 رقم األمر ظل في تحرر 

: ائيةضلقا مساعدةلا من فادةتالسا عن علني 

œ 1 1ساعدةمال 1بطلي ذيل1ا خص1شال نىكس حلم أو وىعدلا في ستنظر لتيا لمحكمةا دىل كونم تبمك : اآملمحاامأم عهافر جبي لتياياقضاللةبنسبال
 

: من فلأويت ،ةائيضقلا 

،اسرئي لةدولا يلوآ- 

لمحكمة،ا رئيس يعينه قاض- 

فة،لتخالم ئبارالض رةاإد ثلمم- 

ئي،اقض دافعفم جديو لم إنو لمحكمةا رةئاد في يقيم ينمحامال ابةقن ثلمم- 

.لهممث أو يدبلال شعبيلا لسلمجا رئيس- 

œ 
: من تألفي ائيضلقا لسلمجا بمقر كونمتبمك ئي،اقضال لسلمجاامأم عهافرجبي لتياياقضاللةبنسبال 2 

،اسرئي املعا ئبناال- 

ئي،اقضال لسلمجا رئيس يعينه قاض- 

فة،لتخالم ئبارالض رةاإد عن ثلمم- 

ئي،اقضال لسلمجا رةئاد في يقيم ينمحامال ابةقن عن ثلمم- 

.لواليةل شعبيلا لسلمجا عن ثلمم- 

: من نوويتك يا،لالع ائيةضلقا لجهةا بمقر ائمق تبمك ألعلى،ا لسلمجا امأم ترفع لتيا ياقضاللةبنسبال-3 

،اسرئي املعا ئبناال- 

ألعلى،ا لسلمجل ألولا لرئيسا يعينه رتشامس- 

فة،لتخالم ئبارالض رةاإد عن ثلمم- 

.ألعلىا لسلمجا دىل بولقماممح- 

.ائيةضلقا لجهةل ضبطلا تبآا مساعدة،لل تبمك آل دىل ابةتلكا مهمة ىلوويت


)10.ص 15ر.ج .(2009 سنة فبراير 25 في ؤرخملا 09-02 رقم نوناقبال عدلت)4(


: ليي ماآ 1971 سنة غشت 5 في ؤرخملا 71-57 رقم األمر ظل في تحرر 

سةل1جربأق في األمر يرفع أن شرطب تص،خالم لةدولايلوآ أواملعائبناال رفطمن تعجال،الساةحال في تة،قمؤ بصفة ائيةضلقا مساعدةلانحمكنمي 

.بهاحبس أو مساعدةلا تلك على اءاإلبقب ضييق ذيلا تبمكال إلى دمة،اق


)10.ص 15ر.ج .(2009 سنة فبراير 25 في ؤرخملا 09-02 رقم نوناقبال عدلت)5(


: ليي ماآ 1971 سنة غشت 5 في ؤرخملا 71-57 رقم األمر ظل في تحرر 

امأم1 ترف1ع وىعدب1 األم1ر 1قتعل ذاإ اصهتصخارةئادفي موطنه جديو ذيلالةدولايلوآ إلىباتوكمباطل يوجه أن ائيةضلقا مساعدةلا لتمسيمن آل على 

ترف1ع لتيا ياقضالا في ألعلىا لسلمجا دىل املعا ئبناال إلى أو ائيضلقا لسلمجا تصاصخا من بقضية تعلقي األمر آان ذاإ املعا ئبناال إلى أو لمحكمة،ا 

.لجهةا هذه امأم 
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 : يةآلتا بالوثائق ةضائيلقا عدةالمسا لبط يرفق )لةعدم(:6 مادةلا
 ،هرتمباش مرادال ذلتنفيا أو ئيالوال للعما أو الدعوى ضوعولم يزوج عرض-
 ة،ريبضلا فرض عدم شهادة أو ائبرضلا ولجد من مستخرج-
 تضاء،قاال ندع يرة،األخ ثةالثال هرلألش بتالرا آشف-
 ل محل دي بلال بيعش ال سلجملا يس رئ رف ط نم هيعل صادق م وارده، مي لمعنا هيف ت يثب رفي ش يحصر ت-

. 

)1( مةإلقاا

 لتحرياتابقوميأن،هرئيس بلقمنيهعل يةقضاللةإحا عدبةضائيلقاعدةالمساتبمكنيمك )لةدعم(:7 مادةلا
 ضائيةقلا عدةالمسا لبطا موارد ولح يةالضرور

 تيال لوماتعملا آل بلمكتل ترسل أن ي،عامتجالا مانضلا مصالحو يةمحلال عاتالجماو ولةدال مصالح لىع
 .مرألاب يلمعنا واردم من آدتأبال محست تيوال يطلبها

 .والمقب ةضائيلقا عدةالمسا لبطريعتب ها،رإخطا يختار من وماي)20(ينرشع أجل في لردا عدم حالة وفي
 ىإل تماع االس ض رورة، كلذ يف رأى إذا ه يمكنو ال، اآلج رب قأ ف ي بللطا يف ف صلي أن بتلمكا ىعل ب يج

)2( يلمعنا

 والق رار م لتمحال ق التحقي ة نتيج را ظانت وف ي أع اله، 4 ادة لما ك امأح عن نظرلا بقطع ،بلمكتلنيمك :8 مادةلا
 .ةضائيلقا عدةالمسا نحم ةإمكاني يقرر أن أعاله، عةباسلا لمادةا في يهعل نصوصملا

. 

 رجاعتسبا زم يل يدفتسمال ان ف ة الحال ذه ه ي وف ق، يقتحال ةجنتي ى عل الع االط دعب رر قلما ذا ه ال طبإن ويمك
 .ألخرىا يفمصارال على زيادة ،ةضائيلقا عدةالمسا على بناء قعتو تيال قوقحوال يف،رمصالا

 الدعوى، يف نظرت تيال هةالج لدى ئمالقا لمكتبا هو مساعدة،لا لبط يهإل رفع الذي لمكتبا كني لم إذا :9مادةلا
 .تصةخملاةضائيلقا هةالج إلى ملفلا يليح ثم مقدمال لبلطا في فصلي أن يهعل فإن

 ضائيةقلا عدةالمسا بأن يحتصروال ئلوالوسا ئعللوقا يزاجو عرضا بلمكتا اراتقر منتضت )لةدعم(:10 مادةلا
 الرفض أسباب بديي أن مكتبلا لىع فإن ت،ضفُر إذا أما ، ابلألسب آرذ ونبد وذلك منحت قد

 تبمكال نفس امأم تظلملل بلةاق ونتك أنها يرغ .عنطلا طرق من طريق بأي لمكتبا قرارات في عنطلا كنيم ال
 .ليغلتبا يختار من يامأ)10(شرةع أجل في

 إل ى الق رار يرفع أن حق ونبد منحت ةضائيلقا عدةالمسا أن له نتبي إذا الـدولة، محـافـظ أو عـامال بئنـاللـ يجـوز
لمكتبا

.

.

)3(.مرألا لزم إذا له يلعدت اءإلجر تص،خملا


)10.ص 15ر.ج .(2009 سنة فبراير 25 في ؤرخملا 09-02 رقم نوناقبال عدلت)1(


: ليي ماآ 1971 سنة غشت 5 في ؤرخملا 71-57 رقم األمر ظل في تحرر 

: ةيتالال ئقثابالو حبيص أنو تهامإقا ادرمال وىعدلا موضوعل وجيزا ضاعر طلبلا منتضي أن جبي 

،ةضريبلا رضف عدم شهادة أو ئب،ارضال جدول من ستخرجم-1 

œ 
.نتآا مافيآ معاشه، بابألس فصالم نايابنمضويت اءلقضا امأم حقوقه ارسمي أن ليهع يلحتالمس من جعلت ردهاوم لةق أن طالبال به تيثب يحرصت 2 

.يحرصتلا فلأس في األخير ذاه له يشهدو ته،مإقا حللم يدبلال شعبيلا لسلمجا رئيس امأم تصريحه صحة طالبال ؤآدوي


)10.ص 15ر.ج .(2009 سنة فبراير 25 في ؤرخملا 09-02 رقم نوناقبال عدلت)2(


: ليي ماآ 1971 سنة غشت 5 في ؤرخملا 71-57 رقم األمر ظل في تحرر 

رداو1م اي1ةآف عدم خصيمايف رشادتلالس وريةضرلا ياترحتال بكل يقوم أن لةدولايلوآ أو م،عاال ئبناال رفط من ليةع لقضيةاةحالإ بعد تب،كللم كنمي

.طالبال 

.رةروض ذلك في رأى ذاإ طالب،ال إلى ستمعي أن بعد اآلجال، ربأق في فصلي أن جبيو 

.وىعدلا موضوع في تاانبي لتقديم ماإو طالبال رداوم ايةفآ معد اركنإل ماإ امه،أم ثليم أن انهكإمب بأن الخصم، عرشيو


)10.ص 15ر.ج .(2009 سنة فبراير 25 في ؤرخملا 09-02 رقم نوناقبال عدلت)3(


: ليي ماآ 1971 سنة غشت 5 في ؤرخملا 71-57 رقم األمر ظل في تحرر 

1ىعل 1إنف 1ضتفر ذاإ 1امأ باب،1لألس آ1رذ 1دونب 1تحنم 1دق ائيةض1لقا مساعدةلا بأن يحرصتلوا ئل،اوالوس ، ائعقلول وجيزا رضاع تبمكال تاقرار منتضت

.بابألسا دييب أن تبمكال 

.عنطال رقط من يقرط أيب تبمكالتاقرار في عنطال كنمي وال 

ذاإ ل1ه يل1دتع إلج1راء رةئا1دلليئ1ضاقال لسلمجا دىل جودوملا تبمكال إلى لقرارا يرفع أن حق بدون حتنم مساعدةلا أن لهنتبي ذاإم،عاال ئبنالل أن غير 

.األمر زمل 
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 بةوحمص سخةن ة،ضائيقلا عدةالمسا لبلط ئيهانلا ولبقال من يامأ)3(ثةالث خالل ترسل، )لةدعم(:11 مادةلا
 صةختلماةضائيلقا هةالج رئيس إلى ية،ضالق ئقبوثا

 .مةإقا قربأ في موجود محام ينعيت ثله،مم أو ينمامحللةلوطنيامةظنملا يسرئ من يرألخا هذا لبويط
 .ةلمحكما لدى ضائياق مدافعا ينعي أن الحال، تضىقا إذا له، نويمك

)1(.فةتلمخال ائبرضلا بضقا إلى سخةنو عدةالمسا لبطا إلى الصادر بالقرار عاراشا األجل، نفس في يرسلو

 رتبتوت الختصاصا عدمبةلقضائيا عدةالمسا هايدل لتقب لتياةضائيقلا هةالج تحكم إذا )لةدعم(:12 مادةلا
 يةائضقلا هةالج هذه مامأ مةئاق عدةالمسا من ستفادةاال ىقفتب ى،رخأةضائيق هةج لىإ يةقضال لةإحا كمالح هذا على

. 

 .األخيرة
 أو فاتئن االس حال ة ف ي نهام ادمستفي ةـائيضق هـةج مـامأ يـةئاقـضـال ةدمسـاعـال له ـتمنح الـذي الشـخص ىقـبوي

)2( زعلتنااةمحكم مامأ الدعوى رفع أو ولةدال مجلس أو ياعلال ةلمحكما مامأ نقضلبا عنطلا


ينثاال الفصل 

ةائيلقضا مساعدةلا آثار 

 ةبتاآو يل،جستوال بع،ا الط وق قلح قةتحسمال الغ المب دف ع نم ةتؤقم فةصب ضائيا ق ساعد ملا ى عفي :13 1ادةمال
 .مةغرالا أو ئيالقضا للرسم اعدإي آل من وآذلك بط،الض

 ،ه مل آحقوق ين،عمدافوال ينمامحوال ينقثمووال ضبطلا لكتاب قةتحسمال المبالغ دفع من تةؤقم فةبص أيضا عفىيو
 .فآتامك أو أجور، أو

 ىعل جيلهاستى ويبق بع،ا بالط ر تؤش فإنه ا ضائيا ق م ساعدال بلط ىعل اءنب رر تح يتال اتاءر اإلج ائق ثو أم ا

. 

 .لحسابا
 الط ابع أج ل م ن أي ضا عليها يرتأشلا فيقع تهفاوص وقهقح إلثبات مساعدلا بها يدلي تيال والرسوم قودعلل بةسنبالو

 .لحسابا على تسجيلها ىقويب
 ص دور ع دب اال ح قةتحسم بحتص يلتسجلا حقوق فإن محدود، أجل خالل ئقثاوالو الرسوم تلك يلتسج وجب وإذا

 .الطابع بحقوق قةعلتمال نصوصال فةمخال أجل من اءدألا بةواجال للمبالغ بةسنبال الشأن وآذلك .ئيهانلا كمالح
 .اتاءاإلجر قودع شأن شأنها يلتسجلا حقوق فإن قودعوال الرسوم من ذلك عدا وفيما

 الق رار يخت ار آراذ ي أن ب يج ساب لحا عل ى يداق بقىي أن على الواقع يلتسجلا وآذلك الطابع أجل من يرتأشلا إن
 ف ي إال ضائيا ق م ساعدال به ا هرتظاس تيال والرسوم قودعلل بةسنبال ثر،أ من لهما وليس ،ةضائيلقا عدةالمسا نحم الذي

 .أجله من استظهرت الذي اعزلنا حدود
 ينال ذ هودش ال رس وم ذلك وآ وأج ورهم ءب راخوال ضبط ال اب توآ القضاة، قلنت يفمصار مةعاال ةزينلخا وتسبق

 صراحة ب ا عليه صنت ن يتال ةييدبرال الت اسلمرا بة سانمب ضبط لا اب آت دمها ق يتال يفصار ملوا همماعسب أذن
 أداؤه ا سبق الم يفم صارال ذه ه بحتصو .ينفظومال يرغل مةالزال يفمصارال جميع مةعا فةبصو مة،ظنألوا نانيلقوا

 .مباشرة ئيهانلا كمالح صدور عدب قةتحسم

 .ةذيلتنفيا نسخوال ية،ضالق في صادرةلا كاملألح يةعادال نسخلا ةمجاني فةبص تسلم :14 مادةلا
 ت يلا ن سخال أو ق ودعلل نيمج ا يمت سلب ،نوميي لعما ائق الوث اء نأم م ن يرهموغ بط،ضال وآتاب ثقون،وملا يلزم وال
 نم م رألا ه ذا ىعفيو .ي ضةعر فل بأس ةضائي لقا ه ةجال يس ئر صدره ي م رأ عل ى اء بن إال ،اضائي ق م ساعدال يطلبه ا
 .يلتسجوال الطابع


)10.ص 15ر.ج .(2009 سنة فبراير 25 في ؤرخملا 09-02 رقم نوناقبال عدلت)1(


: ليي ماآ 1971 سنة غشت 5 في ؤرخملا 71-57 رقم األمر ظل في تحرر 

.لمختصةا ائيةضلقا لجهةا رئيس لىإ ية،ضقلا ئقثابو مصحوبة نسخة، ،ةائيضقلا مساعدةلا طلبل ائيهلنا بولقلا من امأي الثةث خالل رسل،ت 

.امةإق ربأق في جودوم اممح نتعيي ثله،يم منم أو مساعده من أو ينمحاملل وطنيةلا ابةلنقا رئيس من األخير ذاه طلبيو 

.لمحكمةا دىلاائيضق عاافمد ينعي أن حال،ال تضىقا ذاإ له، كنميو 

.ةفتلخمال ئبارالض بضقا إلى سخةنو مساعدةال طالب إلى ردالصا لقراراب اراعشأ ألجل،ا نفس في رسليو


)10.ص 15ر.ج .(2009 سنة فبراير 25 في ؤرخملا 09-02 رقم نوناقبال عدلت)2(


: ليي ماآ 1971 سنة غشت 5 في ؤرخملا 71-57 رقم األمر ظل في تحرر 

فادةت1سالا ىفتبق1 أخرى ائيةضق جهة إلى لقضيةا ةحالإ لحكما ذاه على تبرتو تصاص،خالا بعد ائيةضلقا مساعدةلا بلتق لتيا ائيةضلقا لجهةا متحك ذاإ

.رةيخألا لجهةا هذه امأم ائمةق مساعدةلا من 

.ألعلىا لسلمجا امأم قضنبال عنطال أو ،فاستئناال ةحال في نهام داستفيم ائيةضق جهة امأم تعدةسملا له حتنم ذيلا خصالش ىقويب 

هذه من فادةتالساأنمالهنتبيذاإ ألعلىا لسلمجادىلاملعائبناالأو ائيضلقا لسلمجادىلاملعائبناالمن بقرار مساعدةلاهذه حبسكنميأنه غير 

.نهتيلجاناتيه امأم اهيبرر ما لها ليس أو الئمة،م غير حتبصأ مساعدةلا 
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 ق،وقالح آ ل منت ضي م الرس ف إن ،اضائي ق ساعد ملا خ صم عل ى يفصار مبال ك مح إذا م ا ة حال ف ي :15 1ادةمال
 .عدةالمسا هذه نحمي لم لو ضائياق مساعدلا عاتق على ونكت تيال تآكافموال ألجوروا ها،عنو آان مهما يفمصاروال

 ف ةلتخملا بئال ضرا ارةدإ باس م ،15 لمادةا عليها نصت تيال صورةلا في ذهبتنفي مريؤو كمالح يصدر :16 مادةلا
 ة لمتابعا م الأع ف ي ي ساهم أن ضائيا ق م ساعدال ق ح م ن نهأ إال ل،لتسجيا مادة في الشأن هو آما يلتحصال تتابع تيال

 .آثارها على محافظةوال كامحألا ذلتنفي الزما ذلك آان إذا دارة،إلا مع بالتضامن
 ينب عةواقلا بها قةعلتمال تاعمرافوال ذلتنفيا اتاءإلجر ةضائيلقا عدةالمسا ظل تحت عةواقلا يفمصارال وإن

 س عك ت أثب إذا إال الخ صم، م ةذ ف ي ة ثابت ر تعتب تج زأت، أو ع ام،لا عل ى يدتز لمدة قفتأو إذا والخصم مساعدلا
 .لمادةا هذه من ألولىا لفقرةل طبقا ذيلتنفبا مرألا يصدرو .الفهخب قرار صدر أو ذلك،

 دة ئلفا ي ذلتنفبا م رألا ضمنها يت أن ب يج ال ت يلا للحقوق بةسنبال لمذآورةا ارةدإلا باسم نفصال،م ذلتنفيا مرأ يسلمو
.5 فقرة ،13 لمادةل طبقا ،ةلعاما ةزينلخا

 د قواعلل ا طبق ة زينلخل قةتحسمال الغ المب يدسد ت ع فيق صاريف، بالم ضائيا ق ساعد ملا ىعل مكح إذا :117ادة1ملا
 .8و 5 فقرة ،13 لمادةا وبموجب 15 لمادةا في عليها نصوصملا

 م رألا أو ك محال م ن م ستخرجا ف ةلتخملا بئال ضرا بضق ا إل ى يرس لوا أن ضبط ال اب تآ على يجب :18 مادةلا
 .القاضي طرف من يدهاتحد أو يفمصارال يةفصت منتضي الذي كمالح يهف صدر الذي هرالش في ذيلتنفبا

 ل م إذا ف ة،تلمخال بئال ضرا م صلحة نا بإمك ف إن يفمصارال يةفصت كمالح منتضي لم إذا ما حالة في :19 مادةلا
 ى هنأ إذا ال دعوى ن ع لزا لتنا أو م صالحة،ال أو م، كحال ص دور م ن هر أش تة س ضاء انق د عبو ،يذ تنفي ر مأ له ا يق م

 ألج وراو يف،رم صاال ك لب مةئاق ين،مد كلل بةسنبال ضبطلا لكاتب تسلم أن ودي، باتفاق كمالح بلق همنزاع الخصوم
 .لها قةتحسمال تاماغروال الحقوق كافةبو ،ةلعاما ةزينلخا سبقتها تيال هودشال ورسوم


ثثالال الفصل 

ةضائيقال مساعدةلا سحب 

اءهتنا عدب ولو الدعوى عليها آانت مرحلةية في ة،ضائيقلا عدةالمسا سحب كنيم )لةعدم(:20 مادةلا  أ
 : وذلك ها،ل حتمن تيال اتاءاإلجرو فعاتارلما

 ية،فآا رتعتب االأمو ضائياق مساعدلا اآتسب إذا-1
)1(.يةسيتدل طرق لاباستعم ةضائيلقا عدةالمسا على ولالحص من بالطال نتمك إذا-2


.الخصم طرف من وإما ،ةلعاما ةبلنياا طرف من إما ،ةضائيلقا عدةالمسا سحب لبط يقدم :21 مادةلا 

.ةلقائيتفةبص به صرحي أننويمك 


.والحألا جميع في مسببا ونكي أن ويجب 

 يمد تقب هل ذار تالعا أو ه، ل دمت ق ذي ال ساعد ملا ماع س دعب إال يةئضا الق عدةاسملا حب سن يمك ال :122ادة1ملا
 .تهظحالم

 قةبسمال ب الغموال ألج وراو وققالح االحقةتحسمبحت ص أنةضائي لقاعدةاسلما حبسعلى يترتب :23مادةلا
 .ضائياق مساعدلا منها أعفي تيال أنواعها ئربسا

 بئال ضرا ارةدإ ف ورا عري ش أن ب لمكتا ب آات عل ى فإن ةضائيلقا عدةالمسا فيها تسحب تيال لحاالتا جميع وفي
.15 لمادةا في لمذآورةا قواعدلل طبقا يدتسدلا تولىت تيال فةتلمخال


)10.ص 15ر.ج .(2009 سنة فبراير 25 في ؤرخملا 09-02 رقم نوناقبال عدلت)1(


: ليي ماآ 1971 سنة غشت 5 في ؤرخملا 71-57 رقم األمر ظل في تحرر 

1تحنم لت1يا 1اتعافرمال اءهانت بعد ولو .وىعدلا يهالع كونت لةمرح أية في ،3 ةرلفقا 12 مادةلا امأحك عن لنظرا بقطع ،ةائيضقلا مساعدةلا حبس كنمي 


:وذلك لها، 

ية،فآا تعتبر واالمأ اائيضق مساعدال تسبآا ذاإ-1 

œ2 سيةيلدت رقط تعمالسبا ائيةضلقا مساعدةلا على حصوللا من طالبال كنمت ذاإ.
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 ع دمل بةسنبال ضائيا ق م ساعدال ط رف من ذبآا يحتصر عن ناتجا ةضائيلقا عدةالمسا سحب آان إذا :24مادةلا
 وق قالح دف ع ع ن نظ رال ب صرف اتبلعقوا ونناق م ن 227 ادة لمل طبق ا تهعبتامنيمك يرألخا هذا فإن موارده، يةفاآ

 .نوعها آان مهما منها أعفي تيال ألخرىا يفمصاروال


لثانيا ابلبا 

ةلجزائيا مادةلا في ةضائيقال عدةمسالاو يئلقاتال التعيين 

: ةاآلتيلحاالت في ،القائيت محام نتعيي تمي )لةدعم: (25 مادةلا  ا
 أخرى، ةائيزج هةج يةأ أو اثدحاأل ةمحكم أو اثدحاأل قاضي مامأ ينثلماال القصر لجميع-1
 نح،جال مواد في فصلت تيال ةلمحكما أو التحقيق قاضي مامأ يطلبها الذي همتملل-2
خمس يهعل بها مولمحكا بةوقعلا تجاوزت عندما ياعلال ةلمحكمبا ةلجنائيا غرفةال مامأ طلبها إذا نقضلبا طاعنلل-3

 نا،جس اتسنو)5(
 دفاعه، لىع ثرتؤ أن شأنها من هةعاب مصابا همتمال آان إذا-4
)1(.لجناياتا ةمحكم مامأ يطلبها الذي همتملل-5

. 

 .محام نلتعيي ثلهمم أو لنقيبا إلى سلهريو لبلطا صحة في يةقضال يهإل وعةفمرال القاضي يقرر :26مادةلا

 ي ومال بلق وول ،ةلجنحيا لمادةا في ونفصلي عندما آممحالا ورؤساء ةلجنائيا آممحالا رؤساء يستطيع :27مادةلا
 أن دروا ق إذا كلوذ ،زو لمعا شبوه لما أو همتمال مهل آرهمذي ينذ ال هودش ال عاءدتسبا مرواأي أن سة، للجل دد محال
 .قةيقالح هارظإل يةضرور هودشال هؤالء صريحاتت

 بلط عل ى اءنب اتاءر اإلج ذههذ تنفي ويق ع فيه ا ق تحقي أوة وثيق ي ةأب دالءإلابة لقائيت فةبص مريؤ أننيمك آما
 .مةعاال ةبلنياا


لثاثلا ابلبا 

وننالقا بحكم ةائيالقض دةعامسال فيها تمنح لتيا تالالحا 

. 

 : إلى ونناقلا بقوة ةضائيلقا عدةاـسلما نحمت )لةدعم: (28 مادةلا

. 

 تزوجات،مال يرغ اءدهلشا وبنات ملأرا-1
 الحرب، بيعطوم-2
 مة،والخص في ألطرافا القصر-3
 ة،لنفقا مادة في مدعيال-4
 نة،االحض مادة في ألما-5
 هم،قحقو ذوي وإلى ةلمهنيا مراضألا أو للعما دثاوح مادة في لالعما-6
 باألعضاء، أو ألشخاصبا تجارالا ضحايا-7
 ،نريلمهاجا تهريب ضحايا-8
 اإلرهاب، ضحايا-9

 نقيولمعا-10
 تافص ال دى إلح ة لمثبتاقئاثوبال باوحصم تص، مخال ةضائي لقاةدساع مال بتكمسيئر ى إل بلالط ه وجي

 عالهأ عليها نصوصملا
)2( ألطرافا عوةد ونبد يام،أ )8( ةثماني خالل ارهرق لمكتبا يصدرو


بعارلا ابلبا 

قضالنب طعنلا ةحال في اآلجال قفو 

 أج ل يوق ف اتذآر لما اعد إي أو ألعل ىا س المجل ضبط بةتاآ لدى ةضائيلقا دةمساعال لبط اعدإي إن :29مادةلا
 .5 فقرة 13 لمادةا كامحأ عاةامر مع ةضائيلقا هةالج هذه مامأ الدعوى رفع

 أوةضائي لقاعدةاسملانحمب بتلمكا صدره ي ذيال رار الق غتبلي ومي نم اءدابت ديجد نم الآلجا ذهه سري تو
 .رفضها
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 ررمك لرابعا ابلبا

. 

)3( ةضائيقال مساعدةللةمخصصلاةيمالال اتاهمسلما

 اتهجال مامأ ئيقاتلال نلتعييا حالة وفي يةإلداراوةدنيلما موادال في ميمحالا ضىتقاي )لةدعم: (مكرر 29 مادةلا
 تقاع على ونكت أتعابا ة،ضائيقلا عدةالمسا إطار في نعينيلما ثقمووال ئيالقضا محضروال ةائيزجلا ةضائيلقا
 .هماب لوعملما يمنظتوال للتشريع وفقا تحدد ،ةلعموميا ةزينلخا

 ئلمسا عالجت القضايا من وعةممجب مرألا علقت إذا لمادةا هذه في عليها نصوصملا األتعاب تخفض أن نيمك
 هةشابتم

 ارطإ في نينيلمعا ئيالقضا محضرال أو موثقال أو ميمحالل يجوز ال ة،للمحتما ةائيزجلا اتلمتابعبا إلخاللا وند
 لمادةا هذه في عليها نصوصملا تلك يرغ أتعاب على ولالحص ،ةيبيدأت عقوبات ئلةاط تحت ة،ضائيقلا عدةالمسا

)4(.ميلتنظا طريق عن تضاء،قاال ندع مادة،لا هذه تطبيق وآيفيات شروط تحدد

.1966 نةس يونيو 8 الموافق 1386 عام صفر 18 في لمؤرخا 66-158 رقم مراأل كامحأ غىتل :30مادةلا

 .ةلشعبيا يةطقراميالد يةئرالجزا ةيرلجمهول يةمسالر لجريدةا في مرألا هذا نشري :31 مادةلا

.1971 نةس غشت 5 الموافق 1391 عام ةلثانيا مادىج 14 في ئربالجزا وحرر
 مدينبو اريوه


)10.ص 15ر.ج .(2009 سنة فبراير 25 في ؤرخملا 09-02 رقم نوناقبال عدلت)1(


: ليي ماآتوحرر )7.ص 29 ر.ج(2001 سنة يوما 22 في ؤرخملا 01-06 رقم نوناقبال عدلت 

: آلتيةا التحاال فيناجاماممحنتعيي يتم 

ى،رخأ جزائية جهة يةأ أو اثحدألا محكمة أو اثحدألا ضياق امأم ينثلماال صرلقا لجميع-1 

نح،جال ادمو في فصلت لتيا لمحكمةا أو يققحتلا ضياق امأم بهالطي ذيلا لمتهمل-2 

نافذة، ناجس اتنوس)5(خمس ليهع بها لمحكوما لعقوبةا وزاجتت ماندع ياعلال لمحكمةاب ائيةلجنا لغرفةا امأم بهالط ذاإ قضنبال طاعنلل-3 

دفاعه، على ؤثرت أن نهاأش من اهةعب بامصا لمتهما آان ذاإ-4 

.ناهدأ كررم 29 مادةلا امأحك اعاةرم مع تاايلجنا محكمة امأم بهالطي ذيلا لمتهمل-5 


: ليي ماآ 1971 غشت 5 في ؤرخملا 71-57 رقم األمر ظل في تحرر 

: آلتيةا التحاال في انيجماممحنتعيي يتم 

ى،رخأ جزائية جهة أية أو اثحدألا محكمة أو اثحدألا ضياق امأم ينثلماال صرلقا لجميع-1 

. 


،ةلجنحيا ادموال في فصلت لتيا لمحكمةا أو يققحتلا ضياق امأم بهالطي ذيلا لمتهمل-2 

يات،ناجلا محكمة امأم بهالطي ذيلا لمتهمل-3 

فذة،نم بساح عوامأ سةخم ليهع بها لمحكوما لعقوبةا وزاجتت ماندع ألعلىاسجلمبال ائيةلجنا لغرفةا امأم بهالط ذاإ قضنبال طاعنلل-4 

.بعادإلا عقوبة ليهع رتصد ذاإ أو عهافد على ؤثرت أن نهاأش من اهةعب بامصا لمتهما آان ذاإ-5 


)10.ص 29 ر.ج(2001 سنة يوما 22 في ؤرخملا 01-06 رقم نوناقبال عدلت)2(


: ليي ماآ 1971 غشت 5 في ؤرخملا 71-57 رقم األمر ظل في تحرر 

: آلتيةا التحاال في نوناقلا بحكم ائيةضلقا مساعدةلا نحتم 

جات،زوتمال غير داءهشلا املرأ إلى-1 

رب،حال وبيطلمع-2 

لخصومة،ا في افرطألا صرلقل-3 

،تالنفقا مادة في مدع رفط لكل-4 

نة،االحض مادة في ألمل-5 

.مقوقهح ويذ إلىو هنيةلما اضرمألا أو العمل ادثوح مادة في للعمال-6 


.أعاله يهالإ ارشملا فاتصال دىألح لمثبتةا ئقثابالو باحومص لمختصةا ابةلنيا إلى طلبلا يوجه 

.افرطألا دعوة بدون يام،أ انيةثم خالل رهارق تبمكال درصيو

 1امآ توح1رر )7.ص 29 ر.ج(2001 س1نة يو1ام 22ف1ي ؤرخ1لما06-

تق1اع 1ىعل 1ونكتة1يمال 1أةفمكا 1اتيناجل

رق1م نونا1قبال ك1ررم 29 1ادةمال منتضملاو كررم لرابعا بابلا يفأض)3( 01
:ليي

)12.ص 15ر.ج(2009 سنة فبراير 25 في ؤرخملا 09-02 رقم نوناقبال عدلت)4(

 :ليي ماآ، 2001 سنة يوما 22 في ؤرخملا 01-06 رقم نوناقلا ظل في تحرر
ا محكم1ة امأم1 ائي1 
لقلتاين1يعتالةحال ذاوآ،ةدنيلماادموال في ائيةضلقا مساعدةبال المكلف اميحلما قاضىتي


.لةدولا خزينة 

.ابهةشتم ئلمسا عالجت ياقضالا من ةبسلسل األمر تعلق ذاإ مكافأةال فضخت أن كنميو 

.لتنظيما يقرط عن مادةلا هذه قتطبي تاوآيفي وطشر حددت 
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رقم العضوي رقم القانونالقانون في1111--
0505 العضوي فياالمؤرخ عام 
1100لمؤرخ الثانية عام ججمادى الثانية ليويويوليو 
1177لموافقاالموافق 
11424266 مادى

القضائي20020055 سنةسنة بالتنظيم المتعلق القضائي،، بالتنظيم 
..المتعلق 

 ،ةريلجمهوا رئيس إن

-
 رة لفقا (180و 165و 152و 146و 126و 125-2و 123و 120و 19 واد مال مايس ال ور،تسالد ى عل ءانب

 ،منه )ألولىا

-

1998 نة س ايو م 
30 ق فالموا 
1419 امع فرص 
4 يف ؤرخ ملا 
98-01 م رق ضوي عال ونناقال ضى تقمبو 

 ،ملهوع هوتنظيم ولةدال مجلس تاتصاصباخ لقلمتعاو

-

1998 نة س و يوني 
03 ق فالموا 
1419 امع فرص 
8 يف ؤرخ ملا 
98-03 م رق ضوي عال ونناقال ضى تقمبو 

 ،الهعمو وتنظيمها زعلتناا ةمحكم تاتصاصباخ لقلمتعاو

-

2004 نة س ربتمب س 
06 ق المواف 
1425 ع ام برج 21 ف ي ؤرخ لما 04-11 رق م عضويال ونناقال تضىقمبو 

 ،ضاءقلل ألساسيا ونناقلا منتضموال

-
 ال ذي 2004 ربتمب س 
06ق المواف 
1425 ع ام برج 21 يف ؤرخ لما04-12 رق م عضويال ونناقال تضىقمبو

، م لمادةا سيما ال ،هصالحياتو ملهوع ضاءقلل ألعلىا المجلس يلكشت يحدد نه 35

-
 منضتموال 
1965 برمفو ن 
16 ق فاالمو 1385 ام ع بجر 
22 يف ؤرخ ملا 
65-278 مرق رماأل ضى تقمبو

 ئي،االقض ميلتنظا

-
 ونناق منت ضموال 
1966 و يوني 
08 ق المواف 
1386 ع ام صفر 18 في مؤرخال 66-154 رقم مراأل تضىقمبو

 ،ممتموال لدلمعا،ةدنيلما اتاءجرإلا

-
 نون ق ا منت ضموال 
1966 و يوني 
08 ق المواف 
1386 ع ام صفر 18 في مؤرخال 66-155 رقم مراأل تضىقمبو

 ،ممتموال لدلمعا،ةائيزجلا اتاءجرإلا

-
 ونناق منت ضموال 
1966 و يوني 
08 ق المواف 
1386 ع ام صفر 18 في مؤرخال 66-156 رقم مراأل تضىقمبو

 ،ممتموال لدلمعا ،لعقوباتا

-
 ضاء لقاب عل قتموال 
1971 لريأب 
22 ق المواف 
1391 ع ام ص فر 
26 ف ي لمؤرخا 
71-28 رقم مراأل تضىقمبو

 كري،عسال

-
 منت ضموال 
1975 نة س رسبتمب 26 الموافق 1395 عام مضانر 20 في لمؤرخا 75-58 رقم مراأل تضىقمبو

 ،ملمتماولدلمعا،نيمدال ونناقلا

نة س برمسيد 
12 ق المواف 
1410 ع ام ألول ىا م ادىج 14 ف ي ؤرخ لما 
89-22 رق م وننا قال تضىقمبو -


 ،ملمتماو لدلمعا يرها،وس وتنظيمها ياعلال ةلمحكما صالحياتب لقلمتعاو
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 قللمتعاو 1998 نة س ايو م 30 ق فالموا 1419 امع فرص 4 يف ؤرخ ملا 98-02 م رق ونناقال ضى تقمبو-

 ،يةإلدارا بالمحاآم

 الدولة، مجلس رأي عدبو-

 مان،برللا مصادقة عدبو-

 توري،سالد المجلس برأي ألخذا عدبو-

 نصه، اآلتي العضوي القانون يصدر

 األول الفصل

 ةــامع امــأحك

 .ئيالقضا ميلتنظا يدتحد إلى عضويال ونناقلا هذا هدفي : ألولىا مادةلا

 .زعلتناا ةومحكم إلداريا ئيالقضا نظاموال عاديال ئيالقضا نظامال ئيالقضا ميلتنظا مليش :2مادةلا

 .آممحالوا ةضائيلقا مجالسوال ياعلال ةلمحكما عاديال ئيالقضا نظامال مليش :3 مادةلا

 .يةإلدارا آممحاوال ولةدال مجلس إلداريا ئيالقضا نظامال مليش :4 مادةلا


ينثاال الفصل 


ةقضائيال سمجالال 


األول القسم 


هايلكشتو ةضائيقال لسلمجاا تنظيم 

 ن صوصمال االت لحا ف ي آ ذاو آممح اال ع ن صادرة لا ك املألح فاتئن اس ه ةج ئيالق ضا س المجل ع دي :15ادةمال

ق  .انونا عليها

 : ةاآلتي غرفلا ئيالقضا المجلس مليش :6مادةلا

 ،ةدنيلما غرفةال-

 ،ةائيزجلا غرفةال-

 هام،تالا غرفة-

 ية،لعجاتاالس غرفةال-
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 األسرة، نشؤو غرفة-

 األحداث، غرفة-

 ،ةعياالجتما غرفةال-

 ية،عقارلا غرفةال-

 ية،ربحال غرفةال-

 .يةتجارال غرفةال-

 إل ى سيمها تق أو غ رفال ع دد يص تقل ع ام،لا ب لنائا رأي تطالع سا ع دب ئي،االق ض س المجل يس ئر ن يمك نهأ يرغ

 عل ى ونناقال نص ي لم ما ها،يعل ةضرولمعا القضايا في غرفة آل فصلت .ئيالقضا النشاط وحجم يةمهأ حسب أقسام

 .ذلك خالف

 : من ئيالقضا المجلس كلتشي :7مادةلا

 س،مجل رئيس-

 ثر،آأ أو رئيس نائب-

 غرف، رؤساء-

 ،نريمستشا-

 ين،دمساع ينماع ابونو عام نائب-

 .ضبطلا نةماأ-


ينالثا القسم 


يةائضقال سمجالال سير 

 .ذلك خالف على ونناقلا نصي لم ما يةماعج يلةكشتب ئيالقضا المجلس فصلي :8مادةلا

 األقسام، على ضاءتاالق ندوع غرف،ال على ضاةقلا توزيع مر،أ بموجب ئيالقضا المجلس رئيس يحدد :9مادةلا

 .عاملا لنائبا رأي استطالع عدب ،ةضائيق نةس آل يةبدا في

 .غرفة يةأ يرأس أن له يجوزو

 .قسم أو غرفة من ثرآأ في القاضي نفس نتعيي نيمك

 .غرفة رئيس أقدم بهوني ذلك عذرت وإذا ،هنائب فهتخلسي ئيالقضا المجلس رئيسل مانع دوثح حالة في

 تطالع سا ع دب ئي،االق ض س المجل رئيس من مرأ بموجب آخر بقاض تخلفيس ضاةقلا ألحد مانع دوثح حالة في

 .عاملا لنائبا رأي
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ثثالال الفصل 


محاآمال 


األول القسم 


لهايكشتو آممحالا اختصاص 


10 .تقاضيلل أولى درجة ةلمحكما : مادةلا

 نانيوقلاوة ائيزجلا اتاءرجاإل وننا وق ة دنيلما اتاءرجاإل ونناق يف ةملمحكا صاص تاخ دد يح :111ادة1ملا

 .بها لولمعما الخاصة

 : منةلمحكما كلتشت :12 مادةلا

 ،ةلمحكما رئيس-

 ،ةلمحكما رئيس نائب-

 ،ضاةق-

 ثر،آأ أو التحقيق قاضي-

 ثر،آأ أو اثدحاأل قاضي-

 ين،دمساع ةريوجمه ووآالء ةيرلجمهوا يلآو-

 .ضبطلا نةماأ-


ينالثا القسم 


رهايوس كمةحلما تنظيم 

 : ةاآلتي ألقساما إلى ةلمحكما تقسم :13 مادةلا

 ،نيمدال القسم-

 نح،جال قسم-

 ت،فامخالال قسم-

 عجالي،تساال القسم-

 األسرة، نشؤو قسم-

 األحداث، قسم-

 ماعي،تاالج القسم-

 عقاري،ال القسم-

 بحري،لا القسم-

 .تجاريال القسم-
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 روع ف إل ى سيمها تق أو ألق ساما ع دد يص تقل ،ةريلجمهوا يلآو رأي استطالع عدب ،ةلمحكما رئيس نيمك نهأ يرغ

 .ئيالقضا النشاط وحجم يةمهأ حسب

 .ذلك خالف على ونناقلا نصي لم ما يه،عل ةضرولمعا القضايا في قسم آل فصلب

 .همتاتخصص حسب ضاةق ةمحكمال أقسام يرأس :

 .ذلك خالف على ونناقلا نصي لم ما فرد، بقاض ةلمحكما فصلت :

14
 

15
 

 ف ي ك محال ضاة ق توزي ع ،ة يرلجمهوا ي لآو رأي تطالع سا ع دبو مر،أ بموجب ةلمحكما رئيس يحدد :16 مادةلا

 .ضاءتاالق ندع روعلفا أو ألقساما على ةضائيق نةس آل يةبدا

 .قسم أي يرأس أن له يجوزو


.رعف أو قسم من ثرآأ في القاضي نفس نتعيي نيمك 


 ليآو رأي تطالع اس دعب،ة لمحكما يس رئ م ن مرأب ر آخ اض بق تخلفسي ضاة لقا د ألح انع م دوث ح ة حال ف ي

 .ةيرلجمهوا

 أق دم ه ينوب ذل ك، ع ذرت وإذا ،ة لمحكما يس ئر ب نائ ل ه، م انع دوث ح حال ة في ةلمحكما رئيس ينوب :17 مادةلا

 .ئيالقضا المجلس رئيس من مرأ بموجب ينعي قاض


بعارلا الفصل 


ةمتخصصال ةجزائيال ةلقضائيا اتلجها 


األول القسم 


تاالجناي كمةحم 

 ةفوصالمو ال عألفا يف صل فلبا تص تخ ات جناي ة محكم ئيضا ق سلمج لآ توىسم ى عل د توج :118ادة1ملا

 .بها ةطرتبلما تافلمحاوال نحالج آذاو جنايات

 .به لولمعما التشريع بموجب وسيرها لتهاوتشكي لجناياتا ةمحكم تصاصاخ يحدد

 ينالثا القسم

 سكريةعال كمةحلما

ضاء قلا ونناق بجبمو يرها وس ا وتنظيمه يةكرسعال آما محلا صاص تباخ ةقعلتمال د قواعال دد تح : 19
 1ادة1ملا

 .يرلعسكا

 مادةلا

 مادةلا
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22 

 ف ي ؤرخ لما رق م م رألا كامحأ ماسي ال عضوي،لا ونناقلا هذال فةمخالال كامحألا جميع غىتل مادةلا

عالهأروذآلماو نةس برمفنو 16 الموافق 1385 عام رجب

278-65
 : 20
 

.
 1965
 

ةلشعبيا يةطقراميالد يةئرالجزا ةيرلجمهول يةمسالر لجريدةا في عضويال ونناقلا هذا نشري مادةلا

 نةس يوليو 17 الموافق 1426 عام ةلثانيا مادىج في ئربالجزا حرر

 قةيلتفوب العزيز عبد

.
 : 21
 

.2005
 10
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رقم فيالال 1111--9797 رقم األمراألمر فيمؤمؤرخ عام 1111 رخ القعدة عام ذيذي سنة 1199لموافقاالموافق 11441177 القعدة سنةممارس  ،،11999977 ارس

القضائي التقسيم القضائياالمتضمن التقسيم  ..لمتضمن

 ،ةريلجمهوا رئيس إن

 نه،م 179و 126و 123و 122و 121 موادال سيما ال تور،الدس على بناء-

 منت ضموال 1965 نةس برمفن و 16 ق المواف 1386 عام رجب 22 في لمؤرخا 65-278 رقم مرألا تضىقمبو-

 ئي،االقض ميلتنظا

 منضتموال 1966 نة س و يوني 8 ق فالموا 1386 امع فرص 18 يف ؤرخ ملا 66-154 م رق رمألا ضى تقمبو-

 ،ملمتماولدلمعا،ةدنيلما اتاءاإلجر ونناق

 منضتموال 1966 نة س و يوني 8 ق فالموا 1386 امع فرص 18 يف ؤرخ ملا 66-155 م رق رمألا ضى تقمبو-

 ،ملمتماو لدلمعا ،ةائيزجلا اتاءاإلجر ونناق

 1984 نة س ريبراف 4 ق فالموا 1404 امع ى ألولا ادى مج 2 يف ؤرخ ملا 84-09 م رق وننا قلا ضى تقمبو-

 بالد،لل مييلإلقاميلتنظبا لقلمتعاو

 ،يلااالنتق نيالوط المجلس أقره ما على وبناء-

 : صهن اآلتي مرألا يصدر

 م دن ف ي مقاره ا تق ع ،اضائي ق مجل سا)48(ون عبروأ ةثماني نيالوط ابلترا مجموع برع دثيح : ألولىا مادةلا

 ي ارت،ت مسان،لت بسة،ت غست،نمتا يرة،بوال ة،يدبلال بشار، كرة،بس ية،ابج ،ةباتن بواقي،ال أم األغواط، الشلف، أدرار،

 ة، يدمال ،ةسنطين ق ة، ملقا ،ة عناب اس، بعلب يدي س كدة،يكس يدة،عس يف،طس ل، يجج ة، فالجل ر، ئاالجز وزو، زي يت

 ال وادي، سيلت، تيسيم الط ارف، مرداس،ب و ،جريريعو ب رج ب ،ضي لبا وه ران، ورقل ة، ،رمعسك يلة،مسال نم،غاتمس

 .ندوفت زي،ليإي ،ةلنعاما يزان،غل ية،غردا نت،شموت ينع الدفلى، ينع يلة،م ،ةزاتيب أهراس، سوق نشلة،خ

 .يمتنظي نص بموجب المجالس هذه من واحد آل تصاصاخ ئردوا تحدد

 .آممحا ئيقضا مجلس آل تصاصاخ ئردوا في دثتح :2 مادةلا
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 م امأ م ةئقاال ال دعاوى ي لوتح ات يآيف س يما ال م ر،األ ه ذا ق تطبي ات يآيف م يينظت نص بموجب تحدد :3 مادةلا

 ت يلا والق رارات ك امألحوا مق رراتوال شكيالت لتاو عق ود،ال آاف ة ص حة نوتبي يدة،الجد آممحالا إلى مةيدقلا آممحالا

 .لتطبيقا يزح مرألا هذا ولدخ بلق تصدر

 ق طري ع ن مح ددةال لكيفياتاو للشروط وفقا تدريجيا مرألا هذا في عليها نصوصملا المجالس توضع :4 مادةلا

 .يمتنظي نص

 .ئيالقضا يمتقسلا منتضموال 1984 نةس يونيو 23 في لمؤرخا 84-13 رقم ونناقلا كامحأ غىتل :5 مادةلا

 .ةلشعبيا يةطقراميالد يةئرالجزا ةيرلجمهول يةمسالر لجريدةا في مرألا هذا نشري :6 مادةلا

.1997 نةس مارس 19 الموافق 1417 عام لقعدةا ذي 11 في ئربالجزا حرر

 زروال مينيال
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رقماا التنفيذي رقمللمرسوم التنفيذي فيالال6363--9898 مرسوم فيممؤرخ عام 
1199ؤرخ عامشوشوال سنة 
1166لموافقاالموافق 
11441188 ال سنةفبفبراير راير

ي ،، 11998998 رقمي الذيالذي األمر تطبيق وآيفيات القضائية المجالس اختصاص رقم حددحدد األمر تطبيق وآيفيات القضائية المجالس لمؤرخاالمؤرخ1111--
9797 اختصاص

عام 1111 فيفي القعدة عام ذيذي  القعدة

 مة،وكالح رئيس إن

11441177
سنة 
1199لموافقاالموافق  القضائي 
11997997سنة مارسمارس التقسيم القضائيواوالمتضمن التقسيم 
..لمتضمن 

-
 نه،م )2 لفقرةا(125و 85-4 تاندماال سيما ال تور،الدس على بناء

-
 منت ضموال 
1965 نةس برمفن و 
16 ق المواف 
1386 عام رجب 
22 في لمؤرخا 
65-278 رقم مرألا تضىقمبو

 ئي،االقض ميلتنظا

-
 منضتموال 1966 نة س و يوني 
8 ق فالموا 
1386 امع فرص 
18 يف ؤرخ ملا 
66-154 م رق رمألا ضى تقمبو

 ،ملمتماولدلمعا،ةدنيلما اتاءاإلجر ونناق

-
 منضتموال 
1966 نة س و يوني 
8 ق فالموا 
1386 امع فرص 
18 يف ؤرخ ملا 
66-155 م رق رمألا ضى تقمبو

 ،ملمتماو لدلمعا ،ةائيزجلا اتاءاإلجر ونناق

-
 1984 نة س ريبراف 
4 ق فالموا 
1404 امع ى ألولا ادى مج 
2 يف ؤرخ ملا 
84-09 م رق وننا قلا ضى تقمبو

 بالد،لل مييلإلقاميلتنظبا لقلمتعاو

-
 منتضموال 
1997 نةس مارس 19 الموافق 1417 عام لقعدةا ذي 
11 في لمؤرخا 
97-11 رقم مرألا تضىقمبو

 ئي،االقض يمتقسلا

-

1997 نة س و يوني 
24 ق المواف 
1418 ع ام ص فر 
19 ف ي ؤرخ لما 
97-230 رقم ئاسيالر مرسوملا تضىقمبو 

 ،ةلحكوما رئيس نتعيي منتضموال

-

1997 نة س و يوني 
25 ق المواف 
1418 ع ام ص فر 
20 ف ي ؤرخ لما 
97-231 رقم ئاسيالر مرسوملا تضىقمبو 

 ،ةلحكوما ضاءعأنتعيي منتضموال


: أتيي ما يرسم 


: ملا 1ى1لألوا 1ادة1

 نةس ارسم 19 الموافق

 امع دة لقعا ذي 
11 يف ؤرخ ملا 
97-11 م رق رمألا ق تطبي ات آيفي وم مرسلا ذا ه دد يح

1997
 ال دعاوى ي لوتحو ةضائي لقا للمجالس مييلإلقا تصاصالخا سيما ال أعاله، روذآلماو 

 آما محوال ةضائي لقا الس المج ذه ه ع وض ذا آو رارات والق ام كحألاو ررات مقوال تايكلش وال ود، عقلا ة آاف حة وص

 .ومقارها وعددها
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 .مرسوملا هذاب ملحقال ولللجد وفقا ةضائيلقا للمجالس مييلإلقا تصاصالخا يحدد :2 مادةلا

 إل ى ع ةبتا قةباسال ةضائي لقا اتهلجا م امأ م ةئقاال اتاءر اإلج بق ىت ناه،أد 11 لمادةا كامحأ عاةامر مع :3 مادةلا
 .إقليميا تصةخم أخرى ةضائيق هةج إلى تحويلها وند لجهاتا هذه نفس

 م امأةضورلمعاتافمخالوال نحب الج ة لقلمتعاة ائيالجز اتاءر اإلج عل ى عالهأ 3 لمادةا كامحأ تسري :4 مادةلا
 .ةبلنياا مامأ أو التحقيق غرف

 م ن س ابقا ت صةمخال اتيلجنااة محكم م امأ إحال ة ق رار وع ضمو ه ي ت يلاة لجنائيا اتاءر اإلج بقىت :5 مادةلا
 .ةضائيلقا هةالج هذه تصاصاخ

 وع ضمو ه ي ت يوال يطاالحتيا بالحبس قةعلتمال تلك ثناءباست ،ةلجنائيا اتاءاإلجر ونناقلا بقوة ولتح :6 مادةلا
 إل ى قةباس ال ةضائي لقا الس المج ه امتا غ رف م امأ م ةئقا ت آان أو ع امال لنائبا إلى اإلثبات ووثائق ملفلا إرسال مرأ

 .أدناه 11 لمادةا في محددةلا للشروط وفقا إقليميا تصةخم بحتص تيال ةضائيلقا المجالس هامتا غرف

ت يلا آممح اال ل دى ق التحقي ضاة ق إل ى حالته ا عل ى ق التحقي فيه ا الج اري ة لجنائيا اتاءر اإلج ولتحلم  :7 ادة ا
 .أدناه 11 لمادةا في محددةلا للشروط وفقا ،اليميقإ تصةخم بحتص

 ثناءت باس ي لوتحال ب لق درت ص ت يلا والق رارات كامحألاو اتاءاإلجروتايكلشوال قودعال يدتجد تميال :8 مادةلا
 .هودشال أو ألطرافا إلى هةوجمال اتعاءداالستو بالحضور يفكالتال

 .يدهاتجد تمي لم ولو تىح تقادملل عةطاقلا يةعادال أثارها اتعاءداالستو بالحضور يفكالتال جتنت

 يح ددو ع دل،ال ي رزو م ن بقرار تايبلدال توىسم على آممحالا تصاصاخ ائرةد في روعف إنشاء نيمك :9 مادةلا
 .هاتصاصواخ روعلفا مقر القرار ذاه

 ذي 11 يف ؤرخ ملا 97-11 رق م رمألا ف ي ا عليه ن صوصم وه آم ا ،ةضائي لقا الس المج صب تن :10 1ادةمال
 م ن 2 ادة لما ف ي آورم ذال ولللج د وفق ا ت دريجيا أع اله، روذآلماو 1997 نةس مارس 19 الموافق 1417 عام لقعدةا

 .لسيرها يةالضرور الشروط جميع توفر ندع مرسوم،ال هذا

 شأة لمنا ةضائي لقا ات هلجا ت صاصخا ائرةد إلى يةالحال آممحاوال ةضائيلقا المجالس تصاصاخ تدمي :11 مادةلا
 نة س ارس م 19 ق المواف 1417 ع ام دة علقا ذي 11 ف ي ؤرخ لما 97-11 رق م مرألا من ألولىا لمادةا بموجب ديثاح

 .مرسوملا هذا كامحأل قاوف صيبهاتن يةغا إلى أعاله، روذآلماو 1997

 .ةلشعبيا يةطقراميالد يةئرالجزا ةيرلجمهول يةمسالر لجريدةا في مرسوملا هذا نشري :12 مادةلا

.1998 نةس يربراف 16 الموافق 1418 عام والش 19 في ئربالجزا حرر

 يىحيوأ مدأح

97
 



 

   

            
  

  

  

  

  

         

  

    
               

   
                      

        
               

 

  
  

 

  
  

 

        
  
 

         
  

    
            
            

                            
         

  
  

 

  
  

 

                
       

  
  

            

  

  

                 
        

               
              
  

                
                 

  

  
  
  
  

 

  
  
  
  

 
 

               
     

  

حقالملحق ملحقملالال

القضائية للمجالس اإلقليمي القضائيةاالختصاص للمجالس اإلقليمي القضائيةالختصاصاا للمجالس اإلقليمي  الختصاص

أدرار قضاء أدرارمجلس قضاء أدرارلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا
ةدو œ ارأدر 1د œ ب1111 1ل œ بع1سل111ا œ يتبا1ستœ 111 1ييم111ت حم111أ الدأو  œ ي111غونف
 .تسماتا œ امنطيتت

 ارأدر

ارأدر 1سى œ السعيد الدأو œ نويميمت ارأدر  œ 1روينش œ 1دوللد œ ق1روتوأ œ يع الدأو
 .قدور قصر œ مينتال œ تينرآوك œ فةراطلما

 نويميمت

نا 1 ي1ال œ ق11ر را œ س11 1 ت11خم جيا 1 ب11 رج نيوا œ ب111 1 111ة œ ي11يمت 1ن œ آنت 1ةي11واز  ي11ا
 .ميرغز

 رقان

.تيت œ ليقبأ œ مقتينتي œ لفأو  لفأو

الشلف قضاء الشلفمجلس قضاء الشلفلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا
.جاالحج œ جةاجم البيضا œ الذروع أم œ اسلسنجا œ لفلشا  لفلشا

لفلشا  لفلشا
.حةبص œ ليس اديو œ القادر عبد بن دأوال œ بوقادير  بوقادير
 1رالبق 1وقس œ اشةكع سيدي œ حواء بني œ سىمرال œ الحسن أبو œ تنس

œ صةعلت œ مصدق œ قوسين اديو œ بريرة. 
 تنس

1ارس يةطش œ ف1 الدأو 1  ع11ين œ 1ةي1ريانب œ 1ةج1وبزلا œ 1ةن1جات œ 1ةي1اغزوب œ ل1ا
 .الظهرة œ فةنرهلا œ قريتاوت œ مران

 ارسف الدأو

الدفلى عين قضاء الدفلىمجلس عين قضاء الدفلىلسمجمج عين قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

 œ زدين œ اشدربو œ يدةجل œ عريب œ مرةاالع œ ةروين œ فلىدال عين
 .ةيبطح œ لشيخا الدأو عةجم œ يةرطاخلما

 لىدفلا عين

 عين
فلى ا  دل

 لىدفلا عين

 œ تبرآانين œ يةادبعلا œ حرشون œ اببوعت بني œ اسعب الدأو œ افطعلا
 œ يةيمركلا œ اشدر بني œ غةاقز تةاشت œ يىبويح عين عاصبال œ ماينال
 .ضةفلا اديو

 افطعلا

.ةحسيني œ رآيتلا عين œ البنيان عين œ غةير مامح œ عالل بن œ ةنمليا  ةنمليا
 رجب œ فةيلخ الدأو بئر œ ألخضرا سيدي œ ادزي ابن طارق œ ةنمليا خميس

 .خالد رميألا
 ةنمليا خميس

 عين œ اخيشل عين œ عةجم اديو œ وشبرب œ اءلشرفا اديو œ جندل
 .فعبومد œ ةالحسني œ السلطان

 دلنج
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األغواط قضاء األغواطمجلس قضاء األغواطلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

 œ ع1ةالدلا اس1يح œ ل1وفخم 1يديس œ مخرقال œ الحيران قصر œ اطألغوا
.الخنق œ طةيوحلا œ يةفسعلا œ اجموتت œ اضيم عين œ ملالر اسيح

 اطألغوا
اطألغوا  اطألغوا

 œ ي1شةغلا œ 1دةبري œ اءبي1ض œ ل1يع سيدي عين œ سعد سيدي تةلق œ أفلو
1شري 11رة œ تاويال1ة œ س11بقاق œ ملا اجح1لا 11د œ م اديو  اديو œ يبوز 1يديس

 .نةورجات œ مزي

 أفلو

غرداية قضاء غردايةمجلس قضاء غردايةلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

.بونورة œ طفلعا œ ارةرالق œ ضحوة بن يةاض œ يةدارغ  يةدارغ

يةدارغ  يةدارغ
.بريان  بريان
.منصورةال œ الفحل اسيح œ سبسب œ ةنزلفا œ متليلي  متليلي
.القارة اسيح œ ةعمنيال  ةعمنيال

البواقي أم قضاء البواقيمجلس أم قضاء البواقيلسمجمج أم قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

.لديسا عين œ ابوشب عين œ الزيتون عين œ حيابلصا قصر œ قيلبواا أم  قيلبواا أم

قياالبو أم  قيلبواا أم

.الزرق œ ةفكيرين œ بريش œ ةهالالد œ نيني اديو œ البيضاء عين  البيضاء عين
1ةل1يلم 1ين 1شهداءل1ا 1ر œ ع1 1 11م œ ئب 11زوي œ 1ةل1حم الدأو œ سقا الدأو  œ لا الدأو
 .رشةآ عين œ مانعن سوق

 لةيلم عين

11رون كالف 1ين 11ة œ ع1 11ة œ يملالحر 11وج œ يمرالعا 11عودي œ جفلا س ارةر1وغ  œ ب1
 .قوسيس œ انيغتوم œ هنشير

 الفكرون عين

.لةالبلا œ قيرشلا بحير œ يةحارلا œ يةزاجلا œ نةايكسم  نةايكسم

خنشلة قضاء خنشلةمجلس قضاء خنشلةلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

.بغاي œ ةأنسيغ œ لةيوطلا عين œ امةحلا œ سةمتو œ مزةات œ لةنشخ  لةنشخ
لةنشخ .يةلش œ مصارةأ œ امةحموب œ ابوسي œ ايسف œ لةيرملا œ ايسق لةنشخ  ايسق

.خيران œ جالل œ ةالولج œ ملمحال œ اشرش الدأو œ بابار œ ششار  ششار
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باتنة قضاء باتنةمجلس قضاء باتنةلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

 بةعشلا اديو œ فسديس œ فاضل الدأو œ مرةش œ مقادتي œ لتازوت œ ةباتن
œ العصافير عيون. 

 ةباتن

ةباتن .ارالجز œ القادر عبد إيزيل œ مارع الدأو œ مدوآل œ بيطام œ كةيرب ةباتن  كةيرب
 œ ق1ةاطلا اديو œ تك1وت œ عةنم œ ةبوزين œ العابد ةثني œ مولأش œ أريس
 œ 1يرش œ مينن1اتيغ œ لط1وبا 1مف œ سناينوغي œ ملآي œ غسيرة œ تغرغار
 .لرباع

 أريس

 œ زمةالب قصر œ تمتالغ œ سالم الدأو œ اءلما اديو œ وسةديح œ نةوارم
 .يسالحا

 نةوارم

 سفيان œ مقروب œ اآسالنتت œ مانيسل سي الدأو œ العيون رأس œ اوسقن
œ اتلقصبا œ بةقيق œ اتلرحبا œ مسانل. 

 اوسقن

نةاق œ 1ةت1والت 11ينع 11ة œ 1ةف1اعم œ وفع11 الدأو œ س11  œ الحقاني ة11ضالف 1يبن1
 .تيالطو

 تةوتلا عين

 œ رم1ةج œ قوتاي1 1ينع œ 1رجاس 1ينع œ 1ضاءالبي نةزا œ الزور œ نةايرس
 .معذرال œ لحيالتابو œ يةومب

 نةايرس

بجاية قضاء بجايةمجلس قضاء بجايةلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

11اس œ تي11شي œ 1ةي1اجب 11ر œ 1ةف1يلخوب œ قوأ بنبر 1زي 11ر œ تي1  تال11ة œ يغ اديو
 .مزةح

 يةاجب

يةاجب  يةاجب

 ماعيلسا آيت œ اسكريوتت œ امريجتت œ ةدرقين œ الثنينا سوق œ طةراخ
œ القايد ذراع œ ملبو. 

 طةراخ

 œ لفالي œ أآفادو œ لةيسآ بني œ مزريتتي œ اغيل اوريتت œ عيش سيدي
 .تيبان œ أوفال السوق œ أذآار œ يادع سيدي œ تيفرة œ تينبذار œ مينيش

 عيش سيدي

 œ اش1ةبرب œ 1لجلي بن1ي œ ج1ةوت œ 1ديرةنآ œ س1معون œ 1ونعفر œ ميزورأ
 .ماثنال فالين-القصر

 ميزورأ

11ت œ 1وأقب 1يل1ع 1ل œ بوجلي11ل œ مالتاز 1 طةال œ ياغ 11ن œ ش11 مقرة1ا œ قأوزال  œ ت1
 .رزين أيت œ ليكشم بني œ إيغرم

 أقبو

.مسيسنة œ مزةحبو œ معوش بني œ مالوأ œ صدوق  صدوق
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بسكرة قضاء بسكرةمجلس قضاء بسكرةلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

ةركس نسرا œ ب111 1 ةر œ ب11لا 1 طو œ ط11نقلا 1 ط11عز ني ةرو œ 1ةي11اطولا œ ع111  œ جم111
 . بجالحا

 بسكرة

بسكرة  ق1ةانلا 1ينع œ لح1وشا œ م1شونش œ تمةش œ اديوال ةزريب œ بةقع سيدي بسكرة
œ الفيض œ ةعمزيرال œ جيان سيدي قةنخ. 

 بةقع سيدي

.خالد سيدي œ ميعادلا رأس œ اسبسب œ ةالشعيب œ الدوسن œ جالل الدأو  جالل الدأو
زوز œ 1يل111يلم œ أورالل œ 1ةل111اغوف œ 1ةق111لوط 1 ع111 ن 1 ب111 رج  œ 1ةدم111اخم œ ب1111

 .نةاشل œ لواء œ لغروسا œ اشأوم œ بوشقرون
 قةلوط

الوادي قضاء الواديمجلس قضاء الواديلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

اديو 11دة œ ال11 11ة œ نالعل اديو 11اح œ 1ةل1قعلا œ ضالبيا انيس œ 1ةل1خنلا œ ربلا  ح11
 .مقرنال œ سىون يهم œ الكريم عبد

 اديوال
اديوال  اديوال

.الطيور أم œ خليل سيدي œ سطيل œ مغيرال  مغيرال
.يةراحملا œ آوينين œ ةالرقيب œ اسورم œ اغزوتت œ مارق  مارق
.ارةمر œ لةدنت œ مرانع سيدي œ ةمعجا  عةامج

11اء œ الدبيل1ة 11ون œ 1ةف1يلخ 1ياس1ح œ ق1شة 1يبنœ 1 لما اردو  طال11ب œ ع 1يديس
 .الطريفاوي- ربيعلا

 ةلالدبي

بشار قضاء بشارمجلس قضاء بشارلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

.جةيرم œ ايسقبو œ موغل œ مرألحا œ ونيف بني œ دسةانق œ بشار  بشار
بشار  1وديميت œ از1رزآ œ ل1فخي بن1ي œ اءلوط1ا œ امترتت œ ليقيا œ اسعب بني بشار

œ خضير الدأو œ ابيصق. 
 اسعب نيب

.راجف عرق œ ةلتبلب œ مدينبو اريوه مشرع œ اغيتت œ لةدابعلا  لةدابعلا

تندوف قضاء تندوفمجلس قضاء تندوفلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

العسل أم œ دوفنت دوفنت دوفنت  دوفنت

101
 



 

         

  

  

             
                   

                 
  

                 
  

  
  

 

  
  

 

           
  

         

  

  

                
                             

   
                        

            
         

  
  
  
  

 

  
  
  
  

 

               
          

  

         

  

  

                     
               
       

               
   

                   
        

  
  
  

 

  
  
  

 

                        
           

  

  

  

  

  

البليدةمجمجمج قضاء البليدةلس اء البليدةقض لسلس قضاء

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

.ادمر بني œ فةرعوب œ عةيرلشا œ يعيش الدأو œ البليدة  البليدة

البليدة  البليدة
 œ ليل1شبا œ 1بلش الدأو œ جةرلما ةسالت œ بوعينان œ عةومصلا œ بوفاريك
لةواحس œ ب11وقرة 1 1ةت1وتلا 1ر œ ل1ا 1 11ل œ ئب يخل 1ن œ11 ب1  œ ق11رواو œ المة س الدأو
 .ملوان مامح

 بوفاريك

11رون 11ق œ 1ةي1زاوم œ فالع 11ر œ فة1شل1ا œ يالعال اديو مو1ا œ ج اديو 1  œ ت 1يبن1
 .نةارملا عين

 العفرون

.جبابرة œ صوحان œ سىمو سيدي œ احفتم œ اءاالربع  اءاالربع

تيبازة قضاء تيبازةمجلس قضاء تيبازةلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

.مرع سيدي œ مناصر œ قورايتات عين œ اشدر سيدي œ الناظور œ يبازةت  تيبازة

تيبازة  تيبازة

 œ 1انالبني 1ينع œ 1ورشالعا œ لياواطس œ ايتف الدأو œ ةيارالدر œ قةرالشا
 .حسن بابا الدةرز

 قةرالشا

 1ارونهبو œ لمةاعلما œ خميستي œ ماعيلسبوا œ آةوف œ اودةود œ عةيلقلا
œ الدويرة œ ةالشعيب œ ةبالحطاط œ ةمانيالرح œ ةالسويداني œ يةيسراخلا 

 عةيلقلا

.كةيآروب œ العين مرأح- ادمر œ حجوط  حجوط
لا 1 وسدام œ 1ةي11راوق œ رش11ش 1 طا œ ل11ا 1 لا œ ره11ل 1 السي œ ب11غا 1 غ11 يدي  œ س111
 .النص حجرة œ ميلك بني œ ميانس سيدي œ مونلمس

 شرشال

البويرة قضاء البويرةمجلس قضاء البويرةلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

 1ناماالس œ اهللا 1شدم œ 1زرالحي œ اءفرلشا œ بشلول œ القصر أهل œ البويرة
œ 1في111نح œ 1تي111زب œ وتزغا ولا œ 1ةب111يجعلا œ ت1111 1 كر œ ب111غا 1 ت111لا ني  œ ع1111
 .اوريتت œ اشدر الدأو œ اريجلصها

 البويرة

البويرة يةرض البويرة 1 11ر œ 1ةل1عم œ 1ةي1ريداق œ 1ةوم1رق œ بودربال11ة œ خ1ألا  œ ري1سلي1ا œ مأع
 .بوآروم œ يةحابج

 يةرضخألا

11زالن غال 1ور 11ريص œ دي11رة œ س1 خ أو رج 11رة œ م11زدور œ ب11  œ 1ديتق1ات œ ملا
 .الزرقاء الحجرة œ مورةمعال œ ريدان œ يةدشملا

 الغزالن سور

 1ينع œ ي1ةزوبخلا œ لخم1يسا 1وقس œ يةاش1مهلا œ 1الوغب بئر œ بسام عين
 .الحجر عين œ اوةررو œ البردي اديو œ ماجنال œ العلوي

 بسام عين
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تامنغست قضاء تامنغستمجلس قضاء تامنغستلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  سمجللا

.مقلا ان œ تازروق œ لسايد œ ساأبالي œ امنغستت  امنغستت
امنغستت .يةوازلا اراتفق œ غار ان œ حصال ان ستمنغات  حصال ان

.زواتين تين œ قزام ان  قزام ان

تبسة قضاء تبسةمجلس قضاء تبسةلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

11سة 1ذهبل1ا 1ر œ بت 1 11ات œ ئب 11يض œ 1فلكوي1ا œ امحملا ألبا اء 11  œ 1ةي1راكب œ لما
 .الدين افحلبو œ الحويجبات

 بسةت

بسةت 111اتر بسةت عال ر 1 ةر œ 1يل11ع أم œ ئ11ب 1 وس11لا افص 1 نير œ ف11ص 1 نا œ ق11ن 1  1ةل11قعلا œ آ11رف
 .ةحمالال

 العاتر بئر

1ة œ 1نبج œ 1انجثلي œ ريقر ق1و œ 1دمقملا 1ربئ œ لةقعلا œ عةيرلشا  œ مزرعال
 .قنطيس عسط

 عةيرلشا

.لمريجا œ بوخضرة œ الونزة œ الزرقاء عين œ سطمر œ العوينات  العوينات

تلمسان قضاء تلمسانمجلس قضاء تلمسانلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

ليد œ رط1سم11 1ين11ب œ نا1سلم11ت 1 ةز œ ه11 1ين11ب 1ين11ريت 1 ف11 ني ناوت œ ع111  œ ش111
 .بةراغلا عين œ صورةمنال

 مسانتل

مسانتل  مسانتل

.انتيت œ مراسنغي ارد œ يةلحوالسا œ لغزواتا  لغزواتا
.بوحلو œ بوسعيد بني œ مجاهد سيدي œ ارةربوغ مامح œ صبرة œ ةمغني  ةمغني
 بني œ لعزايل œ ليجياللا سيدي œ سنوس بني œ القور œ يشةرعلا œ سبدو
 .البويهي œ بهدل

 سبدو

11شي 11وس œ 1فيوس1 ن11يع œ رملا عةبس œ 11ولالفح œ 1ةي1انه œ ورس 1يبن1 1  ل1ا
 .حنين œ لخميسا سوق œ تةانز œ احريلا الدأو œ لشيوخا

 رمشيلا

.احفت عين œ الكبيرة عين œ ةجبال œ فالوسن œ ومةردن  ومةردن
11سة علا اب 11دي œ 1سوانيل1ا œ ب11 مهي 1ن 1 ب 1ى 1 11اء œ سمر الثالث 1وق  م11سيردة œ س1

 .قةوافلا
 عسةلا ابب

11ون أوال لي1شو œ ميم د 1 11كران œ لا اديو س 1ن 11ي œ ب1 الل 1د 1 بع 1يدي  ع11ين œ س1
 .ةالنحال عين œ ميرع œ ميلس بني œ توتال

 مونيم الدأو
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تيارت قضاء تيارتمجلس قضاء تيارتلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

.فةوطرق œ مالآو œ دهموني œ قيفشبو عين œ قدمتات œ ارتيت  ارتيت

ارتيت  ارتيت

 1دعب س1ي œ يمةحشœ 1 ة1نينتوس يم1ةعن œ يسةردم œ هبالذ عين œ السوقر
 .جةيافلا œ لغنيا

 السوقر

 1ينع œ من1رحلا عبد سيدي œ اخمرتت œ آرمس عين œ وسةردم œ فرندة
 .اءفصلرا ةلجبي œ ختيب سيدي œ نةدام œ الحديد

 فرندة

.سرغين œ قةيارشلا œ القادر عبد ميرألا ةمالز œ لةالشلا قصر  لةالشلا قصر
11الل œ 1ةي1وحر م 1يل1ع 1يدي 11ار œ س1 مع 1ن 1 11دة œ 1يل1لي اديو œ ب 1يل1جيال  œ يت

 .اءفصلا مشرع
 يةوحر

تيسمسيلت قضاء تيسمسيلتمجلس قضاء تيسمسيلتلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

 œ ل1ةيغم œ لسبتا œ عابد سيدي œ ماريع œ بسام الدأو œ مسيلتستي
 .خميستي œ معاصملا œ حسني سيدي

 مسيلتستي

مسيلتستي  مسيلتستي
 سيدي œ بعملال œ األرجم œ شعيب بني œ ةألزهريا œ امةعنوب رجب

 سيدي œ امالحتت œ اءاألربع œ لحسن بني œ ايدقبو œ العنتري
 .مانيسل

 امةعنوب رجب

11د حألا ة 11ادر œ ثني11 الق 1د 1 بع 1ر 1 يمألا رج يةف œ العي11ون- ب11 1  س11يدي œ وس1يلا
 .بوتوشنت

 ألحدا ةثني

سبعين- الناظورة œ بوقرة œ زاريت عين œ يةداحملا œ يةدهم  يةدهم

وزو تيزي قضاء وزومجلس تيزي قضاء وزولسمجمج تيزي قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

وزو 1زي 11سي œ تي1 11زر œ عي 1يبن1 11ود œ نمز 1يبن1  œ 1ةق1تاعلما œ محم 1تأي1
 1انمنع 1يديس œ 1ينألثنا سوق œ خدة بن ذراع œ متينتير œ لةواد بني

œ ايتمادت. 

 وزو تيزي

وزو تيزي  وزو تيزي

 œ 1ورنإيعك œ مالوأو لةوليا œ فةش أيت œ سوامع œ حةيرف œ ةقازعز
11اء œ أزف11ون œ ب11وزقن œ زآ11ري 11ر œ 1يزيك1 1يبنœ 1 اق11رو œ فيغيا  œ جأ

 .تيمزارت œ ليليخ أيت œ أغريب œ لعقم

قة عز  زا

 1ينع œ اتفريقœ 1 بون1وح œ 1فغني تيزي œ مشتراس œ ميزانلا ذراع
1ة œ ب1وغني œ يةض1وا œ مكيرة œ يةوازلا  1صاريق اديو œ نثالث 1زييت

œ قغران قنيا œ بوعدو أيت œ يوسف اسي. 

 ميزانلا ذراع
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 1ينتاليل œ يوس1ف اب1ي œ 1ىيحي أيت œ افرحونن œ اقبيل œ مامالح عين
œ مسوحالا. 

 مامالح عين

11راثن اي 1تاي1ن اء 11رجن œ األربع11 11د œ يا شار 1زي  1تأيœ 1 1ةواش1قا 1تأيœ 1 تي1
 .مالوأو

 ايتن اءاألربع
 ايراثن

 بن1ي œ ت1ودرت أي1ت œ 1ودرارناب œ 1انفياط œ 1ديهموب أي1ت œ واسيف
 .يني

 واسيف

11زرت œ11 م11اآودة œ قتي 11ة œ 1ةيم1جوب œ سن يلفا  جب11ل œ واقن11ون œ نامزر
 .مونيم سىعي

 تيقزرت

بومرداس قضاء بومرداسمجلس قضاء بومرداسلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

11وري œ ب11ومرداس 11صطفى œ 1ةط1اقل œ الثني11ة œ تجلب11ين œ مز  œ م 1يس1
 .قورصو

 بومرداس

بومرداس  بومرداس
.مرالعا بةعش œ مزريتت œ يسر œ جيناتœ ةيالناصر œ منايل رجب  منايل رجب

اوةر œ 1ىسرمال œ 1ريالبح رجب œ يةاط عين œ ةالرويب  œ ي1ةاغرلا œ ه1
 .نةخشلا خميس œ ماديح œ داجه الدأو œ اشاألربعط

 ةالرويب

 سوق œ مرانع بني œ مالع œ ارةقد بوزقزة œ سىمو الدأو œ بودواو
 .بةورخلا œ البحري بودواو œ ألحدا

 بودواو

.شود بن œ سىعي الدأو œ قةروت œ اودد سيدي œ يةلغب œ أفير œ لسد  لسد

الجزائر قضاء الجزائرمجلس قضاء الجزائرلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

.سطىوال ائرزجال œ مدمحا سيدي  مدمحا سيدي

ائرالجز  ائرالجز

 اتام1ملحا œ ق1ريش اديو œ بةصق1لا œ 1رييز 1ناب 1وغينلبو œ اديوال ابب
 .ميدوح رايس œ ةمانيوالر

 ادالو ابب

.يةدارلما œ خادم بئر œ حيدرة œ رايس ادمر بئر  رايس ادمر بئر
.ةبوروب œ يةراغلما œ راحج اشب œ ةقسنطين جسر œ بةقلا œ ايد حسين  ايد حسين

.سوالكاليت œ قيراب œ مارسال اديو œ يةدحملما œ لحراشا  راشالح
.ةمدنيلا œ ادبلوزد مدمح  ادبلوزد مدمح
.الكيفان رجب œ ارالزو ابب œ البيضاء ارالد  البيضاء ارالد

.عكنون ابن œ ألبيارا œ ابراهيم ليدا œ مسوس بني œ ةعبوزري  ةعبوزري
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الجلفة قضاء الجلفةمجلس قضاء الجلفةلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

.ةمليليحلا œ لشيوخا ارد œ ةالجلف  ةالجلف

ةالجلف  ةالجلف

11بح 11ران œ بح 1ياس1ح 11د œ 1شلع1ا 1ياس1ح œ فزع معب 1ين 11د œ ع1 يبايز 1يدي  œ س1
 .األحداب بويرة

 بحبح اسيح

 œ لخم1يسا œ 1دولف اس1يح œ 1اره 1نب œ ك1ةف عين œ قرنيني œ وسارة عين
 .الصحاري حد œ لعجال يديس œ بيرين

 وسارة عين

11ام œ القط11ارة œ م11سعد ةنما1ل œ العظ أم 11ال œ دل11دول œ س1 الرح 1د 11ر œ س1  œ بمج
 .اإلبل عين œ طمةبلا فيض œ اعظميتت œ زآار œ مورةع

 مسعد

.يعقوب بني œ القديد œ فرشاال œ دويس œ لشهداءا عين œ يةيسرداإل  يةيسرداإل

جيجل قضاء جيجلمجلس قضاء جيجللسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

.زيادة بن مىسل œ اوسق œ نةاسآات œ نةواعلا œ جيجل  جيجل

جليج  جليج

 الدأو بوس1يف œ ل1ةيجم œ نةحشلا œ ةشقفال œ العزيز عبد سيدي œ الطاهير
11في œ ع11سكر نوش 1ار 11اجيس œ القن1 ي 1ن 1 11ر œ ب 1ةع1يردوب هالط رج  œ 1ةن1اجو œ ب11

 .القادر عبد ميرألا

 الطاهير

 œ راب1ح الدأو œ خ1دروش ح1يي الدأو œ معروف سيدي œ السطارة œ يةليلما
 .ةغبال

 يةليلما

.فدبلها اويربو œ حبيبي بني عةجملا œ عجول اديو ميرق œ العنص  العنصر
.أراقن œ يةروصنم امةيز  امةيز

 يةروصنم

سطيف قضاء سطيفمجلس قضاء سطيفلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

. صابر الدأو œ مزلوق œ اتأرن عين œ يةيسرولا œ اسةبع نعي œ طيفس  طيفس

طيفس  طيفس

 œ ام1شةهدلا œ عدوان الدأو œ بابور œ عزيز بني œ وشةمع œ الكبيرة عين
 .رانبش تيزي œ البارد اديو œ يةواعم œ الغول رجس œ لسبتا عين

 الكبيرة عين

.مدأح سيدي الدأو œ األبطال قصر œ ببوطال قالل œ قجال œ مانلو عين  مانلو عين
11ن œ تال11ة œ 1زاتقنœ 1 ع1ةاقوب سإيفا ة 1ورقالقر 1ام œ تال1 1 11روي œ مح لا 1ين  œ ع1

 .بوعنداس œ ةلقبي ذراع œ آالنوما œ حربيل œ حسين بني
 عةاقوب
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11ة 11ودة œ مالعل 11ول œ ف 1يبن1 11رش œ جالع أم لعا 1ر 1 11صخرة œ ئب ال 1ازر  ة ت11 القل œ ب1
 .تاشودة œ عةلب œ ةالولج- ةيالطا œ لةتلا œ لةيجم œ الزرقاء

 لمةعلا

 ام1ةحلا œ ادة1دح بئر œالحجر عين œ رجب اءبيض œ باي حصال œ أزال عين
œ تبان الدأو œ فةصرلا œ ببوطال. 

 أزال عين

1راج œ ورتيالن بني  آي1ت œ 1المسبو œ ليحوم1 بن1ي œ نةابش1 بن1ي œ قل 1ينع
 .ادةمز نوال آيت œ تيزي

 ورتيالن بني

بوعر برج قضاء بوعرمجلس برج قضاء بوعرلسمجمج برج قضاء  ريجريجيييريج لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

.لعشا œ طةبارلا œ يةداحملا œ حسناوة œ نةاجم œ بوعريريج رجب  بوعريريج رجب

 رجب
 جبوعريري

 رجب
 جبوعريري

اديو 1 1اغروت œ لا رأس 11ارك œ 1ديرالغ رجبœ 1 ت 1ينع  الدأو œ بم 1يديس
 œ لعي1تقت œ 1سرةت ن1يع œ 1لخلي œ 1سترتك œ ل1يع قصد بئر œ ابراهيم

 .موريبل œ العنصر œ السةيغ

 اديوال رأس

 œ ابراهيم سيدي الدأو œ اودد بن œ النصر ةثني œ مهيرال œ منصورةال
 . القصور œ الياشير œ ازةحر

 منصورةال

 œ 1رقفت œ ماينال œ الجعافرة œ مانحد الدأو œ تسمرت œ مورةز رجب
 .لةقلا

 مورةز رجب

سعيدة قضاء سعيدةمجلس قضاء سعيدةلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةوالال  لسلمجا

 œ ي1وب œ رب1يلعا اليمو œ خالد الدأو œ الحجر عين œ ابتث دوي œ سعيدة
.مدأح سيدي œ بكر بو سيدي œ مروع سيدي œ اتحن سعيدة سعيدة  سعيدة
 1ينع œ ينس1تير œ إبراهيم الدأو œ نةوخلسا عين œ مورةمعال œ اسنةحسلا

 .السلطان
 اسنةحسلا

ال قضاء المجلس قضاء اللسمجمج قضاء  يضيضبببيض لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

.الشقيق œ اآدةرآ œ غسول œ ةبريزين œ صةاقور œ البيض  البيض

البيض  البيض
1شيخل1ا 11يديس 1يض 1 -11ودالبن œ 11ارةهملا œ 11اوةبعر œ 11راكعال 11ينع œ ألبا

 .مغونبوس œ لةالش
يدي 1 س111 ضي 1  ب111األ

 لشيخا
. رحماأل افلكا œ مولينستو-الخيثر œ قطببو  قطببو

.ستيتن œ مرعا سيدي œ مانيسل سيدي œ طيفور سيدي œ بوعالم  بوعالم
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النعامة قضاء النعامةمجلس قضاء النعامةلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

.لةعس œ خليل بن عين œ امةعنلا  امةعنلا
امةعنلا .بورزق œ جنين œ ارمغر œ ةفسفيسي œ تيوت œ فراءلصا عين امةعنلا  عين

 فراءلصا
.البيوض-قصدير œ مرع بن منمك œ يةرشم  يةرشم

سكيكدة قضاء سكيكدةمجلس قضاء سكيكدةلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

1تزوي1 1ين œ س11كيكدة ائق1د œ ع1 طةاط œ 1ةل1يفلف œ الح1 11 1ةوم1رآ 1ادي œ وشب 1  œ مح
 .مالج مضانر

 سكيكدة

سكيكدة  سكيكدة
 1واعقن œ ل1شرائعاœ ةنالزيتو œ الزهور اديو œ يةطع الدأو œ زيد بني œ القل

œ مايون خنق œ الكرآرة. 
 القل

 œ 1زوزع 1نبœ 1ضرخالا بك1وش œ شرشار عين œ مدمح سعدي جندل œ بةزاع
 .الغدير œ سىمرال œ لسبتا

 بةزاع

 بن1ي œ لدش1يشا 1ازمج œ مزغيش سيدي œ بةابح الدأو œ ازةزرد œ لحروشا
 .الشعوربو حصال œ بشير بني œ بوزيان عين œ ولبان

 لحروشا

.البلوطبو ةالولج œ دانيالو بين œ لطوبا أم œ قشرة عين œ سومالت  سومالت

بلعباس سيدي قضاء بلعباسمجلس سيدي قضاء بلعباسلسمجمج سيدي قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

 يديسœ 1 1سنحل 1يديس œ اسأمرنœ 1 إبراهيم سيدي œ ةسالت œ اسلعبب سيدي
 .ثاورة ةسحال œ قادة عين œ يعقوب سيدي œ الثريد عينœ خالد

 سيدي
 اسلعبب

 سيدي
 اسلعبب

 سيدي
 اسلعبب

 1يديس œ اءلم1ا رأس œ ةالحسيب œ سليسن اليمو œ تافسور œ مرحوم œ تالغ
ميند- تاوريزة اديو œ شعيب 1 1ت œ ل1سبعا اديو- يةاضل1ا œ تن عين  œ ميتغال
 .مزاورو œ مرين œ دموش رجم œ اودموتت œ مامالح بئر

 تالغ

11راهيم œ س11فيزف با 1ن 1 ب 1صطفى 11درة œ م1  ع11ين œ م11سيد œ تني11رة œ 1ونيلم1ت œ قم
 œ ادوشحم1 1يديس œ رب1يلعب œ رجلبا جبع بو œ لةوارز œ عدان عين œ البرد
 .يةلش ةعشيب بن œ سقيون اديو

 فيزفس

 œ طابي1ة œ ن1ةازه اس1يح œ 1يديسوب ل1يع 1يديس œ 1وخنيفيسب œ اديسب1 ابن
1يران1قملا 1دين 1 لا 1در 11ار œ ب1 ايرالز1و œ مطل 1 حد 1يدي 11وب œ س1 ي 1ن 1 ب 1يل1ع 1يدي  œ س1
 .دحو اسيح œ لةيلب شتوان

 ابن
 اديسب
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تموشنت عين قضاء تموشنتمجلس عين قضاء تموشنتلسمجمج عين قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

 عق1ب œ 1دةع بن سيدي œ ةبالطل عين œ الكيحل عين œ أغالل œ تموشنت عين
 .شنتوف œ الليل

 نيع1111111111111111111
 تموشنت

ني  ع111111111111111
 تموشنت

ني  ع1111111111111111111
 تموشنت

.القادر عبد ميرألا œ يةادماتœ فياص سيدي œ بةراغلا ةصولها œ افص بني  افص بني
.مساعيدال œ لةغلا اسيح œ رجازبو œ ةيمرالعا  ةيمرالعا
 œ اسنةح1سلا œ 1دينموب سيدي œ احلصبا اديو œ اءاألربع عين-بوحجر مامح
 .مزورةات œ قشبر اديو

ما  حم111111111111111111
 بوحجر

.عةجموب الدأو œ آيحل الدأو œ اللحم بةعش œ قةرات œ حمالال  حمالال

عنابة قضاء عنابةمجلس قضاء عنابةلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

.ايديسر œ بةانع  بةانع
بةانع .اتلتريعاœ شطايبيœ لعنبا اديو-برحال بةانع  برحال

.لمةعلا œ الباردة العين œ اءفرلشا مرعا سيدي œ لبونيا-الحجار  الحجار

قضا قضامجلس قضالسمجمج الطارف لس لطارفء الطارفاءء

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

.ةنالزيتو œ الطيور بحيرةœ جةلث بو œ قوسوب œ فرالطا  فرالطا

فرالطا  فرالطا
.السوق ملر œ بريحان œ العسل عين œ رخلسواا œ العيون œ ةالقال  ةالقال

11ذرعان انيه œ لا 11ار œ ش11 مخت ةط1باي 11دي œ ش1 مهي 1ن 11زر œ ع11صفور œ ب1  œ يزر
 .شطال œ البسباس

 الذرعان

.يةفالشا œ حصال بني مامح œ الزيتون اديو œ رمةكلا عين-بوحجار  بوحجار
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قالمة قضاة قالمةمجلس قضاة قالمةلسمجمج قضاة  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا
-1ارمع 1ازمج œ رب1يلعا عين œ مودحم طياعبو œ جوجفلا-هيليوبوليس œ ةمقال
 ة1ساينيالح 1ينع œ بلخير œ مزلين بني œ راحج بن œ بوسبع œ عةلق œ دباغ مامح
œ مدأح مهرةبو. 

 ةمقال

ةمقال 1ة œ الرآني1ة œ مدانبوح œ لوفخم عين œ اتينزلا اديو ةمقال 1ة œ عنون 1الوةس  ملوآتا
œ بةقعلا رأس œ صباط رجب œ رقادة عين. 

 اتينز اديو

 اديو œ 1شحمال اديو œ يةامنش œ ارةخز œ النبايل مامح œ نةاشحوب œ قوفشبو
11ا 11ندل œ غارف ص 1ين ارةو1ده œ ع1 اء1ضبي1 1ن œ ال1 1 ب 1ين اءفص œ ع1 11 لا 1از  جبال11ة œ مج1

 .خميسيلا

 قوفشبو

2 

أهراس سوق قضاء أهراسمجلس سوق قضاء أهراسلسمجمج سوق قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

 ادريس الدأو œ منمؤ الدأو œ حةورلمشا œ لخضارة œ ةشالحنان œ أهراس سوق
œ ادةالحد œ نةزالا عين. 

 سوق
اسرهأ  سوق

 اسرهأ
 سوق
 œ ب1ةوقرلا œ 1دانالوي 1افلس œ م1داوروش œ بوح1وش بئر œ العظايم أم œ تةرادس اسرهأ

 .سلطان عين œ زوابيلا œ تترقال œ لكبريتا اديو œ يسةمخ
 تةرادس

.اشفيت œ رجف سيدي ويالن œ نةراهملا œ عةيردلا œ ةيالزعرور œ تاورة  تاورة

قسنطينة قضاء قسنطينةمجلس قضاء قسنطينةلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

.ةقسنطين  ةقسنطين
ةقسنطين .ميدانح بني œ ادمر ديدوش œ يوسف زيغود ةقسنطين دو 1  غ11111111111111111يز

 يوسف
.يةرهلا مارةس عين œ مونحر الدأو œ عبيد عين œ لخروبا  لخروبا
.زياد إبن œ مسعود بوجريو œ بوزيان امةح  بوزيان امةح
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ميلة قضاء ميلةمجلس قضاء ميلةلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

 ق1ةوق 1رارمق œ اءلنج1ا اديو œ فةيلخ سيدي œ التين عين œ مروان سيدي œ لةيم
œ يةاغزلا œ ةمالح œ شيقارةال œ رأس ميرةع œ شديار مدأح œ 1انباين 1ىترع œ 
 .اعيطلم ةسالت

 لةيم

لةيم  اض1يلعيا œ زرزة ر1امين œ بوص1الح ج1يارد œ ادةحد تسادان œ بوحاتم œ فرجيوة لةيم
 .تيبرقنت œ اشدوالر œ حريش البيضاء عين œ قشة بني يحى œ اسبرب

 فرجيوة

 1قانس اديو œ 1وكلم 1ينع œ ةمتالغ œ ةمانيثالع اديو œ مشيرةلا œ العيد شلغوم
œ منالرح عبد يحيى بن œ انتاجنت œ لوفخ الدأو. 

 العيد شلغوم

المدية قضاء المديةمجلس قضاء المديةلسمجمج قضاء  لس

ديات البل محاآمال يةواللا  لسلمجا

11وب œ وزرة œ 1ةي1دلما مريا1و œ محجال 1يس1 11شون œ ع1 11ة œ يبوع  الدأو œ مدانيالح
111ل œ ةر1شع11وب 111دة œ حربي اديو 1ات œ يمزقات 1ن œ را1سمل11ا ذراع- ي11دم  ب11 1شةن11انح

 .شكاو
 يةدلما

يةدلما .ةيالربيع œ ايدد الدأو œ ةيالزبير œ يةقاوربلا يةدلما  يةقاوربلا
1رالكبي ب œ الحوضان œ اوةرمغ œ نةغزم œ يةوايسع œ ةيالعزيز œ تابالط  œ القل1
 .يةرادس œ ميهوب

 تابالط

 1يديس œ زهار سيدي œ بوسكن œ ربيع سيدي œ جواب œ قيسوا œ مانيسل بني
 .عابد بن بئر œ زيان

 مانيسل بني

111اري البخ رص ة1شهبوني œ ق111 11 111ر œ لا 1ر œ عنت الدأو لال œ ب11جم 1 111ز œ ه11 الدأو  œ يعز
 .بوغار œ بوعيش اقدر œ بوغزول œ سائقال œ الجليل أم œ ةمفتاح

رص  ق111111111111111111111
 البخاري

 œ 1ضرخألا افلكا œ اوةالعذر لةالش œ ائرود ثةالث œ معرف الدأو œ بوسيف عين
 .العوينات œ سغوان œ القصير عين œ شنيقل œ فروتات œ مداد سيدي

 بوسيف عين

.طةعب œ بوشراحيل œ جوامع خمس œ مانعن سيدي إبراهيم الدأو œ يةرعملا  يةرعملا

مستغانم قضاء مستغانممجلس قضاء مستغانملسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

 œ نوي1سي 1ينع œ ق1ةانرف œ ة1تيديس œ معم1ش اس1يح œ 1رانمزغ œ مستغانم
 .اففصص œ يةلفوالسا œ سيرات œ اطبوقير œ الحسيان

 مستغانم
مستغانم  مستغانم

1يل1ع 1يدي 11اج œ س1 11ضان œ جح مر 1ك 1 مالال 1د 1 11ضر œ بع ألخا 1يدي  œ 1تاي1قتز œ س1
 .اهللا مع الدأو

 ليع سيدي

لساد 11 ت 1ين 11ر œ ص11ور œ ع1 11ار œ يالخ اديو بلعط 1يدي 11دين œ س1 لا 1ر 1  ع11ين œ يخ
 1صورةمن œ ي1ةرواهطلا œ ل1شريفا 1يديس عين œ ماسرة œ صيادة œ بودينار
 .بوغالم الدأو œ خضراء œ يةراكمن œ اشةععش

 لسادت عين
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غيليزان قضاء غيليزانمجلس قضاء غيليزانلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل لمحاآم ا يةواللا  لسلمجا

 رطم1لما œ 1وزقزةب œ 1سلعبل œ ابخط1 1يديس œ سعادة سيدي œ يلل œ غليزان
œ اودد بن œ حمةرلا عين œ عةجملا اديو œ عودة بن مدمح سيدي œ ةعالقل. 

 غليزان

غليزان  غليزان
11و 11د œ يره اديو  الدأو œ 1ةن1داحملا œ 11ريمحال œ 11ديوةج œ بعا 11يديس 1ةج1رم

 .انورز œ حالفالا œ ميهوب سيدي
 رهيو اديو

 œ 1دألحا 1وقس œ كةرملا œ ةشكاللا حد œ طارق عين œ ةالولج œ سىمو عمي
 .يسالحا œ يعيش الدأو

 1يعم11111111111111111
 سىمو

.زنتيس بني œ نةويدم œ القطار œ ليع بن مدمح سيدي œ نةوزام  نةوزام
11ورة 11ون œ مز اهللا 1د œ درق 1يبن1 1 بع 1ن 1 11زرق œ 1داسمنœ 1 ب ارد ل 1يدي  اديو œ س1
 .السالم

 مورةز

المسيلة قضاء المسيلةمجلس قضاء المسيلةلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

.لصوامعا-اضيم الدأو-شالل-فةراطلما-راجد الدأو-معاضيدال-لةيسلما  لةيسلما

لةيسلما  لةيسلما

111عادة ميراه- سبو 1 ب11ا يدي 1 رام- س11 الدأو 1 ع11 يدي 111رور-1سةام11ت- س111 س ن  الدأو- ب111
- خيان1ة-م1سيف-زوح 1نب-1امتول-1شعيرلا اديو-1زرزورل- امد الحو-مانيسل
 .اريفلمعا

 بوسعادة

11سى عي 1يدي 11ل- س1 الحج 1ين 11رس- ع1 هج 1يدي حيسا- س1 11 11ان- ال طي1وب1 - ملي 1يبن1
 .الجير سد طيطوخ

يدي  س1111111111111111
 سىعي

1حل1لما 1ين 1ضة- ع1 ف1لا 1ر 1 11ل- ئب 1ارس- مالها ف1 1ين 11د- ع1 ممحا 1يدي -1ةي1طع الدأو- س1
 .عدمس جبل-لريشا عين-سليم-مجدل

 ملح ال عين

.ةالقبال عدي الدأو œ اهنةده œ ةبلعايب œ خضراء عين œ برهوم œ مقرة  مقرة
.غةونو œ منصور الدأو œ ارمونتت œ ةعالضل مامح ما  حم111111111111111111

 ةعالضل

معسكر قضاء معسكرمجلس قضاء معسكرلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

.يةنوأملما-القرط-تيزي-ارسف عين-معسكر  معسكر

معسكر  معسكر
موطس-1ادةق 1يديس-1اربالج عبد سيدي-تغنيف ةيسحايل- ن1 -1الطاألب اديو- ال1

 .ميدامح-يةولخ-شمالها-منورال-راحف عين-رجلبا
 تغنيف
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1ضة-1ريسغ1 11ان- ق1ام فك 1ين 1ارس- قرج11وم- بني11ان- ع1 ف1 1ين 11ور- ع1  س11يدي- مطم
 .ةحفرو-غروس-عوف-يةغات اديو-وسةام-بوسعيد

 غريس

من1ؤ-1ةي1دحملما 1 مال 1د 1 بع 1يدي 11ق- س1 11ري- ياقفر ارة1جر- مغال  1عقط1م- ب11وهني- س1
 .الدوز

 يةدحملما

.يةيمالعلا-عكاز-القعدة-نةاهز-اءفرلشا-عميروش عين رأس-سيق  سيق
.نةطق-حسين-ةفبوحني  ةيبوحنيف

ورقلة قضاء ورقلةمجلس قضاء ورقلةلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

.وسةقن-اهللا عبد بن اسيح-خويلد سيدي-اتلرويسا-اءضالبي عين-لةقرو  لةقرو

لةقرو  لةقرو
قرت1و 11ة-نيراق11لما-11ينماست-ب11ستبسيت-1ةل1زنلا- الطيب11ات- ت1 - يالعابد 1ةي1واز

.منقرال-ناصر بن-ةيالعال-الحجيرة-مرعا بليدة-مانيسل سيدي
 قرتتو

.رمةبلا-مسعود اسيح  1ياس11111111111111ح
 مسعود

إيليزي قضاء إيليزيمجلس قضاء إيليزيلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

.إيليزي  إيليزي
إيليزي .لحواسا رجب-انتج إيليزي  انتج

.ادريس مرع رجب-اببددلا-ميناسأ ان  ميناسأ ان

وهران قضاء وهرانمجلس قضاء وهرانلسمجمج قضاء  لس

تايدالبل محاآمال يةواللا  لسلمجا

وهران  وهران

وهران  وهران

.ةالبي عين-جاالحج سىمر-بطيوة-أرزيو  أرزيو
.سيبوتليل-مسرغين-رمةكلا-حميشلا سيدي-ةالساني  ةلسانيا
.رمةكلا عين-بوصفر-العنصر-الترك عين-الكبير سىمرال 1ى  رس11111111111111لما

 الكبير
.حةيرف بن-يةرابلا-بوفتيس-اويرطف-ليالتت اديو  ليالتت اديو

.يبقى بن سيدي-فسوخم اسيح-قديل  قديل

.بةقع بن اسيح-بونيف اسيح-الجير بئر  الجير بئر
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في2828-- فياالمؤرخ عام 2626لمؤرخ سنة 2222لموافقاالموافق 11393911 عام صفرصفر سنةأأبريل بريل 7711
 

العسكري القضاء قانون العسكرياالمتضمن القضاء قانون و ،،لمتضمن واالمعدل  ..متمم الالمتمم لمعدل

رقم  ،،11979711 رقم األمراألمر

 ،لشعبا باسم

 الوزراء، مجلس رئيس ،ةلحكوما رئيس إن

 تام،ألخا ملحا عدل،ال يرووز نيالوط فاعدلا يروز يرتقر على بناء-

 و يولي 10 ق المواف 1385 ع ام ولألا ع ربي 11 ف ي ينؤرخمال 70-53 ورقم 65-182 رقم ينمرألا تضىقمبو-

 ،ةلحكوما تأسيس نضمنيلمتاو 1970 نةس يوليو 21 الموافق 1390 عام ألولىا مادىج 18و 1965 نةس

 منت ضموال 1965 نةس رفمبون 16 ق المواف 1385 عام رجب 22 في لمؤرخا 65-278 رقم مرألا تضىقمبو-

 ئي،االقض ميلتنظا

 ونناق منت ضموال 1966 نةس يونيو 8 الموافق 1386 عام صفر 18 في لمؤرخا 66-155 رقم مرألا تضىقمبو

 ،ةائيزجلا اتاءاالجر

 منضتموال 1966 نة س و يوني 8 ق فالموا 1386 امع فرص 18 يف ؤرخ ملا 66-156 م رق رمألا ضى تقمبو-

 بات،عقولا ونناق

 الوزراء، مجلس رأي استطالع دوبع-

 : لييماب مريأ

تمهيديةــــأحكأحك  تمهيدية امام

 .ألعلىا المجلس بةرقا تحت يرلعسكا ضاءقلا يةكرعسلا آممحالا تمارس : ألولىا مادةلا

 .ونناقلا هذا في عليها نصوصملا ةضائيلقا لطاتلسا نيالوط فاعدلا يروز تولىي :2مادةلا

 نيلثا لمما ألف رادا وعلى مصالحوال سلحةألا تلفخمل ينعبتاال نرييلعسكا على وننالقا هذا كامحأ تطبق :3 مادةلا

 .مصالحوال سلحةألا لهذه ينعبتاال نرييلعسكل

 ائرة ط أو ةيبحر ةفين س رهظ ى عل ت، ناآ فة ص ةيبأ ود موجلا شخص ال " لقلمتنا شخص ال " طلحصم ينعي

 .بينهما فرق ونبد يةكرسع
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األول ابلكتا 


اواختصاصه يةركعسلا اءقضلا اتهج تنظيم 


األول ابلبا 


يرالعسك اءضقلا اتهج تنظيم 


األول القسم 


لمسلا منز في ئمةدالا يةركعسلا محاآمال 

œ 1 ميالتنظ
 

 .مسةاوالخ ةلثانياو ألولىا يةكرسعال نواحيلا لدى مةئاد يةكرسع آممحا تنشأ :4مادةلا

 يةكرسعالي ةحناال إل ى،ةلثانيايةكرسعاليةناحلبا الخاصة مةائدلايةكرسعالةلمحكملمييلإلقا تصاصالخاتدميو

.ثةثالال

 ةيناحلا ى إل سة، مالخا يةكرسعال ةيناحبال ة الخاص ةمئاالد يةكرسعال ة لمحكمل يميإلقلا صاص تالخا دتمي ا آم 

 .عةباالر يةكرسعال

 رة ائد نم ان كم لآ يف اساته لج دقعت أن ن ويمك ا، عقادهنال دد محال نا لمكا مسإب يةكرسعال آما محلا ين عتو

 .هاتصاصاخ

2œ التشكيل 

 .مساعدان يانضوقا رئيس : ضاءعأ ثةالث من مةئاالد يةكرسعال ةلمحكما كلتشت :5مادةلا

 .ةضائيلقا المجالس من قاض مةئاالد يةكرسعال ةلمحكما سةئارىلويتو

 ي رزو ع ن ص ادر شترك م ق رار ب بموج واح دة، نة س دة مل ناالحتياطييو نرسمييلا ضاةقلا نتعيي تمي :6 مادةلا

 .نيالوط فاعدلا يرووز تامخألا ملحا عدلال

 ف ي آواش ار يةق ضب الخاص ة تاالجل س اء هانت ين ولح جديدة تعيينات تصدر لم ما ممهامه ضاةقلا هؤالء ويمارس

 .ألولىا جلستها

 لح ضور ناطيي االحتي ضاء عاأل يفكلت يجوز ها،يف فعاتارلما ولطت تيال لنوعا من القضايا إحدى ونكت وعندما

 .روعشم عذر همل الحاصل ضاءعاأل محل تضاء،قاال ندع الحلول قصدب لساتلجا

 ابط ض ينساعد مال نيي ضلقاا نم واح د ون كي أن ين عتي ف، ص ابط ض أو جن ديا همتمال ون كي دما عن :17ادةمال

 .صف

 .هرتبت نفس من ألقلا على ينطبضا مساعدان،ال يانضقاال ونكي أن ينعتي بطا،ضا همتمال ونكي وعندما

 .يهإل بةوسنمال الوقائع ولحص قتو هرتبتوم همتمال ةرتب ةلمحكما يلكشت في تراعيو
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 .يةمدألقوا ةرتبلل ألعلىا الحد ذلك في يراعىف تلفة،خملا بتمراوال لرتبا ويذ من نلمتهميا عددت حالة وفي

 نريي ئازلجانرييسك علاة محاآم ف ي ي هلعنو يك آم ا رب حلا أس رى ة لمحاآم ة لمحكما يلكشت ونكي :8مادةلا

 .لرتبا بهشات أساس على

 يف تراك لالش ينوم دعلا صف ال باط ضو ضباط لا ي ةموأقد بتبر م ةئقا نيال وط فاعدلا ي رزو ي ضع :19ادةمال

 .يةكرسع ةمحكم آل لساتج

 .يةكرسعال آممحالل ضبطلا بةتاآ في وتوضع ،رتغيي حصل آلما مةئاقلا هذه عدلتو

 امهمغلل ش دهم يق برتيت سب وبح ابع لتتا هوج عل ى م ةئقاال ذهه ف ي ونديقمال ال صف باطضو ضباط ال ي دعى

 .نيالوط فاعدلا يروز طرف من ولبقملا المانع حالة عدا ما ضاةقلا

 ة رتبلا س نف م ن ض ابطا الحال ة، سب حوب مؤقتا نيالوط فاعدلا يروز ينعي القضاة، ألحد مانع ولحص حالة وفي

 .لمادةا هذه من ألولىا لفقرةا في لمذآورةا مةئاقلا في الوارد رتيبلتا حسب صف ضابط أو فهيخلل

œ  ونفظوملا 3

 ث رآأ أو ق للتحقي دة احو وغرف ة واح د كريسع ول ةد ي لآو م ة،ئاالد يةكرسعال ة لمحكما ل دى ونكي :10 مادةلا

 .ضبطلل وآاتبا للتحقيق قاضيا احدةو آل تضم


.مساعد ريعسك ولةد يلآو نتعيي آذلك يجوزو 


فاعد لا ي رزو م ن ق رارات بموجب يق،قتحال ضاةق وآذلك يدتحدلا هذال وفقا يةكرسعال ةبلنياا ضاءعأ جميع ينعيو 

 .نيالوط

 .مةعاال ةبلنياا هامميرلعسكا ولةدال يلآو تولىي

 .نظامبالو ارةدباإل كلفي نهفإ ،ةلعاما ةبلنياا رئيس تهفصبو

 .ضبط آاتب عدهاويس ق،لتحقيا اتاءإجر التحقيق قاضي ىلويتو

 .لكتاباتاو لساتلجا مالعأ آذلك ضبطلا آتاب ىلويتو

 .ضبطلا مصلحة رئيس هو ةرتب ألعلىوا ألقدما ضبطلل لكاتبا الصف ضابط أو ضابطال ونكيو

 ني فللمكا ينفظم ووال ة لنياباو ق التحقي ضاة ق ين يعتب الظ روف جميع في نيالوط فاعدلا يروز يحتفظ :11 مادةلا

 .يرلعسكا ضاءقلا مةبخد

 همتفب ص مارس وايل،م صالحال أو ن دجال الك ألس ينعبت اوال ضباط لا ي رغ من نرييلعسكا إلحاق يجوز :12 مادةلا

 .ينمحضر أو ضبطلا يمستكتب ئفوظا ين،دمساع

 .لساتلجا مالعبأ هؤالء يقومف
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رضعاتلاةحال œ 4
 

 أن أو قاض يا أو سا رئي تهفص ب بال دعوى، نظ رال في يشارك أن بطالن،لا ئلةاط تحت ،ألحد يجوز ال :13 مادةلا

 : يةتالال والحألا في كري،عسال ضاءقلل وعةفمر يةقض في يرلعسكا التحقيق قاضي مابمه يقوم

œ  يق،قش خال بنا أو عم بنا درجة يةغال همتملل ريباق أو هراص آان إذا 1

œ  يق،قتحال في رسميا شارك آان إذا ،نضييلقااو رئيسلا فقط يخص فيما أو هادة،شب مدليا أو شاآيا آان إذا 2

œ  رف ع م ن أو ق للتحقي آقاض يهعل الدعوى إحالة من اتسنو خمس بلق همتمال ضد دعوى في خصما آان إذا 3

 ها،يف عضوا ونكي تيالةلمحكما مامأ يةقضال

œ 
.ارةدباإل ئمقا فةبص يةقضال في نظر أن له سبق إذا 4 


ن واكوي أن بطالن،لا ئلةاط تحت ميمكنه ال أخت، بنا أو أخ بنوا عم أو خال رجةد يةغال ابقراألو هارصألا وإن 

 .يةكرسعةمحكم نفس في ضاءعأ

 ف ي عليه ا ن صوصمال االت لحا إح دى م ع ق يتف عه وض أن ي رى ه ا،يف ق اض أو ة محكم يس ئر آل :14 مادةلا

 ه ةجال ذههر وتنظ ية،ضالق ف ي نظ رللةعودالمةضائي لقاه ةجال إل ى ذلكب صرح يأنيهعليينبغ أعاله، 13 لمادةا

 اع االمتن ةجلنتيبا يهعل ينعتي آان وإذا عالهأ لمذآورةا لحاالتا إحدى على ينطبق عهوض آان إذا عللم قرار بموجب

 .فيها نظرلا من

 .يةكرسعال ةلمحكمل مرألا يرفع أن كري،عسال التحقيق قاضي على الحالة، هذه ثلم في يينبغ آما

 .يةقضال في نظرلا من االمتناع يهعل ينعتي آان إذا فيما مةلمحكا هذه وتبت

 .يرلعسكا ولةدال يلآو إلى الحالة هذه في يةقضال تحالو

œ  مينيال 5

 ة دنيلما اتاءر االج ونناق م ن 427 ادة لما ف ي عليه ا ن صوصمال ين ميلا ونيركس عال ضاة لقا يؤدي :15 مادةلا

 .فيها كمالح ونيدع تيالةلمحكملسةجل ولأدءبفي،سرئيلامن مربأ

 كريسعال ق التحقي ضاة وق ول ةللد نوريلعسكا ءالآووال يةكرسعال آممحالا رؤساء ينميال نفس يؤدي :16 مادةلا

 .همئفوظا تقلدهم ينح

ف ي عليه ا نصوصملا ينميال األحوال، نفس في محضرونوال ضبطلا ومستكتبو ضبطلا آتاب يؤدي : 17


 .ةدنيلما اتاءاالجر ونناق من 428 لمادةا

 ولبقم كريسع أو ينمامحال مةئاق في ونيدقمال ونمامحال يةكرسعال آممحالا مامأ فاعدلاةمهم تولىي :18 مادةلا

 .يةكرسعال السلطة من

 مادةلا
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 تارخملا للمدافع فيها يجوز فال نون،القا هذا في عليها نصوصملا يةكرسعال الخاصة ئمبالجرا قةعلتمال القضايا أما

 ذلك ب ل ه محي س ل م م ا سة الجل أو ق التحقي اءنأث آ ان اءوس ثل همي أو نهع يدافع أو همتمال مع يحضر أن همتمال بلق من

 .رئيسلا بلق من المدافع ينعيف إالو ية،ضالق في لناظرةا مةئاالد يةكرسعال ةلمحكما رئيس


ينالثا القسم 


ربحلا قتو ئمةدالا يةركعسلا محاآمال 

 م صلحةال اتجحا ضت تقا وإذا رب حلا قتو يةكرسع يةناح آل مقر في مةئاد يةكرسع آممحا تنشأ :19 مادةلا

 .ذلك

 .نيالوط فاعدلا يروز يرتقر على بناء يصدر مرسوم بموجب إحداثها مقررلا آممحالا مقر يحدد :20 مادةلا

 ف ي ضاء لقل وني دع ينوال ذ ي ق،قحتوال ة لنيابل ع ةبتا ئفوظ ا ف ي م ةئالدا يةكرسعال آممح ابال ينقحملال ضاةقلا إن

 .ونناقلا في عليها نصوصملا الشروط منض ينندمج نوريعتب بقة،السا لفقرةل تطبيقا ديثاح لمنشأةا آممحالا

 اب توآ نورستنف ملوا اط لالحتي مخ صصال كريس عال ضاءقلا لسلك ونعبتاال ضاةقلا يدعى أن نيمك :21 مادةلا

 دد محوال يرسك لعا ضاء قلا صلحة مب صون تمخوال مهلنلوثا لمما ذلك آونورفستن لماو اط الحتيل ونعباتال ضبط لا

 فاعدلا ريووز امتخألا لمحا دل عال ريوز نم شترك م ريتقر ىعل اء بن ادر ص وم مرس بجبمو ي ألساسامهانون ق

 .آممحالا هذه موظفي في الحاصل نقصلا للتكمي ني،طالو

 آممح اال عل ى ال سلم، ت قو م ةئالدا يةكرس عال آممح اال م ةوخد يرل س مقررةلا ألخرىا كامحألا تطبق :22مادةلا

 .لحربا قتو مةئاالد يةكرسعال

 ال وزراء، س مجل ع ن ص ادر مرس وم بموجب عام،ال يرنفال حالة في القسم هذا كامحأ تطبق أن نيمك :23مادةلا

 .نيالوط فاعدلا يروز يرتقر على بناء وذلك


لثانيا ابلبا 


يةركعسال ةضائيقال آممحالا اختصاص 


األول الفصل 


ةــامع امــأحك 


.ةيلعموما الدعوى في إال يرلعسكا ضاءقلا يبت ال :24مادةلا 


.لبابا هذا من 4و 3و 2 ولفصال كامحأ بموجب محدد تصاصهخا فإن به، الخاصة نانيلقوا عاةامر ومع 
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ينثاال الفصل 


لمسلا منز في الختصاصا 

 ف ي عليه ا ن صوصموال كريسعال نظ املبا الخاص ة تافمخالال ف ي م ةئاالد يةكرسعال آممح اال نظرت :25 مادةلا

 م ة،يرالج ف ي ريك ش آ لو آخ ر شترك م فاع ل آلو مةيرللج أصلي فاعل آل إليها يحالف .بعده الوارد لثلثاا لكتابا

.ال أم عسكريا آان اءسو

 ونر آلخا ونآرتشمال نولاع فوال ةميرللج ينل ألصا اعلون فال ةمئاالد يةكرسعال آما محال ام مأكلذآ آما يح 

 .يفمضال ولدى يةكرسع مؤسسات منض أو مةالخد في بةكتمر آانت مةيرج يةأ في ءاآروالش

 ئمالج را ف ي ف صلبال ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق من 248 لمادةا كامحأل خالفا مةئاالد يةكرسعال آممحالا تصتخو

 سخم دةم عل ى بس الح ب ةوقعي دزت عن دما كوذل اتبلعقواونناق ف ي ال وارد نصلل وفق ا ولةدال منأضد بةكتمرال

 ع سكريا فاع لال آ ان إذا إال بها مةئاالد يةكرسعال آممحالا تصتخ فال نحةجال نوع من مةيرالج ونكت وعندما .اتسنو

 .له مماثال أو

 عليه ا نص ي ل م تيال مةيرالج في الشريك أو المشترك آلخرا فاعلوال يرلعسكا ألصليا فاعلال يحال آل، وعلى

 .عاملا ونناقلل القمع آممحا مامأ أعاله، 3و 2و 1 اتلفقرا في

 بتلرا فتلخمل ونعباتالنوريسك لعا ادة، ملا ذهه يف اردةولا شروط ال منضيةكرسعال آما محلا ىعل ال يحو

)1(.ونناقلا بموجب نرييلعسكل ثلمام شخص آلو سلحةألوا

 ة حال يف دودون عملا أو ةمبالخد ونمئاقال خاص ألشا ن،انو قال ذا ه وم هفم يف نرييسك آع ر يعتب :126ادة1ملا

 ريغ خاص ألشاأو رار، للق قةباسال وفالع دةم اللخميانظ ريغ ابغي أو ميانظ ابغي أو اعدتيساأو ضور ح

 .بتالرا نوضاويتق نيالوط فاعدلا ارةزو تصرف تحت ونباق وهم مةبالخد ينمئقاال

 ادة لما ف ي عليه ا ن صوصمال وال ألحا ف ي نرييسك عللنيلثا لمما ع ن الوة عنرييسك عآ أيضا ريعتب :27 مادةلا

 اعدتي االس عل ى مح الونوال مةالخد من فونعموال مجددونلا ونوعطتموال توقفال يدق ندونمجوال بانشال نودجال ،26

 رز للف مضمامه ان ذنمة ثاني ا إليه وا دع ينذ ال أو ةمللخد وندع موال نرييسك لعلنلوثا لمما هميف ا بم ناطيو االحتيو

 أي ضا ك ذل ي سريو هم،لنازمل همصرف يوم يةغال همل مخصصةلا هةللج هموصول نذم ينفردنم قواتحلا إذا أو لاللتحاق

 ينمف رزال أو مهد تجني ب لق ،ةلعموميا لقوةا حرس أو سجن أو تشفىمس في نرييعسك فةبص نلمعينيا ألشخاصا على

 .اتدحلوا إحدى إلى إداريا

)1599.ص 95 ر .ج ( ثةثالال ةلفقرل دراكاست )1(

218  . المادة امحكأل الفاخ ئمةاالد يةركسعال اآمحملا تصتخو : من بدال

.248 المادة امحكأل الفاخ ئمةاالد يةركسعال اآمحملا تصتخو : يقرأ
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 : مةئاالد يةكرسعال آممحالا مامأ أيضا آميحا :28 مادةلا

œ  ية،ركسع طائرة أو يةبحر ةسفين مالحي ولجد منض نت،اآ فةص ةبأي ينودوجم نورلمعتبا ألشخاصا 1

œ  يش،جبال تعاقديا أو قانونيا نيرتبطم نواوكي أن وند ها،ب مونئقاوال مةالخد ولجد في ونيدقمال ألشخاصا 2

œ  ف ي هميلإ مشارال نرييلعسكبا الخاصة ضاعواأل ألحد ينعبتا برونتعموال الجيش من ونودطرمال ألشخاصا 3

 ،27و 26 ندتيالما

œ  يادة،قال مالحي أفراد 4

œ  .لحربا أسرى 5

 م ن ةلستعم لماو ت ةقؤمو ة نهائي فةب ص ث ةمحدال شآت لمنا جمي ع ية،ركسعال سات للمؤس ثل ةمام رتعتب :29 مادةلا

 .آانت أينما يةكرسعال تائروالطا يةبحرال فنوالس الجيش طرف

 ة لمحكما أو ها،صت صااخ رة ئاد ف ي الج رم وق ع تيالةمحكمال هي تصة،مخال يةكرسعالةلمحكما إن :30مادةلا

 أو همتمال ون كي يتال دة لوحا ا له ضع تخ يتال ة لمحكما أو هاصاص تاخ رة ائد يف نو لمتهما أو همتمال ف أوق يتال

 .لها ينعبتا نولمتهما

 رة ئاد ف ي مالج ر وقع تيال ةلمحكما هي تصةخملا ةلمحكما ونكت ،ةريلعسكا آممحالا تصاصاخ زعتنا حالة وفي

.هاتصاصاخ

 ةضائي لقا طةشر لل ابط ض فة ص هل ابطا ض ون كي دما عن أو أعلى ف بيلنق يةواسم ة بدرج همتمال ون كي دما عن 

 ت صةمخاليةكرسعالة لمحكمانيال وط فاعدلاي رزوينعيف آورة،ذمالتهفصب نحةجالأومةيرالج ارتكبويةكرسعال

 ي ةمادال ة اإلمكاني ع دم حالة في إال ،نلمتهميا أحد أو همتمال لها التابع يةكرسعال يةناحال ةمحكم ونكت أن نيمك ال تيال

 .لذلك

 ت يلا ة لمحكما ه ي سةورمحال فنالس موظفيل بةسنبال إقليميا تصةخملا مةئاالد يةكرسعال ةلمحكما إن :31 مادةلا

 .سةالحرا ةسفين موظفو إليها يحال


ثثالال الفصل 


ربحلا منز في الختصاصا 

.ولةدال منأ على اءدتعالا قضايا جميع في نظرلبا الحرب، منز في يةكرسعال آممحالا تصتخما  :32 دة ال

 31و 30 ندتيا لما ك امأح م ةئالدا يةكرسعال آممح اال ق تطب مي،ياإلقل تصاصالخا قواعد يخص فيما :33 مادةلا

 .ونناقلا هذا من
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بعارلا الفصل 


آةرتلمشا اعدوالق 

 يش،جال عن األجانب ينقاضتملل بةوسنمال ئمالجرا قمع على يهف نصي أو ونناقلا هذا في حددي عندما :34 مادةلا

 .الخاص االستثناء حالة عدا ما مةيرالج في المشترك أو ألصليا فاعللل بةسنبال تصةخم يةكرسعال آممحالا ونكتف

 ين قاضتملل بةوسنملا ئمالج را ف ي نظ رلل إم ا آ ذلك، تصةخم مةإلقاانالمك يةكرسعال ةلمحكما ونكت :35 مادةلا

 رع ش سابق اءإجر ةعلمتاب وإما لمالحقاتا في روعشلا بلق يةكرسعال همتاماتزال من ينمحرروال الجيش عن األجانب

 .يةقضال في سابقا لناظرةا ةلمحكما آانت مهما تراضاع لدفع أو يهف

 ول وصلا ون كي ت يلا يةكرسعال ةلمحكمل عودي تصاصالخا فإن ني،طالو ابلترا خارج مقيما تقاضيمال آان وإذا

 .له هلأس إليها

 ذه هل ن يمك ية،ركسع ة محكم ت صاصخا رة ئاد ف ي آ ان، بب س ألي تقال مع تقاض يملا ونكي عندما :36مادةلا

 .يرلعسكا ضاءقلا تصاصاخ في الداخلة ئمالجرا جميع في نظرت أن األخيرة

 ق لنب نيال وط فاعد لا ي رزو مري أ باإلحالة، كمح صدور ندع 36 دةالما أو 35 لمادةا كامحأ طبقت إذا :37مادةلا

 .تصاصالخا

 يرل وز عل لم ق رار عل ى اء نب يةكرسعال ة لمحكما م امأ م ةئقاال اتاءر االج ات فلم ق لن يج وز الحرب، منز وفي

 .ذلك الظروف تدعيتس وعندما ها،يعل ونكت تيال الحالة في أخرى، يةكرسع ةمحكم إلى نيالوط فاعدلا

 اتاءر االج ع ةبتام ف ي أخ رى، ة محكم إل ى سابقا يلأح آان تقاضم إليها يحال تيال ةلمحكما مرتست :38مادةلا

 .لنظامها طةباالض قواعدلل وفقا


.سابقا ةلمتمما اتاءاالجرو التحقيق مالعأ وآذلك صحيحا قةالحمال مرأ ىقويب 


إل ى لؤو ت فإنه ا مالحق ة،لا م رأ درت صأ ت يلا يةكرسعال للسلطة مخصصةلا اتزااالمتيو قوقحوال لطاتلسا أما 

)1(.مجددا الدعوى إليها فعتر تيال ةلمحكمل بةسنبال تصةخملا يةكرسعال السلطة


)1599.ص 95 ر .ج ( ثةثالال ةلفقرل دراكاست)1(


.....وقحقلاو اتطللسا أما : يقرأ .....وقحقلاو ونطعلا أما : من بدال 
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 ت يلا واندعال م الأع م ن اءد ابت ة رتكبلما نح والج ات يلجناا يةكرسعال آممحالا تصاصاخ في تدخل :39لمادة ا

 آ ل ف ي أو ة ريلجمهوا أرض عل ى دو عبال الخاص ة مصالحال أو ارةداال مصلحة موظفو أو اءدعاأل وننطواملا يشنها

 : وذلك ،ةربيحةليلعم يةناح

 عل مال خ دم أن ل ه بقس أو يخ دم كريسع ض د أو ئ ر،الجزا ي ةامحيف وه م ن ض د أو طنوا م ضد نآا اءسو-

 .عالهأ لمذآورةا ألراضيا إحدى في يممق الجئ أو يةسنالج فاقد ضد أو ئرياالجز

 .ئرياجز نويعم شخص وأي عالهأ آورذم يطبيع شخص أي لكاتبممت إضرارا أو-

 ت ضىمقب ب ررةم ي رغ بأس بابها، رعذ لتا أو رب حلا حال ة بة سنامب ت رتكبا وإن ت ىح ئمالج را ذه ه ون كت عندما-

 .وأعرافه لحربا نانيقو

 .ئرالجزا في ارتكب قد عناصرها أحد ونكي مةيرج آل ني،طالو ابلترا في بةكتمر مةيرآج روتعتب

 عذرتو ،39 لمادةا في عليها نصوصملا ئمالجرا حدىإل أصلي فاعلآ مالحقا المرؤوس ونكي عندما :40مادةلا

 مواا ق ه م إذا م ةيالجر في نيرآآمشت ونراألخي هؤالء رفيعتب ،نمتسببي ينخرآ ينفاعلآ ينيمالسل ئهساؤر عن لبحثا

 .ةلجنائيا مرؤوسهم مالعأ في تساهلوا أو

 م ةئالدا يةكرسعال آممحالا تصاصاخ تدميف الطوارئ، حالة أو عرفيال كمالح إعالن حالة وفي السلم، منز في أما

 م ن 3 رة لفقا ك امأح اةعارم م ع 28و 27و 26 م وادلا في نلمبينيا ينقاضتمال من بةكتمرال ئمالجرا اعأنو جميع على

.25 لمادةا


لثانيا ابلكتا 


سكريةعال ةالجزائي االجراءات 

 خ الف عل ى وننا قال نص ي تيال والحألا في إال ية،رس واالستنطاق التحقيق خالل اتاءاالجر ونكت :41 مادةلا

 .فاعدلا بحقوق لاإلخال ونود ذلك،

 ئل ةطا ت وتح شروط لا من ض ي لمهنا ال سر عل ى افظ يح أن اتاءر االج هذه في يشترك شخص آل على نويتعي

 .لعقوباتا ونناق من 301 لمادةا في عليها نصوصملا لعقوباتا
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 األول ابلبا

 يفقوتلا وحق يةركعسلا يةائضقلا طةرشلا

 بةقارلما تحت ضعولاو صرفتلا تحت لوضعوا

 اتقحالملاو يةومعملا الدعوىو

 األول الفصل

 يةركعسلا يةائضقلا طةرشلا

 األول القسم

 يةركعسلاةائيالقض ةطرشبال فةكللما اتلطلسا

 ون عطلي ية،ركسع أو ةدنيم طةسل آلو وحدة، ئدقا آلو،ةريلعسكاةضائيلقا طةشرال في ضابط آل :42 مادةلا

 يمتق دو يرت أخ ونب د كريسعال ولةدال يلآو بارخإ هميلع ينعتي ية،ركسلعا آممحالا تصاصالخ ئدعا جرم قوعو على

 .يهإل محررةلا محاضرلا

 ينف اعللا ع ن ث بحوال ألدل ةا وجم ع ئمالج را ف ي ق التحقي يةكرسعال ةضائي لقا طةشر ال اطببض يناط :43 مادةلا

 .التحقيق تحفي لم دام ما نلييصاأل

 .بهطل حسب ويحيلونها التحقيق ضاءق ضاتيتفو ونفذني همنإف يري،تحض تحقيق في رعيش وعندما

 فاعدلاي رزوب ةارق تتحيةكرسعالةضائي لقاطةشرال باطض شاطن كريسعال ول ةالد ي لآويري س :44 مادةلا

 .نيالوط

 : يةكرسعال ةضائيلقا طةشرلل ضباطا ريعتب :45 مادةلا

œ  اردوال ي فرعتال سب ح،ةضائي لقا طةشر ال باط ضةصف ل ينئزوالحا نيالوط للدرك ينعبتاال نرييلعسكا آل 1

 ،ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق في

œ  فاعدلا ريوز رار ق بجبمو رض، غال ذا هل صا خصي ين نيعموال صلحة مال أو يةكرسعال ع للقط باط ض لآ 2

 .نيالوط

 دوره ب ون كي ال ذي كري،ع سلا ول ةالد ي لآو طةس ل ومباشرة سلميا نويتبع يةكرسعال ةضائيلقا طةشرال ضباط إن

.نيالوط فاعدلا يروز طةسلل خاضعا

 اطبق ونصرف تييةكرسعالةضائي لقاطةشرال باطض إنف نون،االق ذاه امكحأ عم ارضعتال دمع اةعامر عوم 

 .ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق كامحأل

 ذه ه دم يج وزو .ي امأ 3 إل ى ترف ع يائد االبت ق التحقي ل ضرورات ب ةقمرالا ت تح بالوض ع الخاص ة ل لمها أن يدب

 .يرلعسكا ولةدال يلآو من مقرر بموجب ساعة 48 ةللمها

 .ولةدال منأ على اءدتعالبا مرألا يتعلق عندما للمها هذه تضاعفو
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 هميلع نفيتعي ية،ركسع سةسؤم خارج بها المتلبس ئمالجرا أو لجناياتاب الخاصة لتفتيشا مالعبأ ونموقي وعندما

 .يمثلها من توفد أو مهلياتعم تحضر أن يمكنها تيال تصةخملا ةدنيلما ةلمحكما لدى ولةدال يلآو بارخإ

 نوااآ اءوس ية،ركسعال ةضائي لقا طةشر ال م الأع سةمارم ألجل للدرك، ونعبتاال نوريلعسكا يتمتع :46 مادةلا

 طةشر ال ضباط لةائيزجلا اتاءاالجر ونناق في مخصصةلا لطاتلسبا ال، أم ةضائيلقا طةشرال ضباط فةلص ينئزحا

 .روذآلما ونناقلا من 19 لمادةا في نريوذآلماةضائيلقا طةشرال وانعأ أو ةضائيلقا

 يةكرسعال ةضائي لقا طةشر ال باط ض وننواعي درك، ال يف ةمللخد وندع ي ينذ وال ين فمحلال ريغنرييسك لعا إن

 .عليها نويقف تيال ئمالجرا على همنوعليطو همترمأ تحت ينوعوضملا

 اء ورؤس ع القط اء ورؤس ةيبحرلا فنس ال ادة قو ةيوالجو ةيبحرلا د قواعال ادة قو وش الجي ادة ق إن :147ادة1ملا

 ل داخ يةضرور ال ال مألعا عيمجل ياص شخ ون ؤهلي ش،ي الج صالح م ف تلخمءاسؤرو ارز مفوال تاودعتسمال

 .ئمجراال بيكتمر عن ثحبوال ألدلةا وجمع يرلعسكا ضاءقلل ةعلتابا ئمالجرا في للتحقيق يةكرسعال همتامؤسس

 .قةباسلا لفقرةا بموجب لها يلةآلا لطاتلسا مرها،األو تابع ضابط إلى تفوض أن لطاتلسا لهذه يجوزو

 تءاإلجرااب ام يقلا ايميإقل صة تمخال يةكرسعال ةضائي لقا طةشر لل طباض أي ى إل ب طلت أن ضا يأ اهنكميو

 .أدناه 51و 50 ندتيلماا في عليها نصوصملا

 ب ه بس لالمت الج رم أو ة لجنايا حال ة ف ي ،نرييلعسكا التحقيق ضاةقو نرييلعسكا ولةدال الءلوآ يجوز :48 مادةلا

 ة ائيزجلا اتاءر االج ونناق م ن 56و 38 ندتيا لما نص ل وفق ا ق التحقي اتاءإجر باشرواي أن بحضورهم، بكترموال

)1(.ونناقلا هذا من 64 إلى 57 من موادال في عليها نصوصملا كامحألا عاةامر مع


ينالثا لقسما 


ريةكعسلا يةائضقلا طةلشرا ضباط 

 ة ائيداالبت ات لتحقيقا ف ي وني شرعو ات ماالتهاو كاوىال ش يةكرسعال ةضائيلقا طةشرال ضباط تلمسي :49 مادةلا

 .هميلإ هةوجمال ةضائيلقا ضاتيلتفوا أو لباتلطا نوذفوين به المتلبس بالجرم الخاصة

 ونعطليت يلانح والج اتيلجنااع ن ير،خت أونب د اليميقإ تصمخالريسكعلاول ةالديلآوبارخإهميلعنويتعي

 .يةكرسعال آممحالل ةعلتاباو عليها

.ممهمته مامتإل ةيلعموما لقوةبا مباشرة نةعاتسالا همل يجوزو

 _____________

)1599.ص 95ر.ج(.1971 يلربأ 22 في خرالمؤ 71-28 رقم مرلأل دراكاست)1(


.....ةائيجزلا جراءاتالا ونانق من 56و 38:يقرأ .....ةائيجزلا جراءاتالا ونانق من 62و41:من بدال 
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 ات مليتع عل ى اء نب وإم ا ا لقائيت إم ا ة ائيداالبت ات لتحقيقا يةكرسعال ةضائي لقا طةشر ال باط ض باش ري :50مادةلا

 لطاتس لا إح دى لبط على بناء وإما كريالعس ولةدال يلآو ليماتعت على بناء أو لمالحقاتا لببط تصةخملا السلطة

 .47 لمادةا في لمذآورةا

 ونناق م ن 41 ادة لما في عليها نصوصملا والحألا منض يةكرسعال ةضائيلقا طةشرال طباض بادري :51 مادةلا

 .ةمؤسسال رئيس لبط على بناء أو بذلك إخباره ندع نحةجال أو يةناالج كانم إلى فورا لاباالنتق ةائيزجلا اتاءاالجر

 م ةزاللا تا يتحروال قاتاتنط االسو والحج ز م ةزاللا يش تالتف اتاءإجرو يةالضرور لتحقيقاتا جميع في رعفيش

)1(.ئمالجرا تلك بيكتمر عن كشفوال ألدلةا لجمع

 ةرسبمما يةكرسعالةضائي لقاطةشرال باطضفةص ونوز يح م نم درك ال ف ي ونيركسعال تصيخ :52 مادةلا

 .لها ةعلتابا يةميإلقلا الحدود نطاق في ةديعتيااال همئفوظا

 .بها نيرتبطلما يةكرسعال ةلمحكمل ةعلتابا تصاصالخا ائرةد آل همنشاط مليش أن عجالتسالا حالة في يجوزو

 ي لآو ب لط على بناء أو مالحقات،لا لببط تصةخملا السلطة ليماتعت على وبناء ،ةاستثنائي فةبص همل يسوغ آما

 ق التحقي قاض ي م ن ادرة ص يحةرص ةضائي ق ة إناب عل ى اء نب أو ب ه، بس لمت جرم في التحقيق أثناء يرلعسكا ولةدال

 .همل ةلمعينا آنماألا جميع في لطاتلسا هذه من بةولطمال لياتلعمبا مواوقي أن كري،عسال

 يتال ةيميإلقلا الح دود اق نط ف ي ينصتمخ 45 ادة لما يف نو لمبينا يةكرسعال ةضائي لقا طةشر ال باط ض ون كيو

 .مةظنألاو نانيلقوا تضىقمب همل يلةآلوا الخاصة ممهامه فيها ونمارسي

 ةضائي لقا طةشر ال ضباط ل م رألااي صدر أن كريسعال ول ةالد ي لآوو نيال وط فاعدلا يرل وز يجوز :53 مادةلا

 .ليالل في تىوح يةكرسعال المؤسسات في والحجوز لتفتيشاتا اءإلجر ،ةآتابي ليماتعت وبموجب ،ةريلعسكا

 ن صوصمال قواع دلل وفق ا محاض رهم ونعض يو مهات يلبعم يةكرس عال ةضائي لقا طةشر ال ضباط يقوم :54 مادةلا

 64 إل ى 57و 53 إل ى 49 م ن م وادلا ك امبأح الخاص ة والحألا عدا فيما وذلك ،ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق في عليها

 .ونناقلا هذا من

 .روذآلماةائيزجلا اتاءاالجر ونناقنم 49و 42 ندتيلماا كامحأ أيضا تطبق آما

 باط ض لبق نم ةعوضوالمو ا به بس المتل ئمالجرا ب ة الخاص أو ة ائيداالبت قيالتحق ر محاض ال تح :155ادة1ملا

 تص مخال كريسعال ول ةالد يلآو إلى ها،ب قةمرفلا اتدلمستناو الوثائق ومع لتمه ونبد ،ةريلعسكاةضائيلقا طةشرال

 لطاتس لا م ن آ ل إل ى اتاءر االج أوراق م ن سخة ن ترس ل ث م ت صرفه، تحت المحجوزة شياءاأل توضع آما ،اليميقإ

.تصةخملا يةكرسعال

 _____________

 نيتمادال في يهالع وصنصلما الألحوا :من بدال)1599.ص 95ر.ج(.1971 يلربأ 22 في خرالمؤ 71-28 رقم مرلأل دراكستا)1(
 .....ةائيجزال جراءاتإلا ونناق من 41 دةماال في يهاعل صوصنالم الاألحو : يقرأ ..... ةائيجزال جراءاتالا ونانق من 42و
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 هب بس المتل الجرم ب ة الخاص أوة ائيداالبت قيالتحق اتاءرجإ أنبيرسك لعا ةولدال ليآول ينبت إذا :156ادة1ملا

 ة لمحكما لدى مةعاال ةبلنياا لىإ األوراق يرسلف ،ةريلعسكا آممحالا تصاصاخ عن خارج بجرم تتعلق يهإل وعةفمرال

 .تصرفه تحت مر،ألا لزم إذا موقوفلا الشخص ويضع تصةخملا

 .ال أم لمالحقاتا في روعشلا يينبغ آان إذا يرلعسكا ولةدال يلآو يقدرف كري،عسال ضاءقلل تابعا الجرم آان وإذا


ينثاال الفصل 


صرفتال تحت لوضعوا لتوقيفا حق 


بةقارملا تحت لوضعوا 


األول القسم 


وضعهمو العسكريين قيفوت في الحق 


بةقارلما تحتو لتصرفا تحت 

بس،حبال عليها قبيعا تيال بها المتلبس مةيرالج أو بها المتلبس يةناالج فيها ترتكب تيال والحألا في :57 مادةلا

 ةضائي لقا طةشر ال ابط ض لكل وز يج نهين،فإيمسل ال اء لرؤسل دة لعائاة ديبيلتأا لطاتسلا قحب ساس مال دم ع ع وم 

 .همئاآرش أو مةيرالج أو يةناللج نرتكبيلمانرييلعسكا لقائيات يوقف أن يةكرسعال

 ع ةبتاال م نألا غرف ة ف ي ب ه، بسلمت ج رم بسبب روذآلما كلالش على ينموقوفلانرييلعسكا وضع تاليبال نويمك

 .يامأ ثةالثةقبارلما تحت الوضع مدة تجاوزت أن نيمك وال .أخرى سةسؤم يةأ أو الدرك نةكثل

 يوض ع ألن م يالرا ية،ركسعال ةضائي لقا طةشر ال باط ض بلطة لبيتنلمييسلا لرؤساءا على يينبغ :58 مادةلا

 ذ تنفي أو ب ه بس لالمت الج رم أو يائداالبت التحقيق ضرورات ذلك تضيقت عندما مة،دبالخ ئمقا كريسع همتصرف تحت

 .ةضائيق بةناإ

 همت صرف ت تح ينوع وضمالنرييسك علاب اظفاالحت ين،آورم ذلا يةكرسعالةضائي لقا طةشر ال ضباط ل يجوز وال

 .يامأ 3 من ثرآأ

 ص ادر بيت اآ إذن ب بموج س اعة 48 ب نسابقتي لا 58و 57 ندتيالما ف ي ذآورة لمال لمهامدنيمك :59مادةلا

 ه مقبح توج د ينال ذ أو به لبسلمتا بالجرم موقوفونلا نوريلعسكا ،60 لمادةا كامحأل طبقا إليها يسلمس تيال السلطة من

 .للجرم قةباطمو خطيرة أدلة

 ادة ملا يف ا عليه صوص نمال ةللمها دم نيمك ف،1 رة لفقا يف روا آذ ينذ ال ريغ نم نرييسك لعل بةسنبالو

 .يرلعسكا ولةدال يلآو عن صادر بيتاآ إذن بموجب ساعة 48 مقدار لمذآورةا
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 ق ةبطامو رةيخط أدل ة ض دهم تق وم ينال ذ أو ب ه بسلالمت ب الجرم ينوف وقلمانرييسكعلا سوق يينبغ :60 مادةلا

 ول حل أق صاها، ه لم ف ي ت صةمخال ةدنيلما أو يةكرسعال ةضائيلقا السلطة أو يرلعسكا ولةدال يلآولمديمهقلت للجرم،

 .قلنلبا ينيمالسل لرؤساءا بارخإ ويجب .الحالة بحسب 59 أو 58و 57 موادال في محددةلا للمها آجال

 ف ي ذآورة لما آنم األا أح د ف ي معه ضو يج وز ن هإف بقة،ال سا لفقرةا في نريوذآلمانرييلعسكا سوق راانتظ وفي

 .طةشربال خاص كانم في أو 57 لمادةا من 2 لفقرةا

 ت تح الوض ع عل ى ة ائيزجلا اتاءر االج ونناق من 53و 52 ندتيلماا في مقررةلا اتاءاالجر تطبق :61 مادةلا

 .59و 57 ندتيلماا في عليها نصوصملا بةمراقال تحت ضعوالو تصرفال

 ق يتعل فيم ا ب ةقمرالا تحت بالوضع الخاصة اتاءاالجر السلم، منز في نرييلعسكا على أيضا تطبق :62 مادةلا

 .ولةدال منأ على اءدتعالبا


ينالثا القسم 


بةقارملا تحت الجيش عن انبجاأل ألشخاصا وضع 

 ألشخاصبا االحتفاظ ةدنيلماةضائيلقا طةشرال ضباطو يةكرسعال ةضائيلقا طةشرال ضباطل يجوز ال :63 مادةلا

 م ن 141و 65 ندتيالماو 53 إل ى 51 م ن م وادلا ف ي محددةلا لكيفياتاو ضاعواأل نطاق في إال الجيش عن األجانب

 .ونناقلا هذا من 45 لمادةاب ةلدلمعا ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق

 ي ا،ميإقل ت صانخملا كريسعال ق التحقي قاض ي أو كريسعال ول ةالد ي لآو ب ةقمرالا ت تح الوض ع ب ةقمرا ىلويتو

 رة ئاد ف ي ح صل ت يلا ة لمحكما لدى التحقيق قاضي أو ولةدال يلآو من آل إلى لطاتهماس يفوضا أن يمكنهما واللذان

 .بةمراقال تحت الوضع هاتصاصاخ

 أق صاها هل ةم ف ي للج رم ق ةبطامو رة يخط ة أدل ض دهم تق وم ينال ذ يش الج ع ن األجانب ألشخاصا سوق ويجب

 كريس عال ق التحقي قاض ي أو كريس عال ول ةالد ي لآو ل ىإ مديمهوتق نون،القا في عليها نصوصملا للمها آجال ولحل

 .يةقضال يهعل محالةلا

 ادة لما ف ي حال ة كلل محددةلا قواعدلل طبقا لحربا منز في يةكرسعال ةضائيلقا طةشرال ضباط ليعم :64 مادةلا

 ألش خاصبا اظ فاالحت يجب نهأ ونير عندما 62و 60 ندتيلمااو 59 لمادةا من 1 ةرقفوال 58 لمادةا من 2 ةرقفوال 57

 .ةضائيق بةناإ ذلتنفي أو التحقيق لضرورات ،ةريلعسكا آممحالل ينمدقمال نرييلعسكا يرغ

127
 



 

   

        

       

  

                             

  

           

  

                           

                 

  

   

    

  

                

  

                 

                                 

   

  

                           

               

  

                                         

         

                                      

               

  

                              

                                  

                            

            


لثاثلا القسم 


ضعو في وجودينملا ألشخاصا قيفوت في الحق 


بةقارلما تحت ووضعهم ونيناق رغي سكريع 

 ي رغ كريسع وض ع ف ي ون نوكي ينال ذ ألش خاصا ي فقتوب يةالحال ص ل ه ال درك، في كريسع آل :65 مادةلا

 .نينواق

 .له ةلللمعا الظروف درجو يفتوقلا هذا ثلمل محضر يرتحر يوينبغ

 م ن 2 رة لفقا ف ي محددةلا شروطال منض روذآلما كلالش على ينموقوفلا ألشخاصبا االحتفاظ نيمك :66 مادةلا

 .مضعهو ضبطل تصةخملا يةكرسعال للسلطة مديمهقلت همسوق يجب ثرآألا على يامأ ثةالث ضاءانق ينولح 57 لمادةا


ثثالال الفصل 


اتقحالملاو يةومعملا الدعوى 

 .بعده دةمحدلا الشروط منوض لطاتلسا بلق من يةكرسعال آممحالا لدى ةيلعموما الدعوى تحرك :67 مادةلا

 .نيالوط فاعدلا يروز إلى والحألا جميع في عودي ةيلعموما الدعوى تحريك في الحق إن :68 مادةلا

 ي لآو ب لق م ن م ةئالدا يةكرسعال آممح اال م امأ نيال وط فاعدلا يروز طةسل تحت الحق هذا سةمارم أيضا نويمك

 .يرلعسكا ولةدال

 6 م ن م وادلا ف ي عليه ا نصوصملا ةيلعموما الدعوى ضاءانق قواعد ،يةكرسعال ةلمحكما مامأ تطبق :69 مادةلا

 .بعده ةدوالوار بالتقادم قةعلتمال لتحفظاتا عاةامر مع ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق من 9 إلى

 ي ومال م ن اءد ابت إال ف رار،ال أو يانصعال ع ن م ةجناال ة لعموميا الدعوى تقادم ولعفم يانرس بدأيال :70 مادةلا

 .ينمسالخ سن الفار أو عاصيال يهف بلغي الذي

 أو عاص يال يلج أ عن دما أو ،267و 266و 265 م وادلا ف ي ذآورة لما وال ألحا في ةيلعموما الدعوى نقضيت وال

 .يةكرسعال تهباواج اءدأ من هربا فيها بقىي أو ةأجنبي بالدل الحرب، منز في الفار

 أو يةكرسعال ةضائي لقا طةشر ال ابط ضريرقت أو ضر مح ىلع نيوط ال فاعدلا ريوز ع يطل دما عن :171ادة1ملا

 ي ينبغ هنبأ ي رىو،ة لقائيت فةب ص ىتوح امهتا أو كوى ش مهالتسا ع دب أو 47 ادة ملا ي ف ذآورة لما لطاتس لا إح دى

 ب ه ق ويرف ت صةمخال ة لمحكما ل دى كريسعال ول ةالد ي لآول ه هجوي قةالحملبا مراأ يصدر أن فله مالحقات،لا اءإجر

 .لمؤيدةا الوثائق من ذلك يروغ المحجوزة األشياءو واألوراق محاضروال رريلتقاا
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 ذهه ووص ف ه ا،يإلدستن ي ت يلا الوق ائع منت ضي أني وينبغ ي ه،ف ع نطلل بلقا يرغقةالحمال مرأ إن :72 مادةلا

 .قةبطملا ةلقانونيا نصوصال ناوبي الوقائع

 دل ت أو ين،لوهمج ا مرتكبوه ىقويب يةكرسعال آما محلا صاص تالخ ود عت ةميرج بكترت دما عن :173ادة1ملا

 طة سواب يحص ر كلب ش مهويت ه من التحقق عدم عن رغما آم،امحال لهذه ينعضخا همعلتج ينفاعلال فةص بأن ئنقراال

 .سمإلا هوليمج أشخاص ضد قةالحمال مرأ إصدار يجوز نهفإ مة،دمقال الوثائق

 ي لآو ت صرف ت تح ي رخألا ه ذا وض ع يج ري مىم س ش خص ض د ق ةبالمالح م رأ ص دور مجردب :74 مادةلا

 .تصمخاليرلعسكا ولةدال

 م رأ ب بموج يريض تخ ق تحقي تح فب كريسعال ولةدال يلآو مريأ ،ةلجنائيا لعقوباتا تستوجب عالألفا آانت وإذا

 .بالتحقيق

 دعبيرسك لعا ة ولدلا ليآو ورأى ة، مخالفلا أو ة نحجال ى عل ةقبطملا ات لعقوبا ستوجب ت ال عألفا تنآا وإذا

 .ةلمحكما مامأ مباشرة مةيرالج مرتكب بإحضار مريأ ها،يف كمللح مهيأة يةقضال أن ملف،ال على االطالع

 ني لمتهما أو همتملا يةشخ ص م ن د ويتأآ الحبس ب م راأ ي صدر أن كريسعال ول ةالد ي لآول الحالة هذه في يجوزو

 سةجل قربأ في يةكرسعال ةلمحكما إلى همتلإحا عن ملمهويع ،قةبطملا نصوصوال عال،األف من هميلإ نسب ما ملغهويب

 .لها

 .ةلقائيت فةبص مدافعا همل ينعي تار،مخ مدافع همل كني لم وإذا

 آ ان، ش خص أي يةكرس عال ةلمحكما مامأ مباشرة تحضريس أن الحرب، منز في كري،عسال ولةدال يلآول ويحق

 .إلعداما بةوقع تستوجب مةيرلجا هذه آانت إذا إال مة،يجر آل عن القصر، عدا ما

 ة لمحكما ع ن ة لمحاآما وبجو ع دمب ق رار ص دور بعق دةيجد اءبعألداتن باالس ق ةحالمال م رأ ي صدر وعن دما

 ت ضىاق إذا ة لمحكما ذه ه م ن بلطي أن كريسعال ول ةالد ي لآو عل ى نفيتعي هام،تالا غرفة مالعبأ مةئاقلا يةكرسعال

 .يريضتحال بالتحقيق يامقال مرألا


لثانيا ابلبا 


يققحلتا اءقض 


األول الفصل 


األول القسم 


ريالعسك يقالتحق قاضيل ةإلحالا 

 ول ةالد يلآو تأىار إذا أو ،ةريلعسكا ةلمحكما مامأ لمباشرةا إلحالةل ةلقانونيا الشروط لتستكم لم إذا :75 مادةلا

 .يرلعسكا التحقيق قاضي إلى فورا تهالبط مع األوراق جميع يليح ها،يف كمللح مهيأة يرغ يةقضال بأن يرلعسكا

129
 



 

   

     

  

                           

           

                                  

                                   

  

                            

               

  

                                    

            

  

   

     

     
  

                                   

                
  

   

  
  

                                  

               

              

                                       

         
  

                                 

                            

   


ينالثا القسم 


ريالعسك حقيقالت اضيق متيازاتا 

 قيالتحق ي قاض اتزا امتي سفن يريض تحال التحقيق ب يرسال يف يرسك لعا قيالتحق ي قاض وز يح :176ادة1ملا

 .ونناقلا هذا في اردةلوا فةمخالال كامحألا باستثناء عاملا ونناقلبا الخاص

 ابط ض آ ل م نو ني،دمال أو كريسعال ق للتحقي ق اض أي م ن ،ةضائي قة إناب ب بموج رة مباش بلطي أن ه ويمكن

 ا يراه يتال قيالتحق اتاءإجر ب ام يقال ،ا ليميقإ تص مخال ة دنيلماةضائي لقا طةشر ال أو يةكرسعال ةضائي لقا طةشر لل

 .يةضرور

 ك امأح اة عارم م ع وذلك ةائيزجلا تءاالجراا ونناق في عليها نصوصملا قواعدلل ةضائيلقا اإلنابات يذفنت يخضع

 .ونناقلا هذا من 65و 64و 62و 60 إلى 58 من موادال وآذلك قةباسلا لفقرةا

 ةلقلمتعاةضائي لقا اتباإلنا م ن وع ن آ ل ف ذني أن رب حلا م نز ف ي كريسعال التحقيق لقاضي نيمك :77 مادةلا

 .إذن بموجب للجيش ينعبتاال ألشخاصا أو سلحةمال اتلقوا أفراد أو نرييلعسكبا


لثاثلا القسم 


ريالعسك لةدولا آيلو اختصاصات 


يرالعسك تحقيقلا اضيق تجاه 

 ي لآو ت ولىي نون،الق ا ه ذا ف ي اردةو لا الخاص ة ك امألحا تثناء وباس يرضي حلتا ق التحقي ير س خالل :78 مادةلا

 .عاملا ونناقلل التابع التحقيق يقاض تجاه ولةدال يلآو تاتصاصاخ يرلعسكا التحقيق قاضي تجاه يرلعسكا ولةدال

 بعارلا القسم

 مدافعونلا

 م صحوبا ون كي أن ونب د ه أمام رة م ولأل همتملا ول ثم ن دع كري،ع سلا التحقيق قاضي على يينبغ :79 مادةلا

 .التحقيق محضر في ذلك درجي وأن ،ةلقائيت فةبص مدافعا له ينعي أن تار،مخ بمدافع


.18 لمادةا كامحأ عاةامر مع يه،ممحا تارخي أن عات،مرافلا فتتاحا ينلح همتملل ويسوغ


 ق التحقي خ الل ك وذل ،ا لقائيت ني لمعا أو أولي ا تارخملا المدافع عن عدا آخر، مدافع نتعيي في قهبح همتمال ويحتفظ

 .يةقضال إليها محالةلا ةلمحكما مامأ ولهثم ينولح يريضتحال

 عل ى ه ينب الح رب، م نز ف ي رة م ولأل همتملا اباستجو في يرلعسكا يقلتحقا قاضي رعيش عندما :80 مادةلا

 ك دل آري ذو بالح ضور، ي فكلتال ورقة في ةلقائيت فةبص مدافع له ينعيس نهبأ عا،فمدا تارخا قد كني لم إذا ير،خاأل هذا

 .محضرال في
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 ك وذل هم،تملل ه ةجوام أو ابتجو اس ولأ يخت ار ع ن باراإخ يرألخا هذال القاضي وجهي مدافع،ال رااختي حالة وفي

 .تم قد اءاإلجر هذا لااستكم بأن هةواجمال أو اباالستجو محضر في آريذو .أخرى يلةسو يةأ أو سالةر طةساوب

 سمالخا القسم

 الشهود

 ،ه أمام ول ثملل تهادشه ل تماع االس يف دة فائ رى ي خص ش لآ يرسك لعا قيالتحق ي قاض تدعيسي :181ادة1ملا

 .ةيلعموما لقوةا وانأع أحد طةساوب

 ع يمتن ال ذي ال شاهد أو الح ضور عن لممتنعا الشاهد على ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق من 97 لمادةا كامحأ وتطبق

 .ضورهح رغم تههادشب دالءإلاو ينميال اءدأ عن

 الح ضورب يفكلتلا أوراق تحال ية،لالدو قاتااالتف في عليها نصوصملا الخاصة كامحألا عاةامر مع :82 مادةلا

 ا معين آ انو ي أجنب بلد في ينميقم هودشال آان إذا نصل،الق طةساوب تصةخملا يةمحلال لطاتلسا إلى هودشبال الخاصة

 .نصلق وجود عدم حالة في همل مباشرة ترسل أو نصل،ق يهف

 سدساال القسم

 رةبخلا

 الخاص ة يةكرع سلاةضائي لقا اتهلجا م امأ لخبرةابةلقلمتعاةائيزجلا اتاءاالجر ونناق كامحأ تطبق :83 مادةلا

 جميع ينب من اءخبر ية،رح كلب تاروايخ أن أيضا ميمكنه لخبرةا اءإلجر ينوعمدال ضاةقلانوا .ةلمحاآماو بالتحقيق

 .نيالوط فاعدلا ارةزلو ينعبتاال ينتخصصمال ينفظومال

 عبساال القسم

 اءقضلا مراوأ

 همي عل ب يج ينالذ ةيلعموما لقوةا وانعأ طةساوب الظروف جميع في يفتوقوال إلحضارا مرأوا تبلغ :84مادةلا

 .يةناحال هذه من ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق كامحأ عاةامر

 ه ةجال طة سواب ال سجن ف ي اعد اإليو ي فقتوال م راأو ع ن يةكرسعال لطاتسلا الع طإ يج ري ذلك، على عالوةو

 .أصدرتها تيال ةضائيلقا

 ،ةائيزجلا اتاءرجاال ونناق ف ي ددة محلا شروط ال منض سجن ال يف اعد اإليو ي فقتووال ضار إلحا رمأوا ف ذنت

 .ونناقلا هذا كامحأ من ذلك يخالف ما باستثناء
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نمالثا القسم 


ةزمحجوال اءاألشي اداسترد 

 ة لمحكما إل ى المحجوزة، األشياء تردادسا لببط الخاص يرلعسكا التحقيق قاضي قرار إحالة نيمك :85مادةلا

 .ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق من 86 لمادةا في عليها نصوصملا ضاعواألو كالشألا منض يةكرسعال


عسالتا القسم 


دهايتشدو اتلمالحقا توسيع 

 أو فاعلآ ساهم ،ةريلعسكا آممحالل خاضع شخص أي هامتبا السلطة له يرلعسكا التحقيق قاضي إن :86 مادةلا

 ه امتالا يلعدت هيمكن آما كري،عسال ولةدال يلآو من الموافق الرأي ورصد عدب وذلك يهإل بةوسنمال عالألفا في شريك

 .أشد بةوقعل يؤدي عالألفا لهذه يدجد وصف عطاءإ يجب عندما

 م رألا يرف ع أن ي ر،األخ ه ذا عل ى ين عتي كري،ع سلا ول ةالد ي لآوو ق التحقي قاض ي ين ب اق االتف ع دم حال ة وفي

 .لها سةجل قربأ في يهافرظلتن يةكرسعال ةلمحكما إلى يضةرع بموجب

 رشالعا القسم

 يققحتلا بطالن

 ادة لما م ن 1 ةرقفوال ة ائيزجلا اتاءر االج ونناق من 157 لمادةا في مقررةلا كامحألا عاةامر يينبغ :87 مادةلا

 .له يةتالال اتاءاالجرو سهفن اءاإلجر طالنب ئلةاط تحت نون،القا هذا من 80 لمادةا من 2 ةرقفوال 79

 اإلج راء، ذلك ب ي صححو طالنبب ال سك مالت عن لزيتنا أن هيمكن موادال هذه كامحأ يهعل تطبق لم الذي همتلما وإن

 .قانونا يرألخا هذا عوةد عدب أو المدافع بحضور إال تميالنوأ صريحا لزلتناا هذا ونكي أن غيبين آما

 م رألا يرف ع أن يهعلف طالنببال مشوب قيقبالتح خاصا اءإجر أن كري،عسال التحقيق لقاضي نتبي إذا :88مادةلا

 .يرلعسكا ولةدال يلآو رأي أخذ عدب اءاإلجر هذا طالبإ قصدب يةكرسعال ةلمحكما إلى

 أوراق إرس ال كريس عال ق التحقي قاض ي م ن لبفيط تصرف،لا هذا ثلمب يقوم أن يرلعسكا ولةدال يلآول أن آما

 .لغاءاإل فيها لبيط يضةرع األخيرة لهذه يقدمو يةكرعسال ةلمحكما إلى إحالتها قصدب يهإل اتاءاالجر

 .الحالة بحسب كري،عسال ولةدال يلآو أو يرلعسكا التحقيق قاضي طةساوب ملفلا بإرسال همتمال بارخإ يجريو

 اءر اإلج ط البإ ق ررت اء غلإلل ببا س شفت اآت ف إذا ها،يعل ضورلمعا اءاإلجر صحة يةكرسعال ةلمحكما تفحصو

 .له تاليال ئيالجز أو كليال اءاإلجر الحال، تضىقا ذاوإ طالنببال لمشوبا
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 الل إلخا ة حال يف ،87 ادة ملا يف روذآ لما طالنب ال نع ر نظلا صرف ب ذلك، آ طالنب ال بتيتر :189ادة1ملا

 .فاعدلا بحقوق إلخاللا حالة في سيما وال لبابا هذا من ةياألساس كامحألاب

 نم هتتبع سا ام ىعل دهم أو د فاسال اءرجاإل يف طالنبال صر ح بجي انآ إذا ا فيم يةكرسعالة لمحكما ت وتب

 .ةزئيج أو يةآل فةبص اتاءإجر

 .صريحا لزلتناا هذا ونكي أن ويجب فقط، تهئدفال مقررلا طالنببال التمسك عن لزلتناا همتملل يجوزو

.88لمادةا مآلل وفقا إليها وعةفمرال القضايا في يةكرسعال ةلمحكما رظوتن

 .يةكرسعال ةلمحكمل ضبطلا بةتاآ في وتحفظ التحقيق ملف من طلةبملا اتاءاالجر أوراق تحسب :90مادةلا

 ة ديبيلتأا ات بلعقوا ئل ةطا ت تح عات،مرافال في الخصوم ضد اتهامات أو ناصرع الستنباط إليها رجوعلا يحظرو

 .نفعيادلمل بةسنبال ديبألتا مجلس مامأتاقحمالوال ضاةقلل بةسنبال

 ع ن نجم يق د م ا ذلك وآ 87 ادة لما ف ي ي هلإ م شارلا طالنب ال في بالتحقيق يةكرسعال آممحالا تصتخ :91 مادةلا

.95 لمادةا من ألولىا لفقرةا كامحأ عاةامر عدم

 ي لآو إل ى ال دعوى أوراق يةكرس عال آممح اال ل فتحي طالنب ال ك ذل ث لمب م شوبا إليه ا الدعوى إحالة مرأ آان إذا

 .يرلعسكا التحقيق قاضي إلى مجددا فعهار من هلتمكن يرلعسكا ولةدال

 ة لمحكما إل ى لزلتناا هذا يمتقد يوينبغ مادة،لا هذه في يهإل مشارال طالنببال التمسك عن لزيتنا أن همتملل يجوزو

 .ونناقلا هذا من 150 لمادةا نصل وفقا ضوعولما في فاعد آل بلق يةقضال في فصلت تيال


شرع اديحال القسم 


يرالعسك التحقيق اضيق مراوأ 

 ة ولدال ليآول ف ملال ال بإرس ق، يقتحال اتاءرجإ اء انته رد مجبيرسك لعا قيالتحق ي قاض وم يق :192ادة1ملا

 .يامأةثماني خالل يهإل تهباطل يقدم أن يرألخا هذا وعلى كري،عسال

 أوراق بإحال ة م راأ أص در ت صة،خم ي رغ يةكرس عال ة لمحكما أن يرلعسكا التحقيق قاضي رأى إذا :93 مادةلا

 .تصةخملا ةلمحكما إلى فعهارل يرلعسكا ولةدال يلآو إلى الدعوى

 م ن األوراق تالم اس ين لح همتملا ض د الصادر السجن في اعداإلي أو يفتوقلا مرأل ةذيلتنفيا لقوةا ولعفم رمويست

 .تصةخملا ةلمحكما بلق

 .إلحالةا مرأ يختار من واحد هرش هلةم ضاءانق عدب همتمال عن يفرج ،ةمحكم يةأل األوراق ترفع لم إذا نهأ يرغ

 .يدهاتجد يينبغ وال يحةحص قةباسلا اتاءاالجرو يققحتوال قةالحمال مالعأ ىقوتب
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 أو مخالف ة، أو نح ةج أو ة جناي ون كي ال همت ملل لمنسوبا علفلا أن يرلعسكا التحقيق قاضي رأى إذا :94 مادةلا

 رج فأو ق ةحالمال ع دمب م راأ آورم ذال القاضي أصدر ضده، يةآاف ئلالد توجد ال نهأ أو ،ملمتها على عرفتال نيمك لم

 .آخر لسبب محبوسا كني لم ما محبوسا آان إذا همتمال عن

 .التحقيق يرس أثناء ةزئيج فةبص ةلمحاآما بمنع مرألواا إصدار نويمك

 نفس ب ىلو ويت اال ح ينف ذها ال ذي يكرع سلا ول ةالد ي لآو إل ى يرلعسكا التحقيق قاضي بلق من فورا مرألا لغويب

 .عليها نيالوط فاعدلا يروز إطالع قتلوا

 ال وارد ي دتحدلل وفق ا دة يجد أدل ة على بناء لمالحقاتا فاباستئن اللزوم، ندع مرألا إصدار حق يرألخا هذال عوديو

 .ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق من 175 لمادةا في

 صاص تاخ يف دخل ت ةميرج ون كي همتملل سوب نلما لعفلا أن كريسعلا قيالتحق ي قاض رأى إذا :195ادة1ملا

 .ةلمحكما هذه مامأ همتمال إحالة يةقضال آل في يقرر يةفاكال يهف بما ةثابت ةلتهما وآانت يةكرسعال ةلمحكما

 .همتمال عن فرجأ فةمخال ونكي علفلا آان وإذا

 اتاءر االج ونناق م ن 169 ادة لما ك امألح يكرع سلا ق التحقي قاض ي م ن صادرة لا مرألواا تخضع :96 مادةلا

 .ةائيزجلا

 .نةوممض سالةر بموجب ساعة 24 خالل ةضائيلقا مرألواا جميع همتمال عن المدافع لغويب

 ادةلماك امأح ت ضىمقبفهااتئناسهيمكن ت يلامرألواابةللمها نفس فييرلعسكاولةداليلآوبلقمنهمتماللغويب

 .يليها وما 191 لمادةا في عليها نصوصملا ضاعولأل تبعا ،97

 .أخرى يلةسو يةبأ أو سالةر بموجب صادر، مرأ كلب همتمال عن المدافع تبليغ يجري أن نيمك لحربا منز وفي


شرع ينالثا القسم 


يرلعسكا يقالتحق اضيق مراوأ استئناف 

 ق التحقي قاض ي ع ن صادرة لا م راألوا نفتأي س أن األح وال، جميع في يرلعسكا ولةدال يلآو نيمك :97 مادةلا

 .يرلعسكا

 م ن إم ا ال دعوى نظ رب ت صاصهاخ كريس عال ق التحقي قاض ي فيه ا يق رر ت يلا م راألوا نفتأيس أن همتملل نويمك

 ذلك وآ ة لعموميا ال دعوى سقوط ب ق يتعل بب س رد فيها يقرر تيال أو تصاص،االخ عدمب الدفع على بناء أو سهفن لقاءت

 ة ائيزجلا اتاءر االج ونناق م ن 154 ادة لما م ن 2 ةرقفوال 143 ادة لما م ن 2 رة قفال ف ي عليه ا نصوصملا مرألواا

 .ونناقلا هذا من 105و 85 ندتيلمااو


: يلي آما فاباالستئن عنطلا يرفع :98 مادةلا 


،ةريلعسكاةلمحكما ضبط بةتاكل يقدم يحتصر بموجب كري،عسال ولةدال يلآو بلق من- 
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 مر،ألا بلغ الذي ةيلعموما لقوةا ونعل أو ةلمحكما ضبط بةتاكل يقدم يحتصر وجببم نه،ع لمفرجا همتمال منو-

 ي سلم وال ذي 102 ادة لما ف ي عليه ا ن صوصمال سة سؤمال يس ئر إلى تسلم سالةر بموجب ،للمعتقا همتمال منو-

 ة آتاب إل ى ف ورا ةالرس ال ذه ه تح الو .وال ساعة يخت ارال ي انب م ع فاتئن االس لبط مهالتسا يهف يثبت صااليإ ذلك لقاء

 .ةلمحكما ضبط

 يةكرسعالة لمحكمل ةمقدملا ئضرا عوال فاتئن ساال ات لبلط جل س يةكرسعالة لمحكما بطض ةبتاآ يف سك ويم

 .نقضلبا عنطلا لباتلط وآذلك ةلمحكما هذه ألوراق ةلقائيلتا اإلحاالتو

 : حقب تسري تيال ساعة، 24ال هلةم في فااالستئن يقدم أن يجب :99 مادةلا

 مر،ألا تبليغ يوم من اءدابت كري،عسال ولةدال يلآو-

 يرغ غياب في آان إذا ،ةريلعسكا تهعطق تبليغ أو شخصيا هليغتب من اءدابت يا،كرسع آان إذا نهع لمفرجا همتمال-

 ية،مجدال يرغ لتحرياتا عدبةبلنياا تبليغ من اءدابت آخر، تقاضم كلل بةسنبالو،يقانون

 ه ذا م ن 102 ادة لما ف ي عليه ا ن صوصمال سة سؤمال يس ئر ب لق م ن م رألا غ هيبلت م ن اءد ابت ل، قلمعتا همتملا-

 .ونناقلا

 .دئهاوب فااالستئن هلةم بمدة علما همتمال يحاط أن ويجب

 جمي ع وف ي ،فتئنا االس ف ي تلبا ين لح م ة،عاالة لنيابافاتئن اس حال ة في همتمال يفتوق في مرتسي :100 مادةلا

 .فورا نهع اجفراإل يرألخا هذا يقرر لم ما كري،عسال ولةدال يلآوفااستئن هلةم ضاءانق يةغال والحألا

 ،ة ائيزجلا اتاءرجاال ونناق نم 68 ادة ملل ا طبق دة لمعا تهسخ ن أو قيالتحق فمل ال يح أو سلم ي :1101ادة1ملا

 .لها سةجل قربأ في يهف ظرتن تيال يةكرسعال ةلمحكما ضبط بةتاآ إلى كري،عسال ولةدال يلآو برأي مصحوبا


ينثاال الفصل 


قتؤملا راجفواإل الحتياطيا االعتقال 

 ك وممحال أو همتملا أو نضنيلا فيساق ،يغياب كمح أو ئيقضا مرأ بموجب مقررا ردبيلتا آان اءسو :102 مادةلا

 سة سؤم ف إلى ،ن يمك ل م وإذا كري،ع س سجن إلى أو نرييلعسكبا خاص جناح في لقفيعت يفتوقلا سجن إلى إما يهعل

 .نيالوط فاعدلا يروز يرتقر على ناءب يصدر مرسوم في عليها نصوصملا الشروط منض يةكرسعال السلطة تعينها

 تثناء باس ك وذل يةق ضلا ف ي تلبا ين لح ولعفمال يةس ار ال سجن ف ي اعد اإليو ي فقتوال م راأو بقىت :103 مادةلا

 .121و 108و 105و 93 موادال في عليها نصوصملا والحألا
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 ال عن دما نف سه، اء قلت م ن يةق ض آل في قتلمؤا اجفرباإل مريأ أن يرلعسكا التحقيق لقاضي نيمك :104 مادةلا

 جمي ع ف ي ولثمب ال همتملا د يتعه أن بشرط كري،عسال ولةدال يلآو رأي استطالع عدب وذلك نون،القا كمبح ذلك ونكي

 .تهالقنت جميع عن بالتحقيق ئمقاال القاضي باربإخو ب،الطل مجردب الدعوى اتاءإجر

 وع ضلموا ه ذا ف ي ق التحقي قاض ي ت ويب ين، ح آ ل ف ي اجرفإلا هذا لبيط أن يرلعسكا ولةدال يلآول يحق آما

 .لباتلطا هذه يختار من ساعة 48 هلةم منض

 حال ة ي ةأ ف ي مؤق ت،ال اجفراإل يرلعسكا التحقيق قاضي من نهع المدافع أو همتمال لبيط أن نيمك :105 مادةلا

.104 لمادةا في عليها نصوصملا اماتلتزالا منوض الدعوى عليها ونكت

 خ الل ه لباتط نا لبي كريس عال ول ةالد ي لآو إل ى مل فال ف ورا يرس لوا أن كريس عال ق التحقي قاض ي على يوينبغ

 .ملفلا إرسال من يامأ سةمخ

 من ثرآألا على يامأ عشرة مدة في للمع خاص مربأ لبلطا في يبت أن يرلعسكا التحقيق قاضي على يينبغ آما

 .يرلعسكا ولةدال يلآو إلى ملفلا إرسال

 ىإل رة مباش هبطل ع يرف أن همتملل ازج،3 لفقرةاب ددة محلاةللمها يف بللطا يف قيالتحق ي قاض تبي مل وإذا

 ةلللمعا ةلكتابيا لباتطال على االطالع عدب يه،ف قرارها تصدر تيوال هام،تالا غرفة مالعبأ مةئاقلا يةكرسعال ةلمحكما

 تقؤلما اجرفإلا ينعت إالو الطل ب، يخت ار م ن يوم ا ينعبوأر سةمخ ظرف في كري،عسال ولةدال يلآو من مةقدموال

 رف ع ف ي ق الح كريسعال ول ةالد يلآول أن آما به،لبط قةعلتمال لتحقيقاتا اءإجر تقرر قد كني لم ما ،ملمتها عن لقائيات

 .الشروط نفس منض ةريلعسكا ةلمحكما إلى لبلطا

 هر ش ضاء انق ع دب إال األح وال، جمي ع ف ي ن ه،ع المدافع من أو همتمال من قتلمؤا اجفراإل لبط يدتجد يجوز وال

 .السابق لبلطا رفض يختار من واحد

 .طنوم رااختي أو فالةآ يمتقدب تزاملالل حال، أي على مؤقت،لا اجفراإل يخضع وال

 طةسل ال ب ه عل مي ن هإف ذل ك، عل ى الوة عو مؤق ت،ال اجرفإلا م رأ يذفنتيرلعسكا لةالدو يلآوب يناط :106 مادةلا

 .ةلمعنيا يةكرسعال

 إذا أو ذلك، ب هفيلكت م رغ ضور الح نع ا، تقمؤ هنع رج لمفا أو را ح روك تالم همتمال ف تخل إذا :1107ادة1ملا

 أن كري،ع سلا ول ةالد ي لآو رأي عتطال اس عدب كري،عسال التحقيق فلقاضي تقاله،اع وخطيرة جديدة ظروف ضتقتا

 .السجن يداعهإب يداجد مراأ يصدر

 ولألا صل فلا نم شر ع نياثال سم الق يف ة لمعينا شروط ال من ض هيف صل فيوفاتئن ساال دم يق :1108ادة1ملا

 .لبابا هذا من نيثاال فصلوال

 .فااالستئن هلةم ضاءقان يةغال األحوال، جميع وفي ،فاالستئنا في فصللا يةغال همتمال يفتوق رمويست
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 يج وزف كري،ع سلا ق التحقي قاض ي م رأ ذلك ب عدلةم قتلمؤا اجفراإل يةكرسعال ةلمحكما منحت إذا :109 مادةلا

 الت فإلا أو رب لها ستطيع ي ريألخا ذا ه ان آو همتمال قحب رة وخطي دة جدي ام هتا ر ناصع أترط إذا ر، يخاأل ذا هل

 ىعل ورا ف رمألا ذا ه رض عي أن ذاك إذ هيعل ي وينبغ د، يدج فيتوق رمأ صدر ي أن ة، عدالال دي نم تقو رع بأس

 .يهف لبتل يةكرسعال ةلمحكما

 هر ش هل ةم ضاء انق بلق ،ملمتهل يجوز فال مؤقت،لا اجفرباإل طلبا يةكرسعال ةلمحكما ترفض عندما :110 مادةلا

 .ضوعولما هذا في يرلعسكا التحقيق قاضي قرار ضد يداجد فااستئنا يقدم أن القرار، هذا يختار من واحد

 رار ق انآ إذا ا،تقمؤ هنع رج لمفا همتمال دض يفتوقلاب را مأ صدر ي أنة لمحكما رئيس ل وز يج :1111ادة1ملا

 .اتاءاالجر أحد في ولثمال عن يلمعنا تخلف إذا أو شخصهل هليغتب نيمك لم باشرملا قلنلا أو إلحالةا

 قيالتحق ما اختت نم اءد ابت صة، تمخال يةكرسعال ةهالج يس رئ نم تقؤلما اجرفاإل بلط وز يج :1112ادة1ملا

 .ةلمحاآما انتهاء يةغال يريضتحال

 .قتلمؤا اجفراإل في نظرلل تصةخم وحدها ونكتف ية،ضالق على لالطالع قدعنت عندما ةلمحكما أن يدب

 .عنطلا طرق من طريق ألي بلةاق يرغ ضوعولما هذا في صادرةلا القرارات ونكتو

 اجرفاإل يق رر أو ة أجنبي يةسنج م ن همتم ع ن رج يف ال ذي ك محال ضاء ق أو قيالتحق ضاء ق ون كي :113 1ادةمال

 إال ن هعدا االبتع ي هلع يحظ رو ل ه م ةاإق مح ل يدتحدب تصمخال وحده هو يه،عل كيتشمأونضني عن أو نهع قتلمؤا

 م ةغرابو اتنوس الث ث إل ى هر أش ثةالث من بسالح ئلةاط تحت ئي،اهن كمح أوةلمحاآما بمنع قرار صدور بلق بإذن

 ال سفر ج واز حبس وبجو يق رر كذل ع ن ضال وف فق ط، نوبتي قلعاناتيه بإح دى أورادين 50.000 إل ى 500 من

 .مؤقتا

 يمت سلو مح ددال م ةاإلقا مح ل ب ةقمرا اتاءر إج تخ اذاب تص مخال ي ةالداخل يرل وز م ةاإلقا مح ل يدتحد قرار لغويب

 .ضاءتاالق ندع يةئرالجزا ألراضيا داخل قلنتبال تةؤقملا ونألذا

 .بذلك التحقيق ضاءق بارخإ يجرىو

 .لمادةا هذه من ألولىا لفقرةا في عليها نصوصملا لعقوباتاب بةمراقال اتاءإجر من تهرب من قبويعا

 ثثالال الفصل

 ةبهيئ منعقدةلا يةركعسلا كمةحلما

 االتهام فةرغ

 ه ذا ف ي مح ددةال ال دعوى وع ن سب حب تص تخ ه امتالا غرف ة ةبهيئ لمنعقدةا يةكرسعال ةلمحكما إن :114 مادةلا

 اح فتتا ةيغال لآ ى وعل يري،ض تحال قيالتحق الل خ ا إليه ع ترف أن ن يمك يتال ئضرا عوال فاتاتئن سباال ونناقلا

 .كمالح ضاءق مامأ فعاتارلما
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 أم ا م ة،عاال ة لنيابا فةيظوب وجد، إن عدالمسا يرلعسكا ولةدال يلآو أو يرلعسكا ولةدال يلآو يقوم :115 مادةلا

 .يةكرسعال ةلمحكما آتاب أحد بها يقومف الجلسة آاتب فةيظو

 ب لط عل ى اء نب أو سها رئي وة عد على بناء هام،تالا غرفة ةبهيئ لمنعقدةا يةكرسعال ةلمحكما تجتمع :116 مادةلا

 .لذلك ضرورةلا عتد آلما مةالعا ةبلنياا

 ه ةجال ذه ه ت فتب ،ةريلعسكاةلمحكمل بهطل مع ديمهاقوت يةقضال ةتهيئ يرلعسكا ولةدال يلآو تولىي :117 مادةلا

 122و 108و 105و 101و 90و 88و 86 م وادلا في عليها نصوصملا والحألا من آل ضاعألو وفقا فيها ةضائيلقا

 .ونناقلا هذا من

 وند ثلثاه ا ل لمها م ن نقص ي 122و 105و 101و 86 م وادلا في عليها نصوصملا والحألاو لحربا منز وفي

 .إضافي بتحقيق مرأ صدر إذا إال يام،أ 5 عن قلت أن

 ب لق ك وذل يةقضال في نظرلل الجلسة يختار نهع مدافعوال همتمال من آال يرلعسكا ولةدال يلآو يبلغ :118 مادةلا

 .الجلسة بلق ألقلا على يامأ ة ثالث

 ون كيو بط،ض ال ة آتاب ف ي كري،ع سلا ول ةالد ي لآو ات بلط ل ىع شتمال م ال دعوى مل ف ةللمها ذه ه أثناء دعويو

 .نلمتهميا عن نفعيادلما تصرف تحت تاليبال

 دعووت ه ا،نع ن سخا ة لعاماة لنيابا ونغبلي اعفد اتذآر ميمتقدب للجلسة، محددلا يوملا إلى همتموال فاعدلل محيسو

 .اعداإلي ساعةو يوم آرذ مع لكاتبا هاليع يؤشرو لمذآورةاةضائيلقا هةالج ضبط بةتاآ لدى اتذآرملا هذه

 ح ضور ي رغب لواد وتت مشورة،ال غرفة في هام،تالا غرفة ةبهيئ لمنعقدةا يةكرسعال ةلمحكما فصلت :119 مادةلا

 .ترجمموال ضبطلا وآاتب نهع مدافعوال همتموال يرلعسكا ولةدال يلآو

 وم يقف ا، مالز اهرت قيتحق لكب مرأت أن ام، هتالاةفرغة بهيئ دة لمنعقا يةكرسعال ة لمحكمل وز يج :1120ادة1ملا

 ق التحقي قاض ي أو م ساعد قاض ي أو رئيس لا بق،اال س التحقيق ب ة لقلمتعا ك املألح طبق ا يةإلض افا التحقيق اتاءبإجر

 .غرضلا هذال دبينت الذي يرلعسكا

 24 خ الل يرده ا أن عل ى ال دعوى، أوراق على االطالع لبيط أن وقت، آل في يرلعسكا ولةدال يلآول يجوزو

 .ساعة

 ول ةالد ي لآو ردا ويب بط،ض ال ة بكتاب يةق ضلا مل ف اعد بإي ة لمحكما يس ئر مريأ يلي،مكتال التحقيق يينته وعندما

 .اعداإلي هذاب نهع مدافعوال همتمال بإعالم يرلعسكا

 يتابع أن كريالعس التحقيق فلقاضي القضاء، تصاصاخ زعبتنا الخاص مرألا يرغ مرأ على فااستئن يقع وعندما

 .ذلك خالف ةلمحكما تقرر لم ما ية،ضالق في قهيقتح
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 ادة ملا روط ش من ض ا لقائيت أو ،105 ادة ملل ا طبق ضة، يعر يف يةكرسعال ة لمحكما ر نظت دما عن :121 1ادةمال

 .مؤقتا نهع اجفرباإل مرتأ أو همتمال قالتاع آدتؤ أن إما فعليها ،108

 أن ي فينبغ كري،سعال قيالتحق ي قاض م رأ دض وع ضلموبا دم مق فاتئن سا ل ىع اء بن يةضقال ديها ل ت فعر وإذا

 ادة لما من 2 لفقرةا في يهعل نصوصملا فااالستئن من ثرآألا على يوما 15 وخالل آلجالا أقصر في قرارها تصدر

 وند ت لاوح هايلت ذل ن يمك وال ع ةقوتم ي رغ ظروف أتطر إذا أو لبلطبا الخاصة لتحقيقاتبا مرأ صدر إذا إال ،97

 اجفراإل ب مرتأ وأن يهغلت أو مرألا تثبت أن ويمكنها .لمادةا هذه في عليها نصوصملا ةللمها منض يةقضال في فصللا

 .يفتوقلبا أو السجن في اعديباإل مراأ تصدر أن أو يفتوقلا في مرارتسالا أو

 عل ى اءنبيةق ضلا ف ي نظ رت عن دما مؤق ت،ال اجفراإلب ق يتعل بلط آ ل ف ي ف صلالةضائي لقا ه ةجال لهذه عوديو

.125 لمادةل تطبيقا أو ضاءقلا تصاصاخ زعبتنا خاص مرأ فااستئن

 لحال ة بةس نبال تق در 86 ادة لما م ن 2 رة لفقل طبق ا يةق ضلا في لقائيات لناظرةا يةكرسعال ةلمحكما إن :122 مادةلا

 مهويت ه ت حقق ينال ذ ني لمتهما ض د ات قالحلمبا مرألا إصدار ال، أم يينبغ آان إذا اإلضافي، التحقيق عدب أو يةقضال

 وص ف ت تح ع البأف ألخ ذا أو اتقلمالحا م رأ ف ي اردةولا ع الألفا في لشرآاءا أو ينآلخرا عالألفا بيكتمر ضد أو

 .ألشدا بةوقعلا يهعل تنطبق

 آخ ر وع ضمو أي في يرلعسكا التحقيق قاضي مرأ لغاءبإ حكما ،ةريلعسكا ةلمحكما تصدر عندما :123 مادةلا

 : يلي ما تقرر أن فيمكنها ،122 لمادةا في آرذ مما

 يق،قتحال ةعلمتاب يرلعسكا التحقيق قاضي إلى ملفلا عادةإ إما-

 .ال أم إضافيا تحقيقا أجرت قد ونكت أن عدب كم،حال ضاءق إلى يةقضال إحالة وإما-

 .ذلك خالف يةكرسعال ةلمحكما تقرر لم ما همتمال حبس في مرتسينلتيلحاانهاتي وفي

 ت تح م ر،األ ه ذا منت ضي أن يفينبغ ية،ضالق بإحالة هامتالا غرفة ةبهيئ لمنعقدةا يةكرسعال ةلمحكما مرتأ وعندما

 .همتملل بةوسنمال عالفلأل نينوالقا والوصف الوقائع يانب بطالن،لا ئلةاط

 .همتمال عن فرجأ الفة،مخ ونكي علفلا آان فإذا

 أو نح ةج أو ة جناي ون كتال الوق ائع أن ه ام،تاال غرف ة ة بهيئ دة قلمنعا يةكرسعال ة حكملما أتر إذا :124 مادةلا

 وب وج دم عب صرح تف،مته لما دض ةيآاف لئالد وفر تتال أو وال، همج زال ي ال ةميرالج بكمرت ان آ أو ة، الفخم

 .قةالحمال

 .زةالمحجو األشياء رد في ةلمحكما فصلتو احتياطيا نليقلمعتا نلمتهميا عن ويفرج

 ة لمحكما ت لغيأ إذا أم ا .ة لمحاآما بمن ع ا حكمه ص دور ع دب ال رد ه ذا ف ي ف صلبال ت صةمخ ة لمحكما ذه ه ىقوتب

 .الرد هذا في فصللبا كلفت تيال ةلمحكما ينعي أن نيالوط فاعدلا يرفلوز
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 أو ضاء االقت ن دع نيال وط فاعد لا يرفل وز ،ة لمحاآما بمن ع ا حكم يةكرس عال ةلمحكما تصدر عندما :125 مادةلا

 ف ي عليه ا ن صوصمال الشروط منض جديدة ألدلة اداستنا قةالحمال اتاءإجر يدتجدب مريأ أن كري،عسال ولةدال يلآو

 .يليها وما 71 لمادةا

 يج وز ،74 ادة لما م ن 7 رة لفقل طبق ا ه امتالا غرف ة ة بهيئ دة قلمنعا يةكرسعال ةلمحكما مامأ يةقضال رفع مجردبو

 ي ةاغل ي فقتوال أو ال سجن ف ي اعد باإلي م راأ ي صدر أن كريسعال ول ةالد ي لآو بلط عل ى ءبن ا ةلمحكما هذه رئيسل

 .ةلمحكما هذه قادعنا

 ه ذا ك امألح وفقا قتلمؤا اجفرباإل لبط آل في فصلتو يريضتحال التحقيق اتاءإجر يةكرسعال ةلمحكمارشوتبا

 .يريضتحال بالتحقيق قةعلتمال نصوصلل وطبقا فصللا

.كمالح ضاءق مامأ يا،االقض بجميع يتعلق فيما باإلحالة، مرتأ وأن قةالحملبا قرار أي رتصد أن ويمكنها

 لطاتسلا سفن ى بقتيرسك لعا ة ولدال ليآو لطات س إن ف ادة، ملا ذه ه بجبمو ع لمتبا اءاإلجر ب قليتع ا وفيم 

.78 لمادةا في عليها نصوصملا

ة لمحكما ت هدآأ إنل لكاما رهثأ تجني،فتئنا باالس ي هف ونعطمال كريسعال التحقيق قاضي مرأ إن :  126


 .يةكرسعال

 آرت ذو ه ام،تاال غرف ة ة بهيئ دة قلمنعا يةكرسعال ة لمحكما ك امأح عل ى ضبطلا وآاتب رئيسلا يوقع :127 مادةلا

 .مةعاال ةبلنياا لباتط وآذلك تآرامذوال األوراق اعدإيو ضاةقلا أسماء فيها

 ف ورا ن هع م دافعوال همتملا به ا يخطر آما .ذهايبتنف يقومل عليها يرلعسكا ولةدال يلآو إطالع الفور على يجريو

 بةسنامب ص حتها ف ي ق يحق أن ن يمك وإنم ا نقضلب ا فيه ا ع نطلل بل ةقا ك امألحا ذه ه ون كت وال ضبط ال ب آات بلق من

 ب لق م ن فيه ا ع نطلل بل ةقا ونكت ت صاصخالامع دب أوة لمحاآما بمن ع صادرة لا ك امألحا أن ي دب األساس، في عنطلا

 .يليها وما 180 لمادةا في محددةلا الشروط منض يرلعسكا ولةدال يلآو

 يةكرسعال ة لمحكما ك مح ض د ع نطال ق بطري ق متعل ضبطلا بةتاآ في به مدلى آخر يحتصر آل بالدعوى ويلحق

 .ولهبق مرأ في بتلل موجب وند هام،تالا غرفة ةبهيئ لمنعقدةا

 .يرلعسكا التحقيق قاضي إلى أو يرلعسكا ولةدال يلآو إلى إبطاء ونبد يحال أو ملفلا عاديو


لثاثلا ابلبا 


كمحلا اءقض مامأ االجراءات 


األول الفصل 


ةسللجل قةبالسا االجراءات 

 إل ى أو ي هلإ رة شمبا ينمح الال نيلمتهماب الخاصة اتاءاالجر قةالحمبيرلعسكا ولةدال يلآو كلفي :128 مادةلا

 .يرلعسكا ضاءقلا

 مادةلا
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 ق ادعنبا طلب ا ية،ركسعال ة لمحكما ل ديها تقوم تيال يةكرسعال السلطة إلى وجهيو باشرملا ولثمال كمح فورا ملغهيبف

 ائرةدل ابع ت ان كم أي يف أو ا مقره يف ا إم اد قعنالل ة لمحكما عوةدب را مأ ذآورة ملا سلطة ال صدر تف رة، ياألخ ذه ه

 .سرئيلا بلق من والساعة يوملا في ،هتعين الذي تصاصالخا

 نون،الق ا ه ذال طبق ا ني لمعينا م رألا ت ضىاق إذا ناالحتياطيي أو ينمساعدال ضاةقلا يرلعسكا ولةدال يلآو يخطرو

 .ةلمحكما يلكشتب ينفلكموال

 أو ق التحقي ما اختت ن ذم دة يجد ناص رع رت هظ أو م ل،آا يرغ التحقيق بأن ةلمحكما رئيسلنتبي إذا:129 مادةلا

 .مةالز يراها تيال التحقيق اتاءإجر كافةب مريأ أن هفيمكن باشرة،ملا إلحالةا

 الذي ينمساعدال ضاةقلا أحد ماوإ رئيسلا إما يري،تحضلا بالتحقيق قةعلتمال ملألحكا طبقا اتاءاالجر هذه ىلويتو

 .غرضلا هذالهدبينت

 إل ى ت ضمو بط،ال ض ة آتاب ف ي إلض افيا التحقيق أثناء وعةممجال الوثائق أو ألخرىا واألوراق محاضرلا دعوتو

 .الدعوى ملف

 ب آات طة سواب اعد اإلي ه ذاب إخطارهم ا يج رى ينالل ذ هم،تمال ع ن م دافعوال مةعاال ةبلنياا تصرف تحت وتوضع

 .ضبطلا

 24 خ الل يرده ا أن عل ى ال دعوى، أوراق عل ى الع طاال ب لطي أن قتو آل في يرلعسكا ولةدال يلآول يجوزو

 .ساعة

 ها،س نف م ةيالجر ع ن ين فتلمخ نمتهمي ضد ،ةلمحاآمل باشرم يمتقد أو إحالة كامحأ عدة درتص إذا :130 مادةلا

 .جميعا ضمهاب مريأ أن مدافع،ال أو مةعاال ةبلنياا لبط على بناء أو لقائيات إما رئيسلل يجوزف

 .سهفن همتمال ضد فةتلمخ ئمجرا عن ،ةلمحاآمل باشرم يمتقد أو إحالة كامحأ عدة درتص إذا الشأن، وآذلك

 امس الخ اب بلا ف ي عليه ا ن صوصمال اع ضاألوو ل لمها منض همتمال إلى بالحضور يفكلتلا يسلم :131 مادةلا

 .لكتابا هذا من

 ك املألح طبق ا هم،ي إل تماع ساال كريسعال ول ةالد ي لآو رح تيق ينال ذ ءب راخوال هودش لل بالحضور ليغلتبا يجريو

 .نفسها

 نم رى ي ينذ ال هودش ال ينوانوع ماء سأ ى عل يرسك لعا ة ولدال ليوآ اطالع ب هنع دافع الم أو همتمال وم يقو

 .الجلسة من ألقلا على يامأ 8 بلق وذلك هميلإ االستماع الضروري

 .بالحضور هميفكلتب مرألا عن يرلعسكا ولةدال يلآو تخلف ينالذ هودشال مباشرة تحضريس أن همتملل ويحق

 سبق م ي فكلت أو اءر إج ونب د شاهد، أي سماع نفسه، عن عالدفا قصد يطلب، أن همتملل يحق الحرب، منز وفي

 .رئيسلاب الخاصة يةيرقدتال السلطة عاةامر ومع الجلسة، تحف بلق يرلعسكا ولةدال يلآول يذآره أن عدب بالحضور،
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 ال دعوى أوراق عل ى يطل ع أن ي رخألا ه ذال أن آم ا ن ه،ع م دافعبال ي ةربح ت صلي أن همت ملل يج وز :132 مادةلا

 .عنها نسخا ستخرجوي


ينثاال الفصل 


اتفعرالموا ةسالجل إجراءات 


األول القسم 


ةــامع امــأحك 

 285 م ن م وادلا ف ي عليه ا ن صوصمال ك امألحا األوق ات، جمي ع في يةكرسعال آممحالا مامأ بقطت :133 مادةلا

 .بعدة اردةلوا لتحفظاتا عاةامر مع ،ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق من 315 إلى

وال ساعة ي ومال ف ي ك وذل عق اد،نالل ب دعوتها ال صادر م رألا ف ي ني لمعا نا لمكا ف ي ةلمحكما قدعنت 134لم  : ادة ا

 .رئيسلا من ينمحددال

 هلتمكين ساعة 24 هلةم كري،عسال ضاءقلا مامأ مباشرة الالمح همتمال نحمت أن ةلمحكمل يجوز الحرب، منز وفي

 .دفاعه يرتحض من

 المن ع ه ذا يج ريو،ة زئيج أو ي ةلآ فةب ص يةق ضلا ف ي اتعفالمرا بطض تمن ع أن م ةكللمح يج وز :135 مادةلا

 لآو وع، ضالمو يف مكالح ىعل من عال ذاه قبيط وال ية،رسسة جل ف ي اتفعارلمااءرجإ رر تق إذا ونناقلاك محب

 . جد 18.000 إلى 3.600 من مةغرابورأشه 3 إلى يامأ 10 من بالحبس عليها قبيعا المنع هذال فةالمخ

 .الصحافة ونناق كامحأل طبقا قةالحمال تجريو


ينالثا القسم 


ةسجلال نظام بضبط ةصخاال رئيسال اتلطس 

 احترام ا رأس ال يفشو ومك الح س ونبد ونالحاضر ونكيو ،سرئيلاب منوط الجلسة نظام ضبط إن :136 مادةلا

 م ره،اأو ع صوا وإذا .بط ردهم رئيس لا ر مأ اء ضلرا ع دم أو الرضا اتإشار همنم درتص فإذا مت،صال ينمزمالو

 ال دة مل ونناقال ه ذا م ن 102 ادة لما ف ي لمذآورةا ةاألمكن أحد في همبسبحو همتفص آانت مهما هميفتوقب رئيسلا مرأ

 .ساعة 24 تجاوزت أن نيمك

 .مرألا هذا يمتقد على بناء ونوشمشال ويحبس محضر،لا في رئيسلا مرأ درجيو

 نرتكبي م نوا،آ ا ا مهم شوشون الم ر عتبا عدال ة،ال ير س وند الجلسة في الضجة أو لشغبا حال إذا :137 مادةلا

 .ونناقلا هذا من 305 لمادةا في عليها نصوصملا لعقوباتا همبحق الحال في درتصو يانصعلا جرم
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 أو اظ لفباأل د،يهدتال أو ةنهاإلا أو اءدتعالا رم ج ضائها أع د أح أوة لمحكما قحب بكارت نم لآ :1138ادة1ملا

 .ونناقلا هذا من 313و 310 ندتيلماا من آل في عليها نصوصملا لعقوباتاب الحال في يهعل كميح اإلشارات،

 ك انم ف ي ،138و 137 ندتيا لما في يهعل نصوصم هو ما يرغ من نحج أو جنايات ترتكب عندما :139 مادةلا

 سلطة ال ام مأ ةميرالج بكمرت لييحو هودش ال اتداهشو ائع بالوق ضرا مح رر يح رئيس لا إن ف ت،سا الجل اد قعنا

 .تصةخملا

 لثاثلا القسم

 همتملا حضور

 يح ضرو رس حال وة ق سهتحر يدق آل من مطلقا يرألخا هذا يحضرف،ملمتها بإحضار رئيسلا مريأ :140 مادةلا

 .نهع المدافع عهم


.ةلقائيت فةبص نهع مدافعا رئيسلا ينع نه،ع تارخملا المدافع يحضر لم وإذا 


نظ رال ص رف ب ة،اإلجا همتمال رفض فإذا .تهالدو محلوهنومسك هومهنت عمرهو مهسا عن همتمال رئيسلا يسألو 

 .ذلك عن

 ع ذرا يق دم ول م يح ضر ل م ف إذا ،ة لمحكما م امأ يحضر أن مخالفة، عن شخصيا المبلغ همتملل يينبغ :141 مادةلا

 .حضوري بةثامبريعتب كمبح هليع كميحف للحضور، تهدع تيال ةلمحكما به بلقت صحيحا

 م باس ة عداللا رمأللا االمتث زوم بل ذار نإ هيإل ه وجي،ة لمحكما ام مأ ضور الح لقلمعتا ض رف إذا :1142ادة1ملا

 ن ذارإلا ليغبتب محضرا ونعلا هذا ويضع .غرضلا هذال رئيسلا هيعين ةيلعموما لقوةا من ونع طةساوب وذلك نون،القا

 سة الجل ف ي محضرال تالوة عدب ،سرئيلا مرأ نذار،إلل إلذعانا يرألخا هذا بىأ وإذا ،ملمتها ابوجو لمادةا هذه وتالوة

 .همتمال تخلف رغم عةمرافال اتاءإجر تخاذبا للرفض، لمثبتاو

 وة قلا س ةحرا ف ي عه وض أو ال سجن يداعهإو الجلسة قاعة عن همتمال عادببإ مريأ أن رئيسلل يجوز :143 مادةلا

 أخ رى ق ةيطر ي ةأبيجال ضج ببسأو وششإذا،ة لمحكما ت صرف تتحعه وض أو اتعفالمراي ةاهن إلىةيلعموما

 عليه ا ن صوصمال ات بلعقوبا وح ده، ع لفال ه ذا اءجر من همتمال على الحال في كميح أن نويمك .عدالةلا يرس عرقلةل

 .ونناقلا هذا من 305 لمادةا في

 .حاضرا همتمال انآ لو آما كموالح فعاتارلما اتاءإجر في رمويست

 ندتيلماا في عليها نصوصملا ولألحا في ،ملمتها حضور يرغب يةالجار فعاتارلمبا محضر يحرر :144 مادةلا

 .143و 142
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 غليلتباهمتملا تلمسيو،تافعارلما ذهه ع ن وعضلموا محضرال جلسة، آل عقب همتمال على ضبطلا آاتب لوويت

 .يةورحض رتعتب تيال صادرةلا كامحألا وعن يرلعسكا ولةدال يلآو لباتط سخةن عن

 ىعل ،143و 142و 138و 137 واد مال يف ا عليه صوص نمال وال ألحا يف ضبط لا بتآا وليت :1145ادة1ملا

 181 ادة لما ف ي مح ددةال ةللمها من ض نقض،ب ال ي هف عنطلب ا ق هح ع ن ه ينبه ث م ال صادر، كمالح نص يهعل مولمحكا

 .طالنبلا ئلةاط تحت بذلك محضرا يحررو


بعارلا القسم 


اهمناقشتو اتانيبلا تقديم 

 تماع ساال ب يج ينال ذ هودش ال م ةئوقا بالح ضور ي فكلتال م رأ تالوة ب ضبطلا لكاتب رئيسلا يوعز :146 مادةلا

 .همتمال لبط على بناء وإما مةعاال ةبلنياا لبط على بناء إما هم،يإل

 ي رخألا ه ذا م نوهمتملليرلعسكا ولةدال يلآو بلق منماسمه لغلمبا هودشال إال مةئاقلا هذه منتضت أننيمك وال

.152 لمادةا بموجب رئيسلل لممنوحا بالحق إلخاللا وند ،193 أو 192 ندتيلماا الحدى طبقا مةعاال ةبلنيال

 ين عي ل م أو ،ا لهم مه سا يبل غ ل م لشاهد االستماع في يعارضا أن ،ملمتهاو يرلعسكا ولةدال يلآول تالي،لبا يجوزو

 .ليغلتبا في ضوحبو

 .ةضرالمعا هذه في حاال ةلمحكما وتبت

 .بالشهادة دالءإلل إال منها يخرجون وال هم،ل مخصصةلا غرفةلل باالنسحاب هودشال رئيسلا مريأو

 .لشهادةا اءدأ بلقمبينه فيما دثلتحا من هودشال لمنع مةالزال اتاءاالجر آل ضرورةلا ندع رئيسلاذخويت

 ،ا أمامه رة مباش هميدقت أوة لمحكما ىإل همتمال ة بإحال مكالح تالوة ب ضبط لا بتآا رئيس لا مرأي :1147ادة1ملا

 .عليها ةلمحكما إطالع الضروري من يرى تيال واألوراق

 .سهفن عن فاعدلل الزم هو ما آل له حيبي ونناقلا بأن هوينبه أجلها من يالحق تيال مةيربالج همتمال آريذو

 : ةلمحكمل جاز الحضور، عن هودشال أحد تخلف ذاإ :148 مادةلا

 إذا فيم ا ل ذلك، ال مح آ ان إذا ق التحقي ف ي اةؤد ملا تههاد ش الوة ت ث م عات،مرافبال يروالس نهع نظرلا صرف أما-

 ،ةلعاما ةبلنياا أو المدافع تالوتها لبط

 خاض عا بق ىي ةلمحكمل بالحضور يفكلتال أن يدب .ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق من 299 لمادةا كامحأ تطبيق وأما-

 ئزااج ي هف ةضرالمعا طريق بقىي تخلف،مال الشاهد على كمالح حالة وفي ،128 لمادةا في عليها نصوصملا قواعدلل

 فاعدلا ي رزو طرف من ةلمعيناةلمحكما مامأ هذه، لغاءإ حالة في أو كم،حال درتصأ تيال يةكرسعالةلمحكما مامأ له

 .نيالوط

 .الحضور عن فهتخلل يهعل مولمحكا للشاهد بةسنبال ينمويل ةضرالمعا هلةم تقصر ب،الحر منز وفي
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 آ ان ا مهم ،ة ائيزجلا اتاءر االج ونناق م ن 93 ادة لما ف ي عليه ا نصوصملا ينميال هودشال يؤدي :149 مادةلا

 .يةكرسعال ةلمحكما مامأ محالةلا مةيرالج نوع


سمالخا القسم 


النطبلا وأنواع الدفوع 


ضةارعلا اتبللطوا 

 أوة لحقيقا ه ارإظ وند يلول ةالح ا نتيجته تآان ت يلايةكلشلا لفاتلمخاا يرتقدبكمالح ضاءق تصيخ :150 مادةلا

 .فاعدلا بحقوق جوهريا إلضرارا

 خ الل تق رر أو عات،مرافال باب فلق بلق ،تارذآلما طريق عن الجلسة في بها مدلىال فوعدلا في ةلمحكما رظوتن

 .مناسبا ذلك أتر إذا واحد كمبح يهف لبتل ضوعولمل عارضال لبلطا يضم بأن تالمرافعا

 ب بموج رة ياألخ ذه هل تق دم أن ب يج ها،يإل الدعوى رفع بصحة أو يةكرسعال ةلمحكما يلكشتب قةعلتمال فوعدلا إن

 ب بموج فوعدلا ذه ه ف ي الح ال ف ي ة لمحكما ت وتب .ول ةبقم ي رغ ونكت إالو ضوعولما في عةمرافال بلق فاعد مذآرة

 .ذلك مرألا لزم إذا يةقضال بإحالة مرتأو واحد، كمح

 وال ،165 ادة لما وق طلمن وفق ا اتوصألاة لبيغأب قةباسال ادة لما ف ي إليه ا م شارلا ك امألحا تصدر :151 مادةلا

 .ضوعولما في الصادر كمالح مع إال نقضلبا فيها عنطلانيمك

 .ةلمحكما يهف نظرت وال للدعوى يضم كام،األح هذه ضد وجهم عنطب يتعلق ضبطلا بةتاكل يقدم يحتصر آلو


سدساال القسم 


يةريدقتلا الرئيس طةلس 

 .قةيقالح عن كشفوال فعاتارلما ارةدإل يةيرقدتال السلطة رئيسلا وليخ :152 مادةلا

 م ن ي رى ش خص أي وة عود ة لحقيقا ع ن ك شفلل مةالز يراها ورقة يةأ إحضار فعاتارلما خالل لبيط أن وله

 .إلحضارا مرأوا طةساوب تىح ته،دهالش االستماع الضروري

 ب اجلوا م ن آ ان إذ رئيس لا يق ررف ج دد هودشل تماع ساال اتعفالمرا خ الل م دافعال أو ة لعاماةبلنياا لبتط وإذا

 .هودشال هؤالء إلى االستماع

 .لوماتعم مجرد همريحاتصت رتعتب وإنما ينميال روذآلما كلالش على نعووالمد هودشال يؤدي وال

 أن ع ارض، ب طل أو دف ع في لبتل مختصا وحده هافي ونكي تيال والحألا جميع في رئيسلل يجوز :153 مادةلا

 .مناسبا ذلك رأى إذا كمبح يهف لتبت ةلمحكمل مرألا يرفع
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 عبساال القسم

 اتعفارملا سير

 .هودالش اتداشه ىقلويت همتمال استنطاق في رئيسلا رعيش :154 مادةلا

 .نهع مدافعوال همتمال فاعدو يرلعسكا ولةدال يلآو لباتط سمعت الجلسة، في التحقيق ىانته تىمو

 همتملل دائم ا رة ياألخ ة لملكا بق ىت إنما يا،رضرو ذلك رأى إذا فاعدلا وجهأ على يرد أن يرلعسكا ولةدال يلآوول

 .نهع مدافعوال

 .دفاعهل يزيده ما يهلد يبق لم إذا همتمال رئيسلا يسألو

 ي وملل ال دعوى ف ي نظ رال اء بإرج رئيس لا مري أ الجل سة، س نف خ الل ات عفالمرا اء هإن ن يمك لم إذا:155 مادةلا

 .نلمعيا يوملا في فيها نظري لم تيوال ولالجد في سجلةملا للقضايا بةسنبال ذلك ثلم يجريو نه،م ينمحددال والساعة

 ب وآات كريسعال ول ةالد يلآوو ناالحتياطيي ينمساعدال ضاةقلا اللزوم، ندوع ،ةلمحكما ضاءعأ لالجتماع عوفيد

 .نفعيادلما آذاو محل له آان إذا ترجمموال ضبطلا

 تبليغ وند أمامها ولثمبال ،ةلمحكما تصرف تحت لبقاءل فوالآ ينالذ أو نيلمستنطقا يرغ هودشوال نلمتهميا كلفيف

.148لمادةا كامحأ تطبيق ةلمحكمل جاز ،امتغيب اهدش آان وإذا .ينمحددال والساعة يوملا في بالحضور، يدجد

 الضروري قتلول إال إيقافها رئيسلل يجوز الو .فيها تاعمرافوال يةقضال في يقلتحقا قطع يجوز ال :156 مادةلا

 دة م مهاتلزس ت ت يلا ضاحاتياإل جميع ةتهيئ من عاوالدف مةعاال ةبلنياا نيمك كيول ،نلمتهمياو هودشوال ضاةقلا لراحة

 .هودشال وعدد فعاتارلما

 يف ر نظلا ليتأج ةمعاالةبلنياا بلط ىعل اءبن أو سها نف اءلقت نم مرأت أن وال ألحا لآ يف ة لمحكمل وز يجو

 .قةالح سةلجل الدعوى

 ع ةقوا دتجو ت ىم مر،أت أن هم،تمال أو فاعدلا بلط عل ى اءنب أو ضاعواأل نفس منض يضا،أةلمحكمل يجوزو

.129لمادةا كامحأل طبقا يهف رعيش إضافي بتحقيق يضاح،اإل تستوجب مةها

 م ن فورا بهقاع جاز ،هيمين يهعل يوجبها تيال اماتلتزالبا إخالل أي الجلسة في المدافع من وقع إذا :157 مادةلا

 : هي تطبيقها يجوز تيال لعقوباتا وأن .مةعاال ةبلنياا لبط على بناء نزاع،لا أمامها لمطروحا ةلمحكما

 نذار،إلا-

 ،خلتوبيا-

 نوات،س ثالث تجاوزت ال لمدة قتلمؤا المنع-

 .ينمامحال ولجد من لشطبا-

 ق ح م ن م انالحر مؤق ت،ال المن ع أو ن ذارإلبا يق ضي ال ذي ،يديبأ لتا الق رار منت ضي أن يج وز ك ذل عن وفضال

 .اتسنو عشر تجاوزتال مدة اللخ بةقانال مجلس في يةوضعلا
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 س نف م امأ وننا قال ك محب ال دعوى ؤج لتف م دافع،لا اب يبغ ة ديبيلتأا ال دعوى ف ي طلباته ا ة لعاما ب ةلنياا دتأب وإذا

 .أخرى اتاءإلجر حاجة وند يوم،ال ذلك اةغد قدعت سةجل ولألو ،ةلمحكما


.عنطلا طرق سةمارم عن نظرلا بقطع ارهدصإ مجردب نافذا ونكي لمادةا لهذه تطبيقا يصدر كمح آلو 


 يس ئر ل ه ت اراخ إالو نه،ع يدجد مدافع رااختي ملمتهل جاز الجلسة، من يا،لأو تارخملا ميمحالا خروج وجب وإذا

 س ةالدر س اعة 48 تج اوزت ال هلةم لبيط أن الحالة هذه في يرألخا هذال يجوزو آخر، مدافعا نفسه، لقاءت من ةلمحكما

 .ملفلا


نمالثا القسم 


لةئسألا وتالوة اتعفلمراا قفل 

 .فعاتارلما باب فالإق رئيسلا رريق :158 مادةلا

 .عليها تجيب أن ةلمحكما على يينبغ تيال ئلةسألا لوويت

 : تاليال وجهال على ؤالس آل يطرح :159 مادةلا

 يه؟لإ بةوسنمال عالألفاب ذنبم همتمال هل-1

 مشدد؟ ظرف منض بةكتمر هي وهل-2

 ون؟نالقا كامحأ بموجب عذرلل بلةاق ظروف منض بةكتمر هي وهل-3

 ب أن ات عفالمرا خ الل م ن ين بت إذا ة احتياطي ئلة سأ سه فن اء قلت م ن رح طي أن أيضا رئيسلل يجوز :160 مادةلا

 ب يج نهكلو عام،ال ونناقلل عةبات نحةج أو يةناج وإما أخرى، بةوقعب يهعل معاقبا فعال إما رهعتباا نيمك ألصليا علفلا

 همتموالةلعاماةلنيابلىنسليت،تافعارلما اببف الإقبلقةلنيلعاسةلجلافي اياهنوعن برعيأن الحالة، هذه فييهعل

 .الالزم قتلوا في همتمالحظاب دالءإلا من عاوالدف

 ج از اإلحال ة، ك مح ف ي ذآورة م يرغ مشددة ظروف أو ظرف وجود فعاتارلما خالل من نتبي إذا :161 مادةلا

.160 لمادةا في عليها نصوصملا الشروط منض اصةخ ئلةسأ عدة أو واحدا االسؤ يطرح أن رئيسلل

 ع الألفا ب أن ات عفالمرا شفت آ إذا ك نلو باش ر،ملا ول ثملل بةسنبال إلحال ةا في سبق ما ثلم يجري :162 مادةلا

 اء نب مرت أ أن ة لمحكما عل ىف الحرب، منز في إلعداما بةوقع يستوجب جنائيا وصفا السلم منز في تضيقت قةالحمال

 .يليها وما 75 لمادةا كامحأ لتطبيق يةقضال يلتأج ،ةلعاما بةيانال لبط على

ف ي عليه ا ن صوصمال شروط لا من ض ي هف ة لمحكما ت فتب ئلة، األس ب شأن عارض اعزن طرأ وإذا : 163
  مادةلا

.151 لمادةا
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 .الجلسة قاعة من همتمال اجبإخر رئيسلا مريأ :164 مادةلا

 إخالء ب اوالتد لمل غرف ة ت وفر ع دم ح ال ف ي ،سرئيلا مريأ أو داوالت،لما غرفة إلى ةلمحكما ضاءعأ وينسحب

 .ينالحاضر من قاعةال

 داولون تيف .مكالح دار إص لبق همضعب نع راق تاالف وال د، أح عم دث لتحا ا بتات ة لمحكما ضاء عأل وز يج وال

 .ضبطلا وآاتب عاوالدف يرلعسكا ولةدال يلآو حضور يرغ من ونتويصو

 .مةعاال بةيانوال فاعدلل غةبلم يرغ ورقة يةأ تلقي ميمكنه وال نظرهم، تحت الدعوى أوراق ونكتو

 ثثالال الفصل

 كمحلا

 األول القسم

 لةوادلما

 .ونتويص ثمةلمحكما ضاءعأ ولتداي :165 مادةلا

 .ال أم عمن مةكلب بةإلجاابو اتصواألةلبيغأب إال ئلةسألا في يبت وال

 .ةمخفف ظروف هناك آانت إذا فيما ؤالسال رئيسلا طرح ،اذنبم همتمال رعتبا إذا :166 مادةلا

 .اتصواأل ةلبيغأب تصدر تيال بةوقعلا تطبيق في ةلمحكما ولتدات ثم

 .يرألخا في يهبرأ رئيسلا يدلي ثم ،ةرتب نىألدا القاضي من اءدابت يهبرأ دالءإلل قاض آل يدعىو

 لوادوتت ،ذ لتنفيا ي فقتوةليقاب اتوصألاةلبيغأب تق رر أنةلمحكمل يجوز بس،حال أو مةغرابال كمالح حالة وفي

 .يةيلمكتال أو ةلتبعيا لعقوباتا بشأن آذلك ةلمحكما

 .نحج أو جنايات عدة ارتكاب حالة في ألشدا بةوقعبال كميح :167 مادةلا

 ي ففتخال ع ن م ةالناج ب ةوقعال اة عارم ب ات،وعقال عددت لتطبيق يفينبغ عفو، ضوعوم يةألصلا بةوقعلا آانت وإذا

 .أوليا مقررةلا بةوقعلا وليس

 ينالثا القسم

 مةمحكلا حكم

 رة ياألخ ذه ه ابأبو تحف عادي القاعة، ليتخأ أن سبق وإذا الجلسة، قاعة إلى ذلك عدب ةلمحكما عودت :168 مادةلا

 .يدجد من

 أو ن ةإلدابا كمب الح ق وينط ة،ئل ألسا ع ن لمعطاةا بةوجألا مسلحال الحرس مامأ لوويت ،ملمتها رئيسلا تحضريس ثم

 .تطبيقها جرى تيال ةائيزجلا نانيلقوا كامحوأ ةلقانونيا موادال ينعيو اءةرلببا أو لعقابا من عفاءباإل

148
 



 

                                        

       

  

                               

      

                           

                 

                     

                          

    

  

                                    

   

  

                                   

      

  

                                            

       

  

                                         

            

                          

                           

    

                                 

       

  

                                     

       

                                  

                                

 اة عارم وم ع آخ ر، سبب ل محبوس ا ك ني ل م م ا ف ورا همت ملا ع ن رج في عق اب،ال م ن عفاءاإل أو اءةرلبا حالة وفي

.173لمادةا في اردةلوا لتحفظاتا

 حال ة في وذلك نيبدال اهاإلآر على يهف صوين ولةدال لصالح يفمصاربال همتمال إلزام كمالح منيض:169 مادةلا

 .لعقابا من عفاءاإل أو نةإلداا

 ب ردو ،المحج وزة ياء األش صادرة بم بالق انون، عليها نصوصملا والحألا في ذلك، على عالوة كمالح في مريؤو

 .مالكيها لصالح أو ولةدال لصالح إما ،ةلتهمل يةؤدم آوثائق الدعوى في مةقدمال أو المحجوزة األشياء جميع

 ة لمحكمل ترفع يضةرعب ردها لبط نفيمك نةإلداا كمح في القضاء، يد تحت ةعضوالمو األشياء برد كميح لم وإذا

 أن إليها لبيط تيال مةلمحكا ينعي أن نيالوط فاعدلا يرفلوز يرة،األخ هذه لغيتأ وإذا .كمالح درتصأ تيال يةكرسعال

 .لبلطا في تبت

 يغت ص و ول ت ىح نف سها ع الألفا سبب ب ه اتهام أو ت ه،براءب ق ضي ش خص أي أخذ عادةإ يجوز ال :170 مادةلا

 .تلفخم بوصف

 اتبلعقوا عل ى ث م ية،ل األص ب ةوقعال عل ى نص وال ن ة،اإلدا ك محال منت ض،اذنب مهمتملارعتبا إذا :171 مادةلا

 .مرألا لزم إذا يةيلمكتوال ةلتبعيا

 أن ة لمحكمل ج از أش د، ب ةوقعب أو ،ذ لتنفيا ي فقتو وند مؤقت ا ن هع رج لمفا همتملا بحبس قضي إذا :172 مادةلا

 .السجن في اعدإي مرأ قهبح تصدر

 ن هأب ات عفالمرا اء أثن هودش ال ب لق م ن به ا م دلىال اتداشه لا م ن أو م ةدقمال األوراق م ن ين بت إذا :173 مادةلا

 .بذلك محضر بوضع رئيسلا مرأ أخرى، عالأف عن همتمال قةالحم يجوز

 ك وممحال ي لحت أن أو ي ةتال سةجل إلى يةقضال ؤجلتو إليها وعةفمرال الوقائع في نظرلا توقف أن ةلمحكمل يجوزو

 أو م ر،األ ل زم اإذ ق ةحالمبال ي ددج م رأ إص دار في نظرلل تصةخملا السلطة إلى األوراق مع كم،حال إصدار عدب يهعل

 .تصةخملا ةلمحكمل إلحالةاب

 م ن ى لمعفا أو ت هءبرا مق ررةال يرلعسكا يمتسلبةلمحكما مرتأف عقاب،لا من عفاءاإل أو اءةرلببا كمالح صدر وإذا

 .يةكرسعال للسلطة ةيلعموما لقوةا طةساوب عقاب،لا

 ف ي ع نطي أن ق هح م ن ب أن م ر،األ ل زم إذا يه،عل مولمحكا على هينب كم،حال رئيسلا يصدر أن عدب :174 مادةلا

 .عنطلا هلةم له آريذو نقضلبا كمالح

 ب ةوقع ص دور حال ة ف ي ن هأ إلى هينبه أن رئيسلا على آذلك يفينبغ ،ذلتنفيا يفتوق يهعل مولمحكا نحم تقرر وإذا

 ،ة لثانيا م ع مها ض ك انمإ وند ألول ىا ب ةوقعالذ تنفي نيمك ،231 لمادةا في عليها نصوصملا ضاعواأل منض جديدة
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 ندتيا لما أو ونناقال ه ذا م ن 232 ادة لما تحفظات منض تطبق أن نيمك عودلا عقوبات بأن آذلك، اللزوم ندوع 445

 .لعقوباتا ونناق من 465و

 .قةباسلا اتاءاالجر لااستكم إلى يريش ما كمالح أصل في آريذو

 ف ي عليه ا ن صوصمال وال ألحا ي رغ ف ي يةكرسعال ة لمحكما م امأ ات عفالمراب محاض ر توض ع ال :175 مادةلا

 .ونناقلا هذا من 173و 144و 139و 136 موادال


لثاثلا القسم 


واهتحوم لحكما تحرير 

 .بتاتا يسبب ال ضوعولما في كمالح :176 مادةلا

 .عارضةال تابلوالط تصاصالخا عدمب قةعلتمال فاعدلا هةلج صادرة ةمسبب قرارات منتضي وهو

 : يلي ما على بطالن،لا ئلةاط حتت مل،تيشو

œ  كم،حال درتصأ تيال ةلمحكما اسم 1

œ  كم،حال إصدار يختار 2

œ  إن ،ناطيي االحتي ضاة لقا ماء أس ث م ين،م ساعدال ضاة لقا ة درج أو ب ورت ماء أسو هم،توص فا ضاة لقا ماء أس 3

 وجدوا،

œ  نه،طموو،هومهنت بهسنو عمرهو همتمال لقبو اسم 4

œ  ،ةريلعسكا ةلمحكما مامأ ألجلها همتمال يلأح تيال لفاتلمخاا أو نحوالج لجناياتا 5

œ  نه،ع المدافع اسم 6

œ  أحدهم، من أدائها عدم دواعي اللزوم، ندوع ء،براخوال هودشال بلق من ينميال اءدأ 7

œ  كري،عسال ولةدال يلآو لباتوط فاعدلا اتذآرم إلى اإلشارة 8

œ  نون،القا هذا من 166و 165 ندتيلمال طبقا درةالصا كامحألاو وحةرطمال ئلةسألا 9

œ10 األصوات، ةلبيغأب ة،لمخففا الظروف رفض أو نحم 

œ11 رى ألخارابيد لتا زوم الل دنوع وات، األص ة لبيغأب ادرة ص تنآا إذا ام ان يب عم ا، هبمو لمحكا ات لعقوبا 

 ،ةلمحكما من مقررةلا

œ  ها،صن يرادإل حاجة وند بقة،مطال ةلقانونيا موادال 12

œ  ادة لما ك امأح م ن يدفتي س ي هلع ك وممحال ب أنو اتوصألاة لبيغأبة لمحكما به أمرت إذ بةوقعلا يذفنت يقافإ 13

 ها،ييل وما 230

œ  ،اريتهبس القاضي القرار أو لساتلجا ةلنيع 14

œ  .رئيسلا بلق من علنا كمالح تالوة 15

 .هودشال اتداشه وال همتمال بةوجأ كمالح في آرتذ وال
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177 .إلحالةاو لشطبا على اللزوم، ندع يصدقانو بط،ضال وآاتب رئيسلا بلق من كمالح أصل يوقع :  مادةلا

 .عليها لالطالع آانت هةج يةأل يةكرسعال آممحالا عن صادرةلا كامحألا ولأص إرسال نيمك ال:178 مادةلا

 .يرألخا هذا قرار بموجب علىاأل المجلس ضبط بةتاآ إلى ولألصا هذه بإرسال مرألا يجوز إنما

 .كمالح عن صاتالخ أو نسخ يمتسل يجوز آما

 ع دا م ا فيه ا ةضرالمعا يجوز وال ية،رحضو يةكرسعال آممحالا عن صادرةلا كامحألا جميع رتعتب :179 مادةلا

 .يليها وما 199 لمادةا في عليها نصوصملا الشروط منض صادرةلا ةلغيابيا كامحألا

 ض رف إذا ف ية،ضور آح ات فعارلمار تعتب أن بجوي ،ا غائب اره باعتب صرح ي أن ر الحاض همتملل وز يج ال ا آم

 ق بح ك محال ي صدرو ات عفالمرا تج رى الح ضور، ل ه بق س أن ع دب مطلق ا، الح ضور رفض أو ةلمحكما مامأ ولثمال

 .ضاءتاالق ندع 145 لمادةا في عليها نصوصملا اتاءاالجر عاةامر مع حاضرا، آان لو آما مهلمتا


بعارلا ابلبا 


يةداعلا غير الطعن طرق 


األول الفصل 


قضنلبا الطعن 

 ف ي األعل ى، س المجل م امأ يةكرسعال آممح اال عن صادرةلا كامحألا في عنطلا قتو آل في يجوز :180 مادةلا

 اة مراع م ع ،ة ائيزجلا اتاءر االج وننا ق م ن يليه ا وم ا 495 ادة لما ف ي عليه ا ن صوصمال وال شروط القضايا نطاق

 .بعده اردةلوا لتحفظاتا

 ة آتاب ل دى صرحي أن حضوريا رلمعتبا كمالح حالة في تىوح السلم، منز في يهعل مولمحكل يجوز :181 مادةلا

 .يهعل العهطإ من ملةاآ يامأ 8 دبع كم،حال في نقضلبا عنطلبا ضبطلا

 ةللمها نفس في وذلك الصادر، ملحكا نقض لببط ضبطلا بةتاآ لدى صرحي أن يرلعسكا ولةدال يلآول يجوز آما

 .كمالح إصدار يختار من

 .ملآا يوم إلى للمها هذه تقصر لحربا منز وفي

 : ضد نقضلبا عنطي أن يرلعسكا ولةدال يلآول أيضا يجوز :182 مادةلا

œ  براءة،ال كامحأ 1

œ  ،ةلمحاآما بمنع يةقاضلا كامحألا 2

œ  .ونناقلا هذا من 169 لمادةا في عليها نصوصملا الشروط نضم المحجوزة األشياء برد فاصلةال كامحألا 3
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 ف ي ف صلال ف لأغ ق د ك محال ونكي عندما األولى، الحالة في إال ،ملمتها حقوق في ونعطال هذه تمس أن يجوز وال

 ال دعوى ضاء انق ش ملها دع وى ف ي خ اطئ ق تطبي ك محال ف ي ح صل إذا ،ة لثانيا الحال ة ف ي أو ه ام،تاال ناص رع أحد

 .ةلعموميا

 .يهفنولمطعا كمالح درتصأ تيال يةكرسعال ةلمحكما ضبط بةتاكل يقدم يحتصرب عنطلا يرفع :183 مادةلا

 ي لآوتب م زودوال ي هلع ك وممحال ع ن م دافعال أو سه فنب ع نطال ب لاوط ضبط ال ب آات م ن يحتصرلا توقيع ويجب

 .ضبطلا آاتب من محررلا محضربال يلآوتلا يرفق الحالة هذه وفي .خاص

 .ذلك إلى ضبطلا آاتب أشار يع،قتوال هليج أو التوقيع يستطيع ال طاعنال آان وإذا

 .ونناقلا هذا من 98 لمادةل طبقا لذلك مخصصال السجل في عنطلبا يحتصرلا يدقيو

 سة سؤملا ى عل راف إلشابةفللمكا سلطة ال م علي أن ذلك آه يمكن تقال، عم هيعل مو لمحكا ان آ إذا :1184ادة1ملا

 .إليها يوجهها سالةر بموجب عن،طال في هغبتر عن ها،يف لقلمعتا

 يخت ار فيه ا ني وتب ي لمعنا م ن لمت س أنه ا إل ى يري ش م ا ذاته ا س الةرال عل ى د وتقي ي صاال،إ طةسل ال هذه مهسلتو

 .يمتسللا

 ال سجل ف ي ئ ذدعب ي سجلو ي ه،ف ون عطمال ك محال درت صأ ت يلاة لمحكما بطضة آتاب إل ى ف ورا ب الطل يحال ثم

 .ضبطلا آاتب بلق من ضوعولما محضربال ويرفق 98 لمادةا في يهعل صوصلمنا


185 .ئيالقضا الرسم اعدإي من نقضلا لبطا عفىي : 

 ة لمحكما ى إل يةضقال ة بإحال ضي يق هنفإ صاص، تاالخ دم عل مكالح ى ألعلا سلالمج لطبأ إذا :1186ادة1ملا

 .ويعينها تصةخملا

 ك ني ل م م ا فيه ا رت نظ أن له ا سبق ي ل م ية،ركسع ة محكم إل ى يةق ضلال فيحي خر،آ سبب ألي كمالح طلبأ وإذا

 ول م عف و،لا أو تق ادمبال ولةمشم ع ةالواق ألن وإم ا مخالفة، أو نحةج أو يةناج ونكت ال عةواقلا ألن إما مقررا، طالبإلا

 .يهف كميح أن نيمك ما بتاتا يبق

 د واعقلل اقوف وىدع ال يف يرس ال اد عي ية،لكش ال تءارا الجاةا مراع دم عل ال طبإلا در ص إذا :1187ادة1مال

 .ونناقلا هذا في عليها نصوصملا


.ألعلىا المجلس كمح بإتباع مةملز ونكت أن وند الدعوى، في لناظرةا ةلمحكما فتبت 


ىعل ب فيج األول، ك محال ف ي اردةولا باب األس نفس ل يد،دج عنط على بناء طالبإلاب ثان كمح صدر إذا نه،أدبي 

 بتطبيق مرألا تعلق وإذا ،ةلقانونيا طةقنبال يتعلق فيما ألعلىا المجلس كمبح يدقتت أن ية،ضالق إليها تحال تيال ةلمحكما

 .يهعل مولمحكا لفائدة ألوفرا وجهال على يفسر ما مادتاع عليها وجب بة،وعقال

 مادةلا
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 ذنبا م يهعل مولمحكا رعتبا تيال عالألفا لىع بةوقعلا تطبيق في الخطأ بسبب كمالح طالبإ صدر إذا :188 مادةلا

 دة لجدياة لمحكما تبت وال ة، لمخففا أو شددة ملا روف الظ ود ووج ام هتلال بةسنبال ه حال ى عل ع الوض ىقفيب ا، هنع

 .بةوقعلا تطبيق بشأن إال يةقضال في لناظرةا


ينثاال الفصل 


وننالقاحصالل الطعن 

 ة لقلمتعاة ائيزجلا اتاءر االج ونناق م ن 530 ادة لما كامحأ ية،ركسعال آممحالا كامحأ على تسري :189 مادةلا

 .ونناقلا لصالح عنطلبا

 ثثالال الفصل

 ظرلنا عادةإ اتلبط

 آما محلا نم نمز لآ يف صادرة لا ام كحألا دض ة وعفمرال ر نظلا ادة عإ ات لبط ى عل سري ت :1190ادة1ملا

 .ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق من 531 لمادةا في يهعل نصوصملا اءاإلجر ،ةريلعسكا


سمخاال ابلبا 


اتغيلبتلاو ورالحضب ليفلتكا 

 همي إل تماع ساال ةيلعموما ةبلنياا لبتط ينالذ ءابروالخ هودشوال نلمتهميل بالحضور يفكلتلا يجري :191 مادةلا

 ضبط ال اب تآ ب لق م ن إم ا يفم صار ونب د األعل ى، س المجل ك اموأح ك محل أو التحقيق ضاءق كامحأ ليغاتبت وآذلك

 .ةيلعموما لقوةا وانعأ جميع بلف من وإما

 : يلي ما همتمبال الخاص بالحضور يفكلتلا منتضي :192 مادةلا

œ  بة،لالطا السلطة فةوص اسم 1

œ  سة الجل ق ادعنا ك انم نوتعيي ،ةلمحكما من الصادر يفكلتلا مروأ باشرملا يمتقدلا أو يهإل دلمستنا إلحالةا كمح 2

 والساعة، يختارلا يانب مع

œ  ولةدال يلآو لبط ينالذ ءابروالخ هودشال أسماءو المطبق نينوالقا نصال يانب مع ،ةلمتابعا ضوعوم عةواقلا 3

 هم،يإل االستماع يرلعسكا

œ  ن هع م دافع نتعيي إلى يصار نه،ع مدافع رااختي عن هعامتنا حال في نهأ بطالن،لا ئلةاط تحت ،ملمتها بارخإ 4

 ،القائيت
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œ  ك وذل هميلإ االستماع لبيط ينالذ هودشال مةئاقب يرلعسكا ولةدال يلآو إبالغ يهعل يينبغ نهبأ ،ملمتها إخطار 5

 .الجلسة من يامأ 8 بلق ضبطلا بةتاكل يقدم يحتصر بموجب

 .عةوقمو ؤرخةم بالحضور يفكلتلا ورقة ونكتو

 ت وتح الح رب، م نز ف ي ،ملمتها ب خ اصال بالح ضور ي فكلتال منت ضي أن تقدم، عما فضال يجب :193 مادةلا

 : يلي ما بطالن،لا ئلةاط

œ  ،القائيت فللمكا المدافع اسم 1

œ  .فعاتارلما فتتاحا ينلح نهم دالب مدافعا تارخي أنهنإمكا في نهبأ همتمالهتنبي 2

 ادة لما م ن 5 ةر لفقا ك امأح م ن ذلك آ تفادة االس م ن همتملا ةإمكاني إلى يريش ما يفكلتلا هذا منتضي أن يجب آما

 .هودشال عاءدالست بةسنبال 131

 مل ةآا ي امأ 8 ثول ه،مل مح ددال ي وموال همت ملل بالح ضور ي فكلتال يمتسل يوم ينب عةواقلا ةللمها ونكت :194 مادةلا

 .ساعة 24 إلى لحربا منز في ةللمها هذه تخفضو .ألقلا على

 .ينتروذآلما نلتيلمها إلى بالمسافة خاصة هلةم يةأ تضاف وال

 : يلي ما رلخبياو بالشاهد الخاص بالحضور يفكلتلا منتضي أن يجب :195 مادةلا

œ  بة،لالطا السلطة فةوص اسم 1

œ  نه،طموورلخبيا أو الشاهد لقبو اسم 2

œ  .رخبي أو آشاهد تهفص يانب مع حضورها المبلغ الشخص على يجب تيال الجلسة ناومك ساعةو يختار 3

 حال ة ف ي ونناقال ت ضىمقب قبيعا س ن هأ إل ى يري ش م ا ذلك، عن فضال الشاهد بحضور يفكلتلا منتضي أن يجب

 ي ه،إل م سلملا بالح ضور ي فكلتلل ت هامراع ع دم حال ة ف ي ن هأو ب الزور، شهادة لا أو شهادة لا رفضه أو حضوره، عدم

 .يهعل كموالح ةيلعموما لقوةا طةساوب اهاإلآر لااستعم إلى يصار

 .عةوقمو ؤرخةم حضوربال يفكلتلا أوراق ونكتو

 : يةتالال ضاعواأل منض ةضائيلقا كامحألاو بالحضور يفكلتلا أوراق تبلغ :196 مادةلا

 : يلي ما ليغلتببا فللمكا ونعلا إلى يرلعسكا ولةدال يلآو يرسل

 يه،إل مرسلال إلى ليمهاسلت ورقةال سخةن-

 .نلمعيا تهماإق محل عن بهياغ أو يلمعنا تبليغ إلثبات مخصص نسخ، ثالث في محضر-

 : يلي ما محضرال في آريذ أن ويجب

 بة،لالطا السلطة فةص أو ةومهم اسم-

 ،غليلتببا فللمكا ونعلا فةص أو فةيظوو اسم-

 الورقة، يهإل لتأرس الذي الشخص واننوع لقبو اسم-
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 .نلمعيا ةقامإلا محل في يهإل مرسلبال تصالالا ناإمك عدم أو الورقة، يمتسل ساعةو يختار-

 رف ض حال ة وف ي يا،صشخ ورقةال مليغهتب حصل إذ هميلإ مرسلال بلق من وآذلك ونعلا بلق من محضرال ويوقع

 إل ى ابيلغا ات إثب أو غليلتبا مح ضر م ن تانخن س ترس لف مح ضر،ال ف ي كذل آري ذ ي ع،توقلاةإمكاني عدم أو التوقيع

 .يهإل مرسللل احدةو سخةن تترك يا،صشخ ليغلتبا حالة وفي .يرلعسكا ولةدال يلآو

 ورق ةلا غ ليتب آ ان أو مح دودة، ي رغ بهياغ مدة آانت إذا محضر، بموجب يهإل مرسلال غياب يثبت :197 مادةلا

.194 لمادةا فينرتيذآولمانلتيلمها منضتمي أننيمك ال

 ت تثبي محضر في لكذ يدق جرى يه،إل مرسلال يهف كنيس الذي نالمكا على الوقوف إلى االستعالمات ضتفأ وإذا

 .لغيابا

 ة لعموميا وة قلا وان أع جمي ع م ن بلطي أن كريسعال ول ةالد ي لآول يجوز مة،زالال لوماتلمعا عدامنا حالة وفي

 .يلمعنا واننع تشافآال لتحرياتا في روعشلا

 ،ج دوى وند ت بقي وول ت ىح ي ة،عادال ضاعواأل منض بةولطمال مالعألاب محاضر ةيلعموما لقوةا وانعأ ويضع

 .يرلعسكا ولةدال يلآو إلى مصدقة سخةنب قةمرف محاضرلا تحال ثم

 قبفتط ه، غيبلت وب لطلما شخص ال ى إل ،تاغليلتباو ضور بالح فيكلتال أوراق يمسل ت تم ي مل إذا :1198ادة1ملا

 : يةتالال قواعدلا

 يةكرسعالة لهيئا إل ى غليلتبا أو بالح ضور ي فكلتال تمي ،ةقانوني يرغ فةبص تغيبميربعسك يتعلق مرألا آان إذا

 ة رتبلاو ب قوالل الس مبا الخاصة لبياناتا على إال تويتح ال مغلق ظرف منض ورقةال سخةن تسلمو ها،يإل يينتم تيال

 .لها تابعا يهإل مرسلال ونكي تيال يةكرسعال عةقطوال

 تم يف ،ي أجنب بل د في مقيما آان أو جدوى ونبد نهع بحث آان أو علومم طنوم آان، أيا يه،إل مرسللل كني لم وإذا

 .يةقضال في لناظرةا يةكرسعال ةلمحكمل ةعلتابا ةبلنياا إلى هليغوتب بالحضور فهيلكت

 ع جمي ىإل ضاء تاالق دنع سخة نال ل يرسو ة ورقال نم يةل ألصا سخة نال ىعل يرسك لعا ةولدال ليآو ر يؤشو

 .لةالمؤه لطاتلسا


سدساال ابلبا 


ذيلتنفا وإجراءات ةصالخا االجراءات 


األول الفصل 


يةروضح رةمعتبلا واألحكام ةالغيابي األحكام 


األول القسم 


نحوالج اياتالجن في ابييلغا الحكم 

 ت بت ،ة قانوني فةب ص ورق ةلا ذه ه يمت سل رغم بالحضور، يفكلتلا ورقة يبلغ لم همتمال بأن آدتأ آلما :199 مادةلا

 .غيابيا الدعوى في ةلمحكما
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 .له كنمس أو طنوم آخر إلى أو شخصيا يهعل مولمحكا إلى بيياغلا كمالح تبليغ مويت

 طنوم آلخ ر بل ديال بيعش ال س المجل مق ر اب ب وعل ى يةكرسعال ة لمحكما اب ب على كمالح هذا ملخص صقويل

 .له كنمس آلخر أو يهعل مولمحكل

 را مأ يةكرسعال ة لمحكما يس رئ در أص ئي،اضق رمأ أي ،ب لمتغيا هيلعمو لمحكا قحب در ص دق نكي مل وإذا

 .فهيقوتب

 يتال ة لمحكما بط ض بتلكا أو ليغلتبابفللمكا ون علل يحصر ت بجبمو ،ياب لغيا مكالح يف ةضرالمعا رى تج

 .معتقال آان إذا يا،صشخ يهعل مولمحكا تبليغ من يامأ سةمخ خالل كم،حال درتصأ

 .السجن ضبط بةتاآ إلى يحتصر بموجب يف،قتوال من ساعة ينعشروال األربع خالل من فهيقوت جرى وإذا

 .حضوريا ةضرالمعا عدب الصادر كمالح ونكيو جلسة، قربأ في يةقضال رظفتن


ينالثا القسم 


اتفلاخملا في ابييلغا الحكم 

 ف ي ينورآذمال ساعة وال ي ومال ف ي يح ضر ال بالح ضور، قانونا فلومك مخالفة،ب مالحق همتم آل :200 مادةلا

.141 لمادةا في عليها نصوصملا الحالة عدا ما غيابيا يهعل كميح بالحضور، يفكلتلا ورقة

 اتداه وش الوق ائع عل ى ة لمحكما رئيس لا ويطلع .همتمال عن فاعدلل يحضر أن مدافع ألي يجوز ال :201 مادةلا

.199 لمادةل طبقا لغويب عاديال كلالش في كمالح يصدرو .هودشال

.199 لمادةا كامحأل عةخاض بيياغلا كمالح في ةضرالمعا بقىت :202 مادةلا

.199 لمادةا في عليها نصوصملا ضاعواأل منض ةضرالمعا في ةلمحكما رظوتن

 ول ثمال أو ة إلحالا مكح ذنم لة الحاص اتاءرجاالو م، كحال ول عفم نون،ا الق مكبح دم عنا،ةضرلمعاا تلقب وإذا

 .ضوعولما حيث من ةحاآملما في رعوش باشرملا

 .الدعوى فاتوصرم من تخلفملا ةلمحكما لتقاأ هام،تالا رفض تقرر وإذا


لثاثلا القسم 


ياروضح معتبرلا الحكم 

 هفيلكت م رغ ،ضرا لمعا ضر يح مل إذا ن، كت مل أن آ،ياب لغيا مكالح ذيفنت يف ةضرالمعار تعتب :1203ادة1ملا

 يحت صرال ف ي بل هق م ن ني لمعا م ةاإلقا مح ل إل ى أو شخصه إلى اءوس مقررة،لا هلموال ضاعواأل منض بالحضور،

 .ةضرالمعبا
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 ةللمها يف نقضلاب نعطلا قيبطر إال ة لمحكما نم صادر ال مكالح يف نعطي أن هيعل مو لمحكل وز يج وال

 .شخصيا كمالح هليغتب يختار من اءدابت ،181 لمادةا في عليها نصوصملا


ينثاال الفصل 


هاترداصمو لاألموا على راسةحلا 

 رب حلا م نز ي هف بق يو ي أجنب بل د إل ى التج أ ع اص أو ف ار ضد صادرة ةلغيابيا بةوقعلا آانت إذا :204 مادةلا

 الحاض ر ف ي ي هلع ك وممحلل لعائدةا والمألا جميع صادرةمب يةكرسعال ةلمحكما تقضيف ،ةريلعسكا تهباواج من تهربا

 .مةألا لفائدة آان نوع أي من شاعةم يرغ أو شاعةم اتعقارو منقوالت من بلقتمسوال

 .عالهأ لمذآورةا 199 لمادةا من 3و 2 ينتلفقرل وفقا يهعل مولمحكا إلى كمالح تبليغ مويت

 الك موأ يلت سجال يرمد إلى صدوره، من يامأ 8 مدة خالل كمالح هذا من الصةخ كري،عسال ولةدال يلآو يرسلو

 .له كنمس آلخر أو متغيبال يهعل مولمحكل مةإقا محل آلخر التابع ولةدال

 ضوره ح حال ة ف ي ي هلع ك وممحال ة محاآم ي ةاغل أو ا بيعه ي ةاغل ئيقضا حارس صادرةملا والمألا ارةدإ ىلويتو

 .باريإلجا أو يراالختيا

 ك ذل عل ى يترتب أن وند سةالحرا تحت ونناقلا كمبح فتوضع يه،عل مولمحكل بلقتمسال في عودت تيال والمألا أما

 .تقادم أي

 ك وممحلل كنم س أو طنوم آلخر عاملا ونناقلا ةمحكم رئيس من مرأ بموجب ئي،االقض للحارس ؤذني أن نويمك

 .ولهصوأ تهوجوز يرألخا هذا الدألو شةإلعاا نفقات يقدم بأن يه،عل

 ف ي ي هلع ن صوصمال غليلتبا م ن دة احو نةس ع دب وق سمتها صادرة لما وال مألا يةفصت إل ى يصار :205مادةلا

 ك وممحال آان إذا مةألا لصالح فقط يةوصال صابن بيع يجوزو عام،ال ونناقلا قواعدل طبقا بقة،السا لمادةا من 2 ةلفقرا

 .نضييرفلا ثةورلل اثلميرا يةقب بحيصو فروع، الدأو له آان أو متزوجا يهعل

 .ولةدال أمالك يعلب مقررةلا قواعدلا منض مويت الدولة، أمالك ارةدإ بلق من صادرةملا والمألا بيع ويتابع

 ي ه،عل كوممحلل مةإقا محل آلخر عاملا ونناقلا ةلمحكم ترفع لبيعا اءجر من تحصل عارضة كوىش أو اعزن آلو

 .له كنمس آلخرف مه،دع حال وفي

 ته،وم ندع متمتعا ريعتب ،علبيل محددةلا نةسلا هلةم بلق توفى قد غيابيا يهعل مولمحكا بأن والمألا بيع عدب يدتأ وإذا

 .لبيعا مةيق رجاعاست هرثتلو ويحق حقوقه، ملابك

 ك وذل ة دنيلما وق هقح م لاآ ي هلإ ع ادتف يد،دالج كمالح بموجب موال،ألا بيع عدب يه،عل مولمحكا اءةرب تقررت وإذا

 .ضاءقلا مامأ يهف ثلم ونكي الذي يوملا من اءدابت
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 ين ب ج ار ق دع أي كري،عسال ولةدال يلآو هو الذي ئيالقضا الحارس لبط على بناء باطال، ريعتب :206 مادةلا

 ي رغ ق طري ب أي أو يطسو ش خص ق طري ع ن أو رة شمبا أو مجان ا أو ع وضب ت م اءسو ية،صالو نفذيم أو األحياء

 .ةزئيج أو يةآل فةبص إنقاصها أو اختالسها أو تهورث إخفاء نهم قصدي آانو مجرم،لا هلاستعم باشرم

 م ن ش خص أو ي ةرتجا آةش ر أو للق رض أو ي ةرقاع آةش ر آ لو ارثو آ ل أو ئي،اقض أو ميموع ضابط آلو

 ي رغ أو رة شمبا فةب ص ي ه،عل ك محال ع دب أو ك محال ب لق آ ان اءوس الح ضور ع ن تخل فمال همتمال مداع يساعد يرغلا

 مشارال صاةعلا أو ينفارلل ةآلولمما مةيقال اتذ األشياءو والمألا إخفاء على وسطاء، أشخاص طريق عن أو مباشرة

 ي دزت وال تل سة،مخال أو اةفلمخا وال مألا عف ض ع ن ق لتال م ةغراب بقايع أعاله، 205 لمادةا من 1 لفقرةا في هميلإ

 يخ ص وفيم ا ،لسجي لتا ارةدإ بلط عل ى اءنب ع ام،لا ونناقلاة محكم م ةغراال ذههب تق ضيو،ا قيمته ثالمأ ثةالث عن

 .همئفوظا من عزلال بةوقعب ذلك على الوةع هميلع كميح أن يجب نضائييلقا أو نلعمومييا ينفظومال

 ت صلةمال وق قالح جمي ع ي هف بم ا وفروع ه، أوالده جمي ع اه جت ة األبوي ي هلع ك وممحال طةس ل ونناقلا كمبح وتسقط

 .ونناقلل طبقا هميلع يةوصالا تجريو .بذلك


ثثالال الفصل 


يهلع محكوملا يةوه من التحقق 

 م ن يج ري ه ا،يعل اعزلنا حال ة في يه،عل مولمحكا الشخص يةوه من يةكرسعالةلمحكما تحقق إن :207مادةلا

 .يهعل مولمحكاهاتصاصاخ ائرةد في أوقف تيالةلمحكما أو كمالح درتصأ تيالةلمحكما بلق

 إل ى تماع ساال ع دب موق وف،لا ال شخص بحضور ،ةلنيع سةجل في ية،وهال من التحقق سألةم في ةلمحكما فصلتو

 .موقوفلا بلق منو مةعاال ةبلنياا بلق من ادةلشهل ينوعمدال هودشال


بعارلا الفصل 


أخرى إلى كمةحم من ةإلحالاو صاصتالخا تنازع 

 ف ي نرييسك عنضائي ق م امأ أو ع امال ونناقلل ت ابع ضاء وق كريسع ضاءق مامأ يةقض ترفع عندما :208 مادةلا

 ضاة لقا زعا تن ب لطب ع،ن زاال حال ة ف ي عل ى،األ س المجل ت يب بط ة،اترم ئمبجرا أو الجرم بنفس لقوتتع واحد، قتو

 ونناق م ن يليه ا وم ا 545 ادة لمل طبق ا ية،ض الق ف ي اظرة نلاةضائي لقا ات لهيئا إح دى ل دى ة لعاماةبلنياا مهقدت الذي

 .ةائيزجلا اتاءاالجر

 ونناق نم ا يليه ا وم 548 ادة ملا ام كحأ م، كحال ضاء ق أو يرسك لعا قيالتحق ضاء ق يف قبتط:1209ادة1ملا

 : بعده اردةلوا والحألا في أخرى، إلى ةمحكم من يةقضال في نظرلا بإحالة قةعلتمال ةائيزجلا اتاءاالجر

œ  مشروعة،لا ةلشبها أو يملعموا منألا لداعي 1

œ  القضاء، يرس لحسن 2
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œ  ة رتبلا ن م نرييسك ع ينم ساعد يج ادإ ع ذرتي عندما ني،طالو فاعدلا يروز لبط على وبناء ،ةاستثنائي فةبص 3

 .يةكرسعةمحكم يلكشتل بة،ومطللا

 سمخاال الفصل

 امكحألا تنفيذ

 ع نط يق دم ل م إذا ع ن،للط مح ددةال ة للمها ضاءالنق يةتالال ساعة ينعشروال األربع خالل كمالح فذني :210 مادةلا

 .دامإلعا هي بها مولمحكا بةوقعلا آانت إذا 222 لمادةا في عليها نصوصملا الحالة في إال يه،ف

 وض ع اة عارم ضاء االقت ن دوع ،172 ادة لما ق تطبي شرط ب،ذ لتنفيا يوق ف كم،حال في عنط قدم إذا :211 مادةلا

 .ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق من 506 لمادةا شروط منض يهعل مولمحكا

 إال ن عطلا رف ض ك مح تالم اس م ن س اعة ينوع شر أربع خالل بةوقعلا كمح فذن عن،طال رفض إذا :212 مادةلا

 .إلعداما هي بها مولمحكا بةوقعلا آانت إذا 222 لمادةا في عليها نصوصملا الحالة في

 طةسل ال ،ةلمحكما كمبح أو ألعلىا المجلس كمبح األحوال، جميع في كري،عسال ولةدال يلآو عريش :213 مادةلا

 في قدعنت تيال برىكال لوحدةا أو ،ةليميقإلا ائرةلدا لقيادة يةكرسعال السلطة أو مالحقات،لا اءإجر لبتط أو أمرت تيال

 .فيها مةئاق ونكت أو يةكرسعال ةلمحكما هاتصاصاخ ائرةد

 ،212و 210 ندتياملا ف ي مح ددةال ل لمها من ض ذه يبتنف يرسك لعا ول ةالد ي لآو مرأي ،ا نهائي ك محال بح أص وإذا

 أو درك ال وة ق بلطت أن ن يمك الف إلع دام،ا ب ةوقع حال ة ف ي نهأ يدب .ةيلعموما لقوةالبيطأنله يحق غرضلاهذاول

 .نظامال على ظةمحافلل إال هاتمؤازر لبتط

 ذ لتنفيا م ن ي امأ 3 خ الل يرس ل أن كري،ع سلا ول ةالد ي لآو عل ى نفيتعي كري،عسب كمالح تعلق إذا :214 مادةلا

 .يهلع مولمحكا إليها يينتم تيال مصلحةال أو يلةكشتال أو عةطقال رئيس إلى كمالح ملخص

 نف ذ،مال يطا االحتي بس الح دة م ي انب على بةوقعبال كمالح من سخةن آل أو كمح آل ملخص توييح :215 مادةلا

 .كمالح يذفنت في دءلبا يختار على ضاءتاالق ندوع

 ،هذ تنفي ن يمك ل م ي ذ،نفت ي فقتو وند يةللحر بةسال بةوقعب يقضي يةكرسعةمحكم كمح ونكي عندما :216 مادةلا

 .بنشره يرلعسكا ولةدال يلآو يقوم
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 ملخصال وهذا ،ةذيلتنفيا غةيالص منتضي يرألخا هذا عن ملخصا كم،حال ذبتنفي فللمكاةيلعموما لقوةا ونع تسلمي

 سات المؤس إح دى ف ي بس والح ق لنوال ي فقتولل نينوالق ا ندال س بي،ايغال ك محال ف ي ةضرالمعا حالة في تىح كل،شي

.102لمادةا في محددةلا

ه، ب ق ضي م ا يرتف س ه ةجل ب ه، مق ضيلا شيء لا وة ق سب تاآ ك محذ تنفي ف ي عوبات ص أترط إذا 1217ادة ال  : م

 .كمالح درتصأ تيال ةلمحكما لدى يرلعسكا ولةدال يلآو إلى بذلك يضةرع يمتقد يهعل مولمحكل يجوزف

 .عارض عنزا تضاء،قاال ندع ارهرق على يترتب أن نويمك ب،الطل في يرلعسكا ولةدال يلآو فيبت

 .كمالح درتصأ تيال ةلمحكما مامأ يرفع كمالح ذبتنفي يتعلق عارض اعزن آل :218 مادةلا

 .أحكامها في مدرجةوال الصرفة يةمادال األخطاء تصحح أن أيضا ةلمحكمل يجوزو

 ي رزو بلق من ةلمعينا ةلمحكما مامأ كام،األح ذبتنفي قةعلتمال عارضةال لباتلطا ترفع ةلمحكما هذه لغاءإ حالة فيو

 .نيالوط فاعدلا

 ي لآوو ة لعاما ة لنيابل االستماع عدب لمشورةا غرفة في عارضال لبلطا في يةكرسعال ةلمحكما تبت :219 مادةلا

 .الحال تضىقا إذا سهفنب يهعل ملمحكولو ذلك، لبط إذا يهعل مولمحكا

 ة لمحكما رت مأ إذا ك محال ذ تنفي يق افإنويمك .ةضائيلقا بةناإلا بطريق يهعل مولمحكل باالستماع مرتأ أن ويمكنها

 .بذلك


.يرلعسكا ولةدال يلآو طةساوب يهعل مولمحكا لىإ عارضال اعزلنا في الصادر كمالح يبلغ 


 اعضاألو من ض ي هلع ك وممحوال كريسعال ول ةالد ي لآو ط رف م ن نقضلب ا ي هف عنطلل قابال كمالح هذا ونكيو

 .ونناقلا هذا في عليها نصوصملا هلموال

 س مبإ ة زينلخا وان أع ب لق م ن صادرة لماو م ةغراوال ةضائي لقا الرسوم يلتحصل لمالحقاتا تجري :220 مادةلا

 دىليرسك لعا ةولدال ليآو نم يلص تحلل ل مرسو ةييذفنتغةيصب مكح ص ملخ بجبمو ،ةريائزجلاةيرلجمهوا

 .كمالح درتصأ تيال يةكرسعال ةلمحكما

 لسادسا الفصل

 اتبوقعلا تنفيذ

 .يةكرسع ةمحكم من نهائيا صادر إلعداماب كمح آل عن عدلال يرووز نيالوط فاعدلا يروز بريخ :221 مادة ال

 طةسل ال م ن ني لمعانا لمكا ف ي بالرص اص رمي ا يةكرسعال آممح اال من هميلعمولمحكا على إلعداماب كمالح فذني

 .يةكرسعال
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1384
 

1964
 

 ع ام ص فر 22 ف ي ؤرخ لما 64-193 رق م مو المرس ف ي عليه ا ن صوصمال ك امألحا ق تطب :222مادةلا

 نةس يوليو 7 الموافق 1384 عام صفر 26 في لمؤرخا 64-201 رقم مرسوموال 1964 نةس يونيو 3 الموافق

 .إلعداما يذفنت يلةفص يلكشت يخص ما إال اإلعدام، بةوقعب يةقاضلا يةكرسعال آممحالا كامحأ يذفنت ينح

 ضبط ال ب وآات ق التحقي وقاض ي ة لعاما ة لنيابا ل وممث أع ضائها أح د أو ةلمحكما رئيس ذلتنفيا يحضر أن يجوز

 سلطة ال نم ين عم ب وطبي يند ال ال رج د وأح ه، يعل مو لمحكا نع عونداف موال ذ لتنفيانا لمك يةكرسعال ة لمحكمل

 .يةكرسعال السلطة بلق من غرضلا هذالنعوووالمد منألا حفظ مصلحةل ونعبتاال نوريلعسكاو يةكرسعال

 .لحربا منز في إال ،ةلجمعا يامأ أو ةدينيلا أو ةلوطنيا يادعألا يامأ إلعداما بةوقع يذفنت يحظرو

 م ع ع امال ونناقال ك امألح طبق ا يةكرسعال آممح اال به ا تق ضي ت يلا ي ةرللح بةال سال ات بلعقوا ف ذنت :223 1ادةمال

.224 لمادةا كامحأ عاةامر

 قبح صادرة لا اتبلعقواذ لتنفي بةسنبالهريتح م ن ال شخص فيه ا ح رم ت يلادةمالر تعتب )لةدعم(:224 مادةلا

 وول ت ىح،ياط احتي بسحآ ع امال ونناقللةعلتابا آممحالا أو يةكرسعال آممحالا بلق من هم،لنيلثلمماا أونرييلعسكا

 .لسببا ولحص حال في يديبلتأاردبيلتا بلق من ذلك آان

 ات بلعقوا يصت شخب غ رضال ه ذال ون موقيو ،ة ائيزجلا ك امألحا ق بتطبي مؤقت ا ول ةللد ونيركس عال وآالء لا كلفي

 ع ةبتاال م ةئالدا يةكرس عال ة لمحكما ط رف م ن هميلع مولمحكا ألشخاصا على تطبيقها شروط نوقباروي لمعامالتاو

)1(.همتصاصاخ ائرةلد

 عبساال الفصل

 امكحألا يذتنف قفو

 .ةنهائي صبحتأ تيال كامحألا يذفنت يقافإ نيالوط فاعدلا يرلوز يجوز :225 مادةلا

 .نهائيا بقىي ذهتنفي موقفال كموالح

 يةكرس عال تهفص ب محتفظ ا ي هلع ك وممحلا م ادام نيالوط فاعدلا يرلوز ذلتنفيا يقافإ قرار عن رجوعلا حق عوديو

 ادة لما ذهه ف ي آورذمال يق افإلا ث ارآ ونكت ي ه،عل ك وممحال ع ن فةال ص ذهه ولت ز وعندما .فةالص لهذه ةللمماثا أو

 حال ة ف ي االنتفاع هذا من مانرالح نويمك نون،القا هذا من 229 لمادةا في يهعل نصوصملا المشروط اجفراإل ثارآآ

 .جديدة بةوقع صدور

 )98.ص 5ر.ج(1973 ايرني 5 في خرالمؤ 73-4 رقم مرألاب تتمم)1(

 : ليي آما 1971 يلربأ 22 في خرالمؤ 71-28 رقم مرألا ظل في حررت
1 اآم1حملا ب1لق 1نم م،له1 نيثلالمم1ا أو 1سكريينعلا 1قحب رةصاد1 ال ات بولعقا ذ1لتنفي بةس

 بلسبا صولح حال في يبيتأدال دبيرلتا بلق من لكذ انآ ولو تىح،يطاحتيا حبسآ املعا ونانلقلةعابلتا اآمحملا أو يةركسعال
1نبال ه1حريت 1نم شخصال1 يه1اف 1رمح 1يلتا المدة تعتبر
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 .ملةاآ بةوقعلا ضاءق يهعل مولمحكا على وجب ،ذلتنفيا يقافإ قرار عن رجوعلا حالة وفي

 ةضائيلقا السوابق فةيحص في آريذ أنو كمالح أصل هامش على ذلتنفيا قافإي عن رجوعلا قرار درجي أن ويجب

 .نهم سخةنآلوأكمالح من ملخص آل في آريذ أن جبيآما

 ضاء قلا ونناق يف ا عليه صوص نمال ئمرا الج نع صادرة لا ات لعقوبا ن، كت مل اهنأآولو لمفعا ةميدعر وتعتب

 أو الحبس ب أخ رى ب ةوقع يةأل يهعل مولمحكا عرضتي لم إذا ها،ب قضى الذي كمالح يذفنت أوقف تيوال وحده يرلعسكا

 ب ةوقعلل بةس نبال تنوا س وعشر الجنحية بةوقعلل بةسنبال ذلتنفيا وقف قرار يختار من اتسنو خمس خالل أشد، بةوقعل

 .ةلجنائيا

 .ذهتنفي يقافبإ مرألا صدور رغم ئيهانلا عهباط على كمالح بقىي :226 مادةلا

 ف ي عليه ا ن صوصمال اتتثناء االس ع دا م ا لممنوحا يقافإلا آرذ مع ةضائيلقا السوابق فةيحص في بةوقعلا يدقتو

.238 لمادةا

 .كمالح من ملخص أو سخةن آل على إدراجه يوينبغ كمحال أصل هامش على ذلتنفيا يقافإ مرأ درجيو

 .به القرار صدور يختار من كم،حال ضياتمقت من جزء أو آال مليش أن نيمك الذي يقافإلا ولعفم يسريو

 .يقافإلاب ردبيت ضوعوم نوتك أن نيمك ال ،ةضائيلقا لنفقاتاو الحق إسقاطات إن

 ي هف بق ىي ال ذي تقولا آ ل خ الل ه عقوبت قضى نهآأ كمالح يذفنت يقافبإ قرار من يدفتمس آل ريعتب :227 مادةلا

اتمازتلالا أو ،للعاما الجيش في يةعاقدتال أو ةلقانونيا يةكرسعال تهماتزاالل ةلبيت يهعل كمالح عدب يةكرسعال مةالخد في

 .يرنفال حالة في يهإل وجهمال عاءداالست في يهعل وضةرفمال

 م وادلا ف ي عليها نصوصملا للمها منض تنفيذها موقفال كامحألا في بها مقضىال باتالعقو تقادمت :228 مادةلا

 .يقافإلا يختار من اءدابت وذلك ،ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق من 615 إلى 612 من

 منثاال الفصل

 شروطملا راجفاإل

 ي هلع ك وممح ش خص آ ل لىع المشروط اجفرباإل قةعلتمال ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق كامحأ تطبق :229 مادةلا

 م ع ي ةعادال آممح اال ب لق م ن هميعل ك وممحال،نرييسك عللنيلثلمماا أونرييلعسكا وعلى ة،ريلعسكا آممحالا بلق من

 .بعده اردةلوا كامحألا عاةامر

 فيه ا يق ضي ت يلا سة سؤمال يسئر احرقتا عل ى اءنب نيال وط فاعدلا يرل وز شروط مال اجرفإلا نحمب الحق عودي

.يةكرسعال يةناحال ئدوقا يرلعسكا ولةدال يلآو رأي أخذ عدب وذلك ،هعقوبت يلمعنا

 ةمالخد دة ملا إلآم نيوط ال فاعدلا ريوز صرف ت تحت هم،نع شروط الم اجرفاإل ين حنوريسك لعا ع ويوض 

 .يةكرسعال للسلطة يةآل فةبص ونعضيخو غرضلا هذال يختارها بوحدة ونقحيلو للدولة، بها ينمزملال
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 ف ي يةكرسعال ي ةحناال ئدقا احقترا على بناء المشروط اجفراإل عن رجوعلا نيالوط فاعدلا يروز قرري أن نويمك

 .هعقوبت من نهائيا تحرره بلق يد،دج كمح أو شديدة بةوقعل يهعل مولمحكا عرضت حالة

 ب ةوقعال م ع ،اجرفإلا ينح ذة فلمنا ي رغ ألولىا بةوقعلا مدة جميع لاإلآم السجن إلى ئذندع يهعل مولمحكا يرسلف

 م ن ع زلال ب لق ع ةطقلا في يهعل مولمحكا أداها تيال يةكرسعال مةالخد مدة تخفضو مر،ألا تضىقا إذا قهبح صادرةلا

 .يهعل يةباقال يةكرسعال مةالخد مدة

 م ةدالخ من ررهمتح يختارل المشروط اجفراإل عن رجوعلاب قرار همبحق يصدر لم ينالذ هميلع مولمحكل بةسنبالو

 .همبحق صادرةلا بةوقعلا مدة منض تحتسب يةكرسعال مةالخد في قضوها تيال دةلما فإن ة،ريلعسكا

 عرض واتي ول م ،موبته قع م لاآ م ن تح ررواي أن وند يةكرسعال همتمخ د اولأآم ينلل ذ بةسنبال ك ذل ثلم يجريو

 .همنآمساب همتحاقال عدب المشروط اجفراإل عن رجوعلا لقرار

 م لاآ ضاء بق ون ميلزف،مساآنه م إل ى همتدع و ع دب شروط مال اجرفإلا ع ن وع جرال لق رار ون عرضتي ينالذ أما

 .يةكرسعال مةالخد في قضوها تيال لمدةا من يضتخف أي وند نفذة،مال يرغ بةوقعلا


عستاال الفصل 


عودلوا اديعال يذالتنف قفو 

 شروط ال من ضذ لتنفيا ف وق رر تق أن يةكرسعال ة لمحكملف ةمغرالا أو الحبس ب مكالح در ص إذا :1230ادة1ملا

 .بعده اردةلوا لتحفظاتا عاةامر مع ،ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق من 594 إلى 592 من موادال في اردةلوا

 : يةكرسع نحةج أو يةناج عن يصدر الذي كمالح إن :231 مادةلا

 عام،ال ونناقلل عةبات مةريج عن سابقا له لممنوحا ،ذلتنفيا وقف من لالستفادة يهعل مولمحكا قدانف يهعل يترتب-

 بةوقعلا آانت إذا وذلك عام،ال ونناقلل عةبات مةيرج عن ذلتنفيا وقف عد،ب فيما يهعل مولمحكا نحم وند وليح وال-

 وق ف ع ةفنم بالت الي ى فتبق ت ضى،قمال ه ذال طبق ا ذها تنفي موقوف ا آورم ذال ع امال ونناقلل ةعلتابا مةيرالج عن صادرةلا

 .يهعل مولمحكل مكتسبا حقا ،ةريلعسكا مةيرالج عن بةوقعبال كمالح ينح لممنوحا ذلتنفيا

 ة حال يف هيعل مو لمحكا لعتج أن ن يمك ال يةكرسع ة نحج أو ةيناج نع صادرة لا ات لعقوبا إن :1232ادة1ملا

 .عودلا

 ونناقلل ع ةبتاال ئمالج را ف ي ك محال عل ى لعقوباتا ونناق من يليها وما 54 لمادةا كامحأ يةكرسعال آممحالا وتطبق

 .عاملا
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 شرعلا الفصل

 راالعتبارد

 ى عل ئيضا قال أو نيوناقال را عتباال رد ب ةقعلتمال ة ائيزجلاتءارا الجا ونناق ام كأح قبتط :1233ادة1مال

 .يةكرسعال آممحالا بلق من هميلعمولمحكا ألشخاصا

 ة لمحكما إل ى ع هفير اتاءاإلجر ب ملف ا له ا ب يرت ال ذي كري،ع سلا ولةدال يلآو إلى راعتباال رد يضةرع وجهتو

 .يضةرعلا مقدم مةإقا محلل ةعلتابا يةكرسعال

 .يةكرسعال ةلمحكما ضبط آاتب بلق من بة،وعقبال كمالح هامش على راعتباال برد كمالح يانب آريذو

 رد ةحال يف مكالح نع اجم نوال قةباسال دمات لخا نع ةيئرالجزا مةسوألاوةرتبلا دانقف ىبقي :1234ادة1ملا

 ساب اآت ه مل يج وز وإنم ا نوا،آ ا ة رتب ي ةأ م ن هم،ل نيلثلمماا ألشخاصا أو نرييلعسكا على لولمفعا ساري راعتباال

 .بالجيش ةثاني قواتحلا إذا جديدة مةسووأ رتب

 شرع حاديال الفصل

 اتوبقلعا تقادم

 612 ادة لما ف ي عليه ا ن صوصمال تي زاملل تبع ا يةكرس عال آممح اال عن صادرةلا لعقوباتا تقادمت :235 مادةلا

 .بعده اردةلوا لتحفظاتا عاةامر مع ،ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق من يليها وما

 ي هف يبل غ ال ذي ي ومال م ن اءد ابت إال ي سري ال ف رار،ال أو يانص عال عن صادرةلا لعقوباتا تقادم إن :236 مادةلا

 .ينمسالخ سن الفار أو عاصيال

 266و 265 م وادلا ف ي إليه ا م شارلا ئمالج را ع ن ص ادرا بيي اغال ك محال ون كي عن دما ق ادمتت ال لعقوباتا أن يدب

 .يةكرسعال تهماتزاال من صلليتخ لحربا منز يهفىقويب يأجنب بلد إلى عاص أو فار تجئلي ما ندع أو 267و

 شرعينثاال الفصل

 ةضائيقال ابقالسو فةيحص

 ةضمن لمتانانيو لقاوةضائي لقا بقال سوا فةيحب ص قةعلتمال ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق كامحأ تسري :237 مادةلا

 .بعده اردةلوا لتحفظاتا عاةامر مع ،ةريلعسكا آممحالا عن صادرةلا لعقوباتا على خاصة فةيحص إنشاء

 1 ينترقفوال 327 لمادةا من 1 ةرقفوال 324 لمادةا من 1 لفقرةل تطبيقا صادرةلا لعقوباتا درجت ال :238 مادةلا

 .ةضائيلقا السوابق فةيحص من 3 رقم طاقةبلا في نون،القا هذا من 329 لمادةا من 2و
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 ف ي عليه ا ن صوصمال ك امألحا ق بتطبي ت صةمخ وع ضلموا ف ي بتت تيال يةكرسعال آممحالا ونكت :239 مادةلا

 .ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق من يليها وما 639 لمادةا

 فاعدلا ي رزو ب لق م ن ة لمعيناة لمحكما يسئر ي رة،خاأل ذه ه اءغلإ حال ة في أو ،ةريلعسكاةلمحكما رئيس يليح

 .غرضلا هذال مساعدا قاضيا دبين أو بذلك يرارقت ويضع يرلعسكا ولةدال يلآو إلى يضةرعلا ني،طالو

 .ا أمامه للح ضور ي هلع ك وممحال كلفت أن ةلمحكمل يجوزو لمشورةا غرفة في كمالح يصدرو فعاتارلما تجريو

 .يحتصحال لببط يهإل مشارال كمالح هامش على الصادر، بالقرار يؤشرو


شرعثثالال الفصل 


دنيبلا اهإلآراو ةضائيقال اريفلمصا 

 ة لمحكما تق ضيو عف و،لا أو ك محال حال ة ف ي ول ةللد اءدألا ب ةجالوا يفم صارلبا همتملا عل ى كميح :240 مادةلا

.199 لمادةا كامحأ طبقت إذا إال نيبدال اهباإلآر

مرس وم ب بموج ية،ركس عال آممح اال جمي ع م امأ ةضائي لقا يفم صارال يةمس ت تحت تدخل تيال يفمصارال تحدد

 يفصار مبال قليتع ام ة آاف ا عموم هبوجمب نظم تف .ةيماللا ريووز نيوط ال فاعدلا ريوز ريتقر ىعل اء بن صدر ي 

 .عنطلا وطرق يلتحصوال الدفع وطرق لتعريفاتا سيما وال ،ةضائيلقا

 م ن يليه ا وم ا 597 ادة لما في عليها نصوصملا الشروط منض ذفوتن نيبدال اهاإلآر طرق تمارس :241 مادةال

 .ةائيزجلا اتاءاالجر ونناق


لثاثلا ابلكتا 


يةركعسال محاآمال من قةطبلما اتلعقوبا 


ريالعسك اءلقضل ةعابالت رائمجلوا 


األول ابلبا 


يةركعسال محاآمال من قةطبلما اتلعقوبا 

 وند كلوذ ده بع اردةولا اب لكتا ذاه امكحأل ا طبق يرسك لعا ضاء قللةعلتابا ئمرا الج نع بقيعا :242 1ادةملا

 م ع ع ارضتي م ا س يما وال ع ام،لا وننا قلل ع ةبتاال نحالج أو لجناياتل ةنلمكوا عالألفا عن ةائيزجلا لعقوباتاب إلخاللا

 .يةولالد قاتااالتفوةربيلحا ألعرافوا نانيلقوا

 تثناء سبا ام، عال ونناقللةعلتابا آما محلا صدرها ت يتال ات لعقوبا سفن يةكرسعال آما محلا صدر ت :243 ادة11ملا

 .الخاصة نانيلقوا أو ونناقلا هذا كامحأ عاةامر مع وذلك عادبإلا بةوقع
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 .عدهاوقو عاملا ونناقلا كامحوأ مةعاال بادئملل وفقا لعقوباتا هذه وتطبق

 م ن ف صله خ صوصا عليه ا يترتب ،ةلوطنيا الحقوق من تجريده منتضت كريسع على صادرة ةجنائي بةوقع آل

 .يةكرسعال ةزبوال اتلشارا ملح في والحق ةرتبلا من نهماوحر الجيش

 .ةرتبلا قدانوف يرلعسكا عزلال بةوقعب تقضي أن يةكرسعال آممحالل أيضا نيمك :244 مادةلا

 .يةكرسعال ةزبوال اتلشارا ملح في والحق ةرتبلا قدانف عزلال على يترتب :245 مادةلا

 اع االنتفو اش لمعا يلن في بالحق يتعلق فيما ،شلمعابا الخاص التشريع في عليها نصوصملا ثارآلا يهعل رتبوتت

 .به

 .ضباطلل بةسنبال ذلك فيها مقررلا والحألا جميع نطاق في ينترفحمال الصف ضباط على عزلال يطبق آما

 ةبوقعلا تنآا وول ىتح،ةليتكمي فةصب عزلب ال مكالح ن أمك ،ة جنائي ةبوقع الج رم توجب اس إذا :246 1ادةمال

 .ةلمخففا بالظروف ألخذا عدب بس،حبال صادرة يةألصلا

 الحقوق إضافة ونبد كنول عزل،ال بةوقع على قةبطملا ثارآلا نفس ةرتبلا قدانف بةوقع على يترتب :247 مادةلا

 .قةباسلا مةالخد عن ةأكافموال لمعاشبا

 م ةبالخد ينمئق الا ال صف باط ضو ينت رفمحال ال صف باط ض عل ى ق تطب آم ا ضباط لا عل ى ب ةوقعال هذه وتطبق

 .ضباطال على لمذآورةا بةوقعلا فيها تسري تيال والحألا جميع في عقد، بموجب

 ص ف ابط ض أو ت رفمح ص ف ابط ض أو ابط ض ضد نت،اآةمحكم يةأ من صادرة بةوقع آل إن:248 مادةلا

 ة لوطنيا وق قالح من يدتجرلا إلى بةوقعلا هذه تؤد لم وإن ،القائيت ةرتبلا قدانف عليها يترتب عقد، بموجب مةبالخد ئمقا

 .يةناج عن صادرة آانت إذا عزل،ال أو

 ص ف ابط ض أو ابط ض ض د ادرة ص نه،وبد أوذلتنفيا وقف مع ثر،آفأ هرأش ثةالث لمدة حبس بةوقعب كمح آل إن

 : يةتالال عالألفا أحد ارتكاب حالة في ،ةرتبلا قدانف يهعل يترتب عقد، بموجب مةبالخد ئمقا ضابط أو ترفحم

œ  بات،عقولا ونناق من يليها وما 126 لمادةا في عليها نصوصملا نحالج 1

œ  نم 387و 382 ى إل 376 ن مو 373و 372 واد موال ا يليه ا وم 350 ادة ملا يف ا عليه صوص نمال نح الج 2

 بات،قولعا ونناق

œ  .الصحافة يةبحر الخاص ونناقلا في إليها مشارال لعقوباتا 3

 م ن المن ع إم ا منت ضت ه الكن هر، أش ث ةالث م ن أق ل الحبس ب رةص اد ب ةوقعال ت آان و ول ت ىح ذل ك، ثلم يجريو

 ي ةلهأ ع دمبمكالح ب ةوقعال ضمنت ت إذا أو ي ة،ئلعاوال ةدنيلما أو ةلوطنيا الحقوق من زئياج أو آليا مانرالح أو مةإلقاا

 .ةيعموم فةيظو يةأ سةمارم من يهعل مولمحكا
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 ك محب ت ؤدي 248 لمادةا في لمذآورةا والحألا في الدرجة أو لنوعا نفس من صادرة بةوقع آل إن :249 مادةلا

 .نفسها لمادةاينريوذآلما يرغ من نرييلعسكا لجميع بةسنبال ةرتبلا قدانف إلى ونناقلا

 .ةرتبلا قدانف بةوقع ةلمحكما تطبق ة،لمخففا بالظروف ألخذا مع عزلال بةوقع تقرر عندما :250 مادةلا

 ي سوالو ه م،ل نيلثلمماا أو نرييلعسكا ضد عاملا ونناقلل تابع جرم عن مةغرابال بةوقع تصدر عندما :251 مادةلا

 ب ةوقع ك انم هر أش 6 ل ىإ ي امأ 6 م ن الحبس بةوقع خاص، نص بموجب تقرر أن ةلمحكمل يجوزف ضباطال ةرتب في

 م ةغراال دف ع ت اريخ أن ي هلع ك وممحولل ف ة،مخاللل بةس نبال يوم ا ع شر سةمخ إلى ينموي منو للجرم بةسنبال مة،غراال

 .الحبس مدة ضاءق كانم

 ع ن قلةتسم فةبص ذفوتن الصادرة، ألخرىا لعقوباتا مع تختلط أن وند مة،غراال طابع الصادرة، بةوقعلا يالزمو

 .ةيرألخا هذه

 ن يمك ال ف ة، لمخففا ب الظروف ألخ ذا مع نون،القا هذا في يهعل نصوصم بجرم مرألا يتعلق عندما :252مادةلا

 .مةغرالا محل الحبس بةوقع تحل أن حال بأي

 آما محلا صاص تاخ نع ة والخارج بيتأدبال ةقعلتمال ةمظنألاق بح ةبكتمرال تافمخالال إن :1253ادة11مال

 إذا يوم ا نستي لا تج اوزت أن ن يمك ال ت يلا ،ةديبيلتأا لعقوباتا عليها وتطبق يةكرسعال السلطة معلق تخضع ،ةريلعسكا

 .يةللحر بةسال آانت

 .مرسوم بموجب ةديبيلتأا لعقوباتا سلم يحدد


لثانيا ابلبا 


يرالعسك لطابعا ذات الجرائم 


األول الفصل 


امرتكبه فالتإل يةراملا الجرائم 


سكريةعال تهامزاتلا من 


األول القسم 


انيصعلا 

 م نز ف ي بقايع ،دلتجنيبا قةعلتمال نانيلقوا في يهعل نصوصملا يانصعلا جرم يرتكب شخص آل :254 مادةلا

 .اتسنو 5 إلى هرأش 3 من بالحبس السلم،
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 آليا أو زئياج يهعل مولمحكا يحرم أن نويمك نوات،س 10 إلى نسنتي من الحبس الحرب، منز في بةوقعلا ونكتو

 .ثرآألا على نةس 20و ألقلا على اتسنو 5 لمدة لعقوباتا ونناق من 8 لمادةا في لمذآورةا الحقوق سةمارم من

 .لعزال بةوقع لحربا منز في يهعل طبقت أننفيمك بطا،ضا مجرمال آان وإذا

 .دتجنيبال قةعلتمال نانيلقوا في عليها نصوصملا كامحألا تطبيق وند آر،الذ فةنآلا لعقوباتا فرض يجوز وال

 ينالثا القسم

 رارفلا

œ 1 البالد داخل ارالفر 

 : السلم منز في بالدلا داخل إلى فارا ريعتب :255 مادةلا

 أو ا له ابع الت ةسفين لا أو تهيلكشت أو هتقاعد نع أو ت ه،مفرز وأ هتعطق نع إذن وندب بييتغ كريسع آ ل-1

 .المحقق لغيابا من يامأ تةس دبع وذلك يه،ف عالجي الذي نيمدال أو يرلعسكا المستشفى

œ  ي ةتالال ي امأ شرة لعا خ الل ع ويمتن ي صه،ختر أو ت هلطع أو ه مهمت أج ل يضوينق فردانم يسافر كريسع آل 2

 .لها التابع ةلسفينا أو تهيلكشت أو تهقاعد إلى الحضور أو مفرزة، أو عةطقب االلتحاق عن لوصوله، محددلا يوملل

œ  ئرةا الط أوةسفين لا ب،ت راال ذاه غ ادرت دما عن يص،خت ر وندب ني،طوال ابرلتا يف ب يتغي كري،سع آ ل 3

 .عالهأ لمذآورةا آلجالا ضاءانق بلق لطاتلسا مامألامتث لو تىح ها،يعل قللمنتا أو لها التابع يةكرسعال

 نرتي لفقا في يندترالوانلتيلحاا في رهعتباانيمك ال هر،شأ ثةالث مدة تهمدخ على نقضت لم الذي يرلعسكا أن يدب

 .لغيابا من واحد هرش عدب إال آفار، 2و 1

 .لمادةا هذه في عليها نصوصملا للمها جميع من نالثلثا يخفض لحربا منز وفي

 تة س م ن الحبس ب بقايع ب،ت راال داخ ل إل ى ال سلم م نز ف ي الف رار م ةيجر ب مرتك كريسع آل :256مادةلا

 .اتسنو خمس إلى هرأش

 ي هلع ك محي الط وارئ حال ة أو عرف يال ك محال حالة عليها ضتفر أراض في أو لحربا منز في رارلفا وقع وإذا

 .اتسنو عشر إلى نسنتي من بةوقعبال

 .عزلال بةوقعب ذلك، على عالوة يهعل كميح بطا،ضا مجرمال آان إذا األحوال، مطلق وفي

 .ينشخص من ثرآأ واطؤبت حاصل فرار آل مر،آتلا مع فرار بةثامب ريعتب :257 مادةلا

 : يلي بما مر،آتلا مع للداخل الفرار على قبويعا

 السلم، منز في نوات،س عشر إلى احدةو نةس من بالحبس œ أ

 مج رملا آ ان وإذا الح رب، م نز ف ي نة، س ع شر سة مخ إلى اتسنو خمس من غالشألا مع قتلمؤا بالسجن- ب

 .عزلال بةوقعب ذلك على عالوة يهعل كميح بطا،ضا
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البالد رجاخ إلى ارالفر œ 2
 

 ت ازيج كريسع آل ،هغياب من التحقق من يامأ ثةالث عدب السلم منز في بالدلا خارج إلى فارا ريعتب :258 مادةلا

 لتيا يلةكشتال أو عدةالقا أو مفرزةلا أو عةطقال األراضي، هذه خارج وهو يترك أو ةيرلجمهوا أرض حدود إذن ونبد

 .عليها لقلمنتا لطائرةا أو يةبحرال ةلسفينا أو ها،يإل يينتم

 ني،طال و ابرلتا ارج خ و وه تح ق،ليال كريسع آ ل السلم، منز في بالدلا خارج إلى فارا ريعتب :259 مادةلا

 ضاء انق ع دب ك وذل ها،يعل لقينت تيال لطائرةا أو ةلسفينا أو إليها يينتم تيال يلةكشتال أو عدةالقا أو مفرزةلا أو عةطقبال

 .السفر أو ةلمهما أو طلةعال أو الرخصة من تهودعل محددةلا لمدةا من يامأ تةس هلةم

 ائرة لطا أو ةسفين لاب اق حااللت ع ن رخ صة ونبد تخلفي كريسع آل بالد،ال خارج إلى فارا ريعتب :260 مادةلا

.258لمادةا في محددلا دالميعا ضاءانق بلق السلطة مامأ حضر ولو تىح ني،طالو ابلترا خارج وهو ،ةردلمغاا ينح

 وف ي ال سلم م نز ف ي فار، يرآعسك هرأش ثةالث مدة تهمدخ على نقضت لم الذي يرلعسكا ريعتب ال :261 مادةلا

 .لغيابا من يوما عشر سةمخ عدب إال ،259و 258 ندتيلماا في إليها مشارال والحألا

 وج ه عل ى بقة،ال سا رة لفقا وف ي 259و 258 ندتيا لما ف ي عليه ا ن صوصمال ل لمها تخف ض الح رب، م نز وفي

 .يامأ سةمخو ينمويو واحد يوم إلى رتيبلتا

 ع شر إلى نسنتي من بالحبس قبيعا السلم منز في لخارجا إلى الفرار مةيرج مرتكب كريسع آل :262 مادةلا

 .اتسنو

 .اتسنو عشر إلى اتسنو خمس من غالشألا مع قتلمؤا بالسجن قبعو ضابطا همتمال آان وإذا

 الظ روف أح د ف ي لخارجا إلى فر كريسع آل اتسنو عشر إلى اتسنو خمس من بالحبس قبيعا :263 مادة ال

 : يةتالال

œ  للدولة، ئدااع تاداع أو سالحا عهم مجرمال أخذ إذا 1

œ  مة،دبالخ مهياق أثناء فر إذا 2

œ  مر،آتلا قةيرطب فر إذا 3

 .غالشألا مع بالسجن قبعو بطا،ضا مجرمال آان وإذا

 أو عرف يال ك محال حال ة فيه ا ت لنعأ أراض إل ى أو رب حلا م نز في بالدلا خارج إلى الفرار تم إذا :264 مادةلا

 .نةس ينعشر إلى اتسنو عشر من غالشألا مع قتلمؤا السجن بةوقعلا ونكتف الطوارئ حالة
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 .لحربا منز مرتآال مع بالدلا خارج إلى الفرار وقع إذا غالشألا مع بدمؤال بالسجن بةوقعلا ونكتو

 .بةوقعلا من ألقصىا بالحد يهعل كميح بطا،ضا قةباسلا لفقرةا في اردةلوا بالحالة مجرمال آان إذا

œ  حةلسم بةاصع مع ارالفر 3

 إل ى آني ر كريسع آ ل نة س ينع شر إل ى اتسنو عشر من غال،األش مع قتلمؤا بالسجن قبيعا :265مادةلا

 .سلحةم بةعصا مع الفرار

 .بةوقعلا من ألقصىا بالحد يهعل كميح بطا،ضا مجرمال نآا وإذا

 .غالشألا مع بدمؤال بالسجن ونمرمجال قبيعا امرةبمؤ الفرار وقع وإذا

 .ئرذخا أو سلحةأ ممعه أخذوا إذا إلعداماب ونمرمجال قبويعا

œ  العدو مامأ أو العدو إلى ارالفر 4

 أو ي ةربح ةسفين في مالحا ونكي ،نرييلعسكا يرغ من فراداأل أحد أو كريسع آل باإلعدام، قبيعا :266 مادةلا

 .العدو إلى لهروبا مةيرج يرتكب محروسة، يةتجار ةسفين أو طائرة


.العدو مامأ فار آل نة،س ينعشر إلى اتسنو عشر من غالشألا مع قتلمؤا بالسجن قبيعا :267مادةلا 


.غالشألا مع بدمؤال السجن بةوقعب يهعل كميح بطا،ضا الفار آان وإذا 


.إلعداماب قبيعا مرة،مؤاب العدو مامأ الفرار وقع وإذا 

 يلةكشت أو دة وح منض كريسع ي رغ أو كريسع آ ل "دو عال م امأ" موج ود ن هأآ ريعتب أن يجب :268 مادةلا

 م ع سرعة ب شتبك ي أنن يمك محروس ة، ي ةرتجا ةفين س أو يةكرسع ائرة ط أو ي ةربحةسفين مالحي ةهيئ أو يةكرسع

 .تهماهجل عرضت أو عهم اشتبك ونكي أو عدوال

 إحدى على همملع ينطبق عندما الفرار بجرم 28 لمادةا في نوروذآلما ألشخاصا يالحق أن نيمك :269 مادةلا

 .268و 267و 266 موادال في عليها نصوصملا لحاالتا

œ  ارالفر أحوال لفختلم آةرتمش أحكام 5

 كل يال ب المنع ي هلع يق ضي أن نيمك الفرار لجرم الحبس بةوقعب لحربا منز يهعل كمح شخص آل :270 مادةلا

 ينوع شر ألق لا عل ى اتنو س خمس لمدة بات،عقولا ونناق من 8 لمادةا في لمذآورةا الحقوق سةمارم من ئيالجز أو

 .ثرآألا على نةس
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 لثاثلا القسم

 ارلفا اءفخوإ ارلفرا على التحريض

ارالفر على التحريض œ 1
 

 أو ة نتيج هللعم ت أآان اءو وس ت آان يلة سو ي ةأب بهكاترا هليس أو الفرار على يحرض شخص آل :271 مادةلا

 وفي نوات،س خمس إلى هرأش تةس من بالحبس السلم منز في : تاليال كلالش على يةكرسعال ةلمحكما مامأ قبيعا ال،

 .اتسنو عشر إلى اتسنو خمس من بالحبس لحربا منز

 را دين 400 م ن م ةغراب ذل ك، وق ف هميلع كميح أن نيمك ،نرييلعسكلنيلثلمماا يرغ أو نرييلعسكا يرغل بةسنبالو

 .رادين 10.000 إلى

œ  الفار تخليص 2

 ة لقانونيا لمالحقاتا من ما، قةيرطب فار يصتخل أو فار إخفاء مةيرج إما مدا،ع يرتكب شخص آل :272 مادةلا

 ك ني ل م وإذا ،ننتيس إل ى ينهرش م ن الحبس بيةكرسعالة لمحكمااممأ بقايع ب ذلك، يامقال وليحا أو بحقه، مقررةلا

 .رادين 10.000 إلى رادين 400 من مةغراب ذلك فوق بهقاع جاز له، مماثال أو عسكريا

 بعارلا القسم

 مدعتملا يهوشتلا

 يةكرسعال ه اجباتو م ن رب ليته ب دا،ؤم أو مؤقت ا مةللخد صالح يرغ قصدا سهفن علج كريسع آل :273 مادةلا

 : تاليال كلالش على قبيعا

œ  عليه ا ن صوصمال وق قالح س ةرمام م ن ه وبمنع نوات، س خمس إلى احدةو نةس من بالحبس السلم، منز في 1

 ك محي ض ابطا مج رملا آ ان وإذا نوات، س ع شر إل ى اتنو س خمس ينب اوحرتت لمدة بات،عقولا ونناق من 8 لمدةا في

 .عزلال بةوقعب يهعل

œ  .اتسنو عشر إلى اتسنو خمس من غالشألا مع قتلمؤا بالسجن الحرب، منز في 2

œ  .سلحةم بةعصا مامأ أو الطوارئ بحالة أو عرفيال كمالح بحالة أرض في وجد إذا بةوقعلا بنفس 3

 .العدو مامأ آان إذا إلعداماب قبويعا

 .سهفن الجرم عن قبيعا آما ولةامحال عن قبويعا

 سجن ال أو بس الح ةبوقع ضاعف ت أن نيمك ف يادلة، ص أو اء أطب ةميرالج يف شرآاء لا ان آ إذا :1274ادة1ملا

 أو نرييسك علا ي رغ ينف اعللل بةسنبال دج 20.000 إل ى دج 5.000 غ ةبالال م ةغراال ع ن ضال ف غال،األش مع قتلمؤا

 .نرييلعسكل نيلثلمماا يرغ
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ينثاال الفصل 


لواجبا أو فرشبال اإلخالل جرائم 


األول القسم 


ماالستسال 

 ائرة ط أو ةيبحر ةفين س أو ةيوج أو ةيبحر وة ق أو يةكرسع يلةكشت دئقا لآ دام، باإلع بقيعا :1275ادة1ملا

 فاعد لا ئلوس ا جمي ع دستنف ي أن ونب د ي ةاالر ن زالإ أو ت القلا بوقف مرألا ارهدصإ أو للعدو مهالستسا ثبت ية،ركسع

 رأي أخ ذ ع دب ة لمحاآمل تهإحال على بناء وذلك والشرف، بجالوا يهعل فرضهي ما كلب ليعم أن ونبدو يهلد لمتوفرةا

 .التحقيق مجلس

 ف ي ع دوا تلقاي أو هاجمي أن هيمكن ية،ركسع طائرة أو يةبحر ةلسفين يلةكشت ئدقا آل عزللبا قبيعا :276مادةلا

 ع ه،م ةكشتب م أو العدو ذلك من مطاردة يةئرجزا طائرة أو يةبحر ةسفين أو يةئرجزا فرقةل عدةامس أقل، أو تهوق ثلم

 .خطيرة أسباب أو مةعا ليماتعت بموجب مانع عذر مةث ونكي وال عل،في وال


ينالثا القسم 


يةركلعسا مرةامؤالو لتجسساو نةايخلا 

œ 1 لتجسساو نةايخلا 

 دض سالح لا لميحو رئالجزا ةمخد يف كريسع لآ كري،سعال ديتجرال عم دام إلعاب بقيعا :1277ادة1ملا

 .ئرالجزا

 دو الع ضة بق يف ع وق ر، ئاالجز م ةدخ يف كريسع لآ نوات، س سمخ إل ى اتنو س الث ث نم الحبس ب بقايع

 عزل،ب ال ك ذل وق ف بقايع ن هإف ض ابطا مج رملا ك مح وإذا .دهضب داأ سالح لامليحالأن بشرط هريتحنهمعادتواس

 .يةئلاعوال ةلوطنياو ةدنيلما الحقوق من نهمابحر والحألا مطلق في يقضىو

 إل ى مامض نالا عل ى نرييسك علا يح رض ش خص آ ل إلع دامبا ب قاويع دو عال ل صالح نداجم ريعتب :278 مادةلا

 .ئرالجزا مع حرب حالة في هي ولةد لصالح ألفرادا نديج أو مر،ألبا مهعل مع لذلك ئلوسالا همل هليس أو العدو

 .يرلعسكا يدجرلتا بةوقعب ذلك فوق يهعل كميح يا،كرسع فاعلال آان وإذا

 : يرلعسكا يدتجرلا مع إلعداماب قبيعا :279 مادةلا

œ  ات نمؤو أو ي هلإ ل لموآا الموق ع أو ت ه،مرأ ف ي ه ي ت يلا فرقةال عدو،ال مصلحةل أو للعدو يسلم كريسع آل 1

 أو ال سر م ةآل أو ألح واضا أو مراف ئال أو ي ةربحال بالصناعة الخاصة لملمعاا أو ةربيلحا المواقع خرائط أو الجيش

 مفاوضات،ال أو تالمحوال يةكرسعال مالعألا سر
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 ماله،عأ هليس كيل بالعدو تصلي كريسع آل

 ل،المسؤو يرلعسكا رئيسلا مقررات على ضغطلا قصدب اتامرؤلما في يشترك كريسع آل

 .نودجال جمع عرقلي أو العدو مامأ مةيزهلا على يحرض كريسع آل

œ 2
 

œ 3
 

œ 4
 

 : يرلعسكا يدتجرلا مع إلعداماب قبويعا جاسوسا عدي :280 مادةلا

 إل ى أو يةكرسع ش ةرو إل ى أو يةكرسع سةسؤم أو كريسع آزمر إلى أو بيحر موقع إلى يدخل كريسع آل-

 .العدو لفائدة لوماتعم أو وثائق على يحصل كيل الجيش آنماأ أو يممخ أو كرعسم

 أو ائع الوق نمأ سمت أو يش الج ات ليعم ضر ت أن أنها ش نم ات لومعم أو ائق ثو دو الع ي عطي كريسع لآ-

 .ألخرىا يةكرسعال لمؤسساتا أو آزمرالا

 .بذلك علم على وهو كشف،لل ينمرسلال اءدعاأل أو الجواسيس غيره طةساوب أو سهفنب يخفي كريسع آل-


281 .قةلسابا لمادةا في ةلمبينا آنماألا إلى ارمتنك يدخل عدو آل إلعداماب قبيعا :

 مرت أ أن تجسس،لا أو نةياالخ بةوقعب فيها تقضى تيال والحألا جميع في ،ةريلعسكا ةلمحكمل يجوز :282 مادةلا

 .يليها وما 205 لمادةا في عليها نصوصملا لكيفياتل وفقا يهعل مولمحكا والمأ صادرةمب

œ  يةركعسلا مرةامؤال 2

 ةفين س عل ى أو ائرة ط أو يةبحر ةسفين هرظ على لمنتق صشخ آل أو كريسع آل إلعداماب قبيعا :283 مادةلا

 : يةتالال مالعألاب يقومو سةورمح يةتجار

 ية،الرا نزلي أو نودجال جمع عرقلي أو سلحةمال بةعصالا أو العدو مامأ مةيزهلا على يحرض-

 ئد،االق من مرأ ونبد تالقال وقف على يحرض-

 ت تح وعة وضملا ائرة لطا أو ي ةربحال ةسفين لا أو يةكرسعال يلةكش الت عل ى دو عال تيالء اس في قصد عن يتسبب-

 .متنها على موجودلا أو تهمرأ

 أو ي ةربحةفينسأويةكرسعيلةكشتئ داقطةسلب المساس غايتها مرتآالمةيرج ارتكب شخص آل :284مادةلا

 م ع بال سجن بقايع ئرة،الط ا أو ي ةبحرلاةسفين لا أو يةكرسعال ةلشكي لتا منب أ أو نظامبال المساس أو ية،ركسع طائرة

 .اتسنو عشر إلى اتسنو خمس من غالشألا

 .ارتكابها على يممصتلا على ثرآأ أو ينشخص اتفاق مجردب امرةلمؤا تقومو

 .امرةلمؤا تلك ارتكاب على ينمحرضال وعلى ةرتب ألعلىا نرييلعسكا على بةوقعلا من ألقصىا الحد ويطبق

 مادةلا
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 ي ةأ ف ي أو الط وارئ، حال ة أو ي ةفعرال ك امألحا فيه ا ت لنعأ أراض عل ى أو رب الح منز في امرةلمؤا تمت وإذا

 ضغط ال إل ى م يرت أن أو ئرة،الط ا أو ي ةربحالةسفين لا أو يةكرسعالةلشكي لتا م نأ للخط ر عرضت أننيمك ظروف

 .إلعداما بةوقعب يقضيف ل،المسؤو يرلعسكا ئدقاال قرار على

 شخص أي أو كريسع آل نة،س ينعشر إلى اتسنو عشر من غالشألا مع قتؤلما بالسجن قبيعا :285 مادةلا

 .ئهساؤر مرأل خالفا بها يحتفظ أو روعشم سبب أو مرأ ونبد لقيادةا على تولييس لقمنت

 .عزلال بةوقعب ذلك فوق يهعل كميح بطا،ضا مجرمال آان وإذا

 لثاثلا القسم

 لنهبا

 بةصا ع ون فلؤي ينذ ال ون قلتنمال راد ألفا أو نوريسك لعا غال، شاأل عم دبمؤال سجن بال بقيعا :1286ادة1ملا

 وة قلالاتعم سبا أم سالح لاب ذلك حصل اءسو ياء،األش أو ئعبضاوال ةائيذلغا موادال تالفإ أو لنهبا مةيرجنورتكبوي

 .ألشخاصا على نفعلا لاباستعم أم ية،جالخار والحواجز اباألبو آسر طةساوب أم لظاهرةا

 م الأع م ن اتنو س ع شر إل ى اتسنو خمس من غلالش مع قتلمؤا بالسجن ألخرىا والحألا يعجم في نوقبويعا

.بةعصا ونفلؤي وهم همنم عةواقلا تالفإلوا لنهبا

 دة ع أو رض مح ادة، ملا ذه ه نم ى ألولا رة لفقا يف اردةولا وال ألحا يف ينمر مجال ين ب د وج إذا كلذ ع وم 

 ين محرضال عل ى إال غلال ش م ع ب دؤملا بال سجن يق ضي ال ف تب،رلا ذوي نرييلعسكا من ثرآأ أو واحد أو ينمحرض

 .نةس ينعشر إلى اتسنو عشر من قتلمؤا بالسجن هميلع كميحف ينمرمجال يةقب أما .ةرتب ألعلىانرييلعسكاو

 أو يةكرسع وة ق اتيلمع ق ةطنم ف ي ي ةتالال ع الألفا ب يرتك كريسع يرغ أو كريسع شخص آل :287 مادةلا

 : قبيعا يةكرسع لةتشكي

 أو يضم ر أو يحج ر ي درتج عل ى أق دم إذا نوات، س عشر إلى اتسنو خمس من غالشألا مع قتلمؤا بالسجن œ أ

 .ميت أو غريق

 .تجريده قصدب تهحال تفاقم إلى دتأ يق،رغ أو يضمر أو يحجر على نفع مالعبأ قام إذا إلعداماب œ ب

 بعارلا القسم

 ميرالتد

 يةكرسع ي ةربحةفين س في مالح أو كريسع آل نوات،س ثالث إلى هرأش تةس من بالحبس قبيعا :288مادةلا

 ت الفإ أو ه دم ف ي سبب لتا م ةيجر ن ه،هاوتب ا رتكبمر عتبا فيها اآبر شخص آل أو محروسة، يةتجار ةسفين في أو

 م ن أو يش الج لاتعم سال دةعم ات رآيبت أو اتدوأ أو ؤنم أوةربيح مواد أو طائرة أو يةبحر ةسفين أو إنشاء أو بناء
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 بالح د ي هلع ك محي بطا،ضا مجرمال آان وإذا .مؤقتا أو نهائيا لالالستعم صالحة يرغ جعلها أو ني،طالو فاعدلا ئلوسا

 .بةوقعلا من ألقصىا

 ةميرجه بتهاون ب ارتك يةكرسع ائرة ط أو ي ةربحةفين س ئ داق آ ل نوات، س سخم إل ى نةس م ن الحبس ب بقايع

 إذا ت ا،مؤق أو ا نهائي لاتعمسلال ص الحة ي رغ الهجع أويةكرسع ائرة طأو ي ةربحةفينس تالفإأوردميتفي لتسببا

 .عزللبا قبفيعا ضابطا آان

 ق صد ع ن ب يرتك ل منتق ش خص آ ل أو كريسع آ ل اتنوس س خم إل ى نةس من بالحبس قبيعا :289 مادةلا

 أو ا نهائي لاتعم سلال ص الح ي رغ عل هج ف ي أو يش،جال مةبخد خاص آخر شئ أي أو سالح تالفإ في لتسببا مةيرج

 نفسلنرييسكعلا م ن رهيغلاتعم سال ع دامأو م ةدللخ ت هزياح ف ي آان اءوسو للفاعل، مملوآا آان ولو تىح تا،قمؤ

 .يةغاال

 ص الح ي رغ ال شئ بح أص إذا نة، س ينع شر إل ى اتنوس ع شر م ن غال ألشا م ع تقؤلما ال سجن بةوقعب يقضىو

 ق حري اء أثن أو لحربا منز في حاصال علفلا آان إذا أو ية،ركسع طائرة أو يةبحر ةسفين يلغشت في ةلمعنيا مةللخد

 .لطائرةا أو يةبحرال ةلسفينا منأ همت مناورة أثناء أو دمهاصات أو ةسفين جنوح أو

 لآ أو كريسع لآ نة، س ينشر ع ىإل اتنوس شر ع نم غال ألشا عم تقلمؤا سجن بال بقيعا :1290ادة1ملا

 ق صد ع ن برتكي محروسة، يةتجار ةسفين أو يةكرسع يةبحر ةسفين أو يةكرسع يةبحر ةسفين مالح أو لقمنت شخص

 ع دم ب ترآي أو سلحةأ ذخيرة أو ةنمؤو أو طائرة أو يةبحر ةسفين أو إنشاء أو بناء وخسارة تالفإ في لتسببا مةيرج

 .مؤقتا أو نهائيا لالالستعم صالحة يرغ يجعلها أو ني،طالو فاعدلا ئلوسا من أو الجيش لاالستعم

 .غالشألا مع بالسجن كميحف ني،طالو فاعدلاب إلضرارا إلى أو نسانإ موت إلى تالفإلا أدى وإذا

 بةوقعب كميحف نيالوط فاعدلل يرخط ضرر هتارتأثي أو ادهدامت اءجر من حصل أو نسانإ موت إلى آذلك أدى وإذا

 .إلعداما

 آ لو ب ع،ر يسئر آ لو ئ د،قا ب نائ أو ئ داق آ لو ئرة،ط ا أو ي ةربح وة قل ئ داق آ ل ع دامباإل بقايع :291 مادةلا

 ب يرتك محروس ة، ي ةرتجا ةفينسأويةكرسعي ةربحةفينس مالح آلويةكرسع طائرة أويةبحر ةسفين رآب ضوع

 .عليها منتقال آان أو تهمرأ تحت ةعضومو طائرة أو يةبحر ةسفين خسارة في لتسببا مةيرج قصد عن

 يق ضى محروس ة، ي ةرتجا ةفين س ئ داق ب لق م ن رب حلا ات يلمع خ الل أو رب حلا م نز في عالألفا ارتكبت وإذا

 .إلعداما بةوقعب آذلك

 ع ن ب يرتك كريسع آل نوات،س عشر إلى اتسنو خمس من غالشألا مع قتلمؤا بالحبس قبيعا :292 مادةلا

 .يةكرسعال بالسلطة والخاصة أصولها أو قألوراا اتدمسو أو لسجالتا تمزيق أو تالفإ مةيرج قصد
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سمالخا القسم 


الستخالاو لغشاو التزوير 

 لستعم ي أو ساباته ح يف را يوتز بكيرت واد مال أو وال مألا بةسامح ضبط ب فكلم كريسع لآ :1293ادة1ملا

 .نةس ينعشر إلى اتسنو خمس من قتلمؤا بالسجن قبيعا مزورة أوراقا

 : اتسنو خمس إلى نةس من بالحبس قبيعا :294 مادةلا

œ  أو هيإل ابه دو لمعها ئلةاسال أوة ائيذلغا واد مال أوةي األساس واد مال شغ ىعل ل يعم أو شغي كريسع لآ 1

 أوةائيذلغا م وادلاأو يةسساألا م وادلا كتل توزي ع عل ى ل لعمبا أو بتوزيع قصد عن يقوم أوهقابتر تحت ةعضوالمو

 .ةشلمغشوا ئلةاسلا

œ  أو ة، يدعم مراضب أ بةصا م ات ناوحي م ن ةجلناتا اللح وم توزي ع ى عل ل يعم أو ق صدا زعوي كريسع آ ل 2

 .ةنتن أو فاسدة وهي ئلةاسلا أو ةائيذلغا دموالا أو ةياألساس موادال

 .بمصادرتها ذلك عن فضال ةلمحكما تقضي كاسب،م أو أرباحا عالهأ ةفصوالمو مالعألا من فاعلال نىج وإذا

 .ةرتبلانادبفق ذلك فوق يهعل كميح نهفإ بط،ضا ةرتبب أو بطاضا مجرمال آان وإذا

 .بالغش الخاص التشريع بموجب حالة آل في يهعل نصوصملا اءاإلجر ئم،االجر هذه في للتحقيق ويتبع

 ح صانا ترهنيس أو بددي أو يختلس أو يبيع كريسع آل نوات،س خمس إلى نةس من بالحبس قبيعا :295 مادةلا

 سةبألأو زةهأجأوةربيحئرذخ ا أو س لحةأأو يش،جلل مخصص آخر شئ أيأوبةآرمأو للجر أو ولةمللح بةدا أو

 .مةالخد ألجل يهإلدومعه آخر شئ أي أو ئرذخا أو

 ي زجت ت يلا االت لحا ع ن خارج ا ياء، األش ك تل اء فإخ أو اءبشر قصدا يقوم شخص آل على بةوقعلا بنفس كميحو

 أو وال مألا أو ب اتلرا أو ع امإلطا والمأ أو ولةبالد الخاصة ئروالذخا سلحةألا سرقةب أو ع،لبيل عرضها مةظنألا فيها

 .ولةدلل ةآلولمما ألخرىا األشياء

 .ةرتبلا نادبفق ذلك فوق يهعل كميح بطا،ضا عالهأ لمذآورةا عالألفا بارتكاب همتمال آان وإذا

 ث لامم أو كريسع آ ل نوات، س ع شر إل ى اتنوس س خم من غالشألا مع قتلمؤا بالسجن قبيعا :296 مادةلا

 .اهآو أو يهإل التجأ الذي آنبالسا أضرارا سرقةبال السلم، منز في تىح همتم كري،عسلل

 .برده مجرمال على كميح أن نيمك بما إلخاللا وند القسم، ذاه في مقررةلا لعقوباتاب يقضى :297 مادةلا
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سدساال القسم 


مةوسواأل يةركعسلا لةبذلا انتحال 


اتراعشلاو ميزةمتال اراتلشوا 

 قح ونب دو ي ةنعال يق دم ل منتق شخص آل أو كريسع آل ،نسنتي إلى ينهرش من بالحبس قبيعا :298 مادةلا

.كريسع لباس أو بذلة اءدتار على أو رتب أو اتشار أويا م أو مةسوأ ملح على  ت دال

 بترأو اتارشأوتايدالمأومةسوأ لميح لقتنم خصش لآ أو كريسع لآ ىعل ةبوقعلا نفسب ضى يقو

 .السلطة طرف من مسبقا بحملها له ؤذني أن ونبد ،ةأجنبي

 في حق، ونبد ليستعم ال، أم آان عسكريا شخص، آل نوات،س خمس إلى نةس من بالحبس قبيعا :299 مادةلا

 زة لمميااتشارلا،ةربيلحا راف ألعوا ينانولقا ذلكب مخالف ا يلة،كشتأو وةقل اتيللعما ةقطنمف ي أو ربحلام نز

 ي ةامح ت تح ع ةالواق آنم األا ذلك وآ وال مألا أو ألش خاصا اة عارلم يلةآلا يةولالد قاتااالتف في محددةلا تاعارشوال

 .قاتااالتف هذه


عبساال القسم 


يشجلا أو العلم نةاهإ 

 م ةيجر يرتكب لقمنت شخص آل وأ كريسع آل نوات،س خمس إلى هرأش تةس من بالحبس قبيعا :300 مادةلا

 .الجيش أو علمال نةهاإ

 .هرتبت نادبفق ذلك عن فضال عاقب،يف بطا،ضا مجرمال آان وإذا


نمالثا القسم 


امظنالو لواجبل فةالخم مالعأ ابكتار على التحريض 

 ل،قمنت ش خص آ ل أو كريسع آ ل ،ننتيس إل ى هر أش تةس م ن ال سلم، م نز ف ي الحبس ب بقايع :301 مادةلا

 .نظامال أو بجللوا فةمخال مالعأ الرتكاب ثرآأ أو عسكريا نت،اآ يلةسو يةبأ يحرض

 س خم إل ى نة س م ن الحبس ب بقوع ع ال،فاأل لهذه ينمحرضال نرييلعسكا ةرتب من أعلى ةرتبب مجرمال آان وإذا

 .اتسنو

 ضى يق ،وارئ الط ل ةحا أو ي عرفال ك محال ة حال فيه ا تنلعأ أرض يف أو رب حلا نمز ف ي العألفا ت قعو وإذا

 م ن قتلمؤا بالسجنو .لمادةا هذه من 1 لفقرةا في إليها مشارال والحألا في اتسنو خمس إلى احدةو نةس من بالحبس

 .منها ةلثانيا لفقرةا في إليها مشارال الحالة في اتسنو عشر إلى اتسنو خمس
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 ثثالال الفصل

 امنظلا ضد بةكترلما الجرائم

 األول القسم

 انيصعلا

العسكري مردتال œ 1
 

 : مردت حالة في عدي :302 مادةلا

œ  ونض يرفف ل ألقا ى عل ةعبرأ ددهم وع نو يجتمع ينذ ال ون قلتنمال خاص ألشاو سالح لا تحتنوريسك لعا 1

 .نذارإ ولأ لدى همئرؤسا مرواأل إلذعانا باالتفاق

œ  إذن وند م ن سلحةألا ونمليحف ألقلا على عةبرأ وعددهم نيجتمعو ينالذ قلونتنمال ألشخاصاو نوريلعسكا 2

 .همئرؤسا مرألوا خالفا نولويعم

œ  عم فنعال ىعل ونمدقيو ل، األق ىعل ة ثماني ددهم وع نو يجتمع ينذال ون قلتنمال خاص ألشاو ونيركسعال 3

 .نظامال إلى عودوايو فرقواتي بأن تصةخملا السلطة اءدن ونيرفضو لسالحا لااستعم


: مردتال العمأ على قبيعا :303 مادةلا 

œ 
 ادة لما م ن ألول ىا رة لفقا ف ي عليه ا ن صوصمال الظ روف ف ي اتنو س س خم إلى اتسنو ثالث من بالحبس 1

œ 
 رة لفقا ف ي عليها نصوصملا الظروف في نوات،س عشر إلى اتسنو خمس من غالشألا مع قتلمؤا بالسجن 2

 .لمادةا نفس من

œ  رة لفقا ف ي عليه ا ن صوصمال الظ روف في نة،س ينعشر إلى اتسنو عشر من غالشألا مع قتلمؤا بالسجن 3

 .لمادةا نفس من

 .يانصعلا على ينمحرضال وعلى ةرتب ألعلىا نرييلعسكا على غالشألا مع بدمؤال السجن بةوقع تطبيق نويمك

 وارئ طال حال ة أو عرف يال كمالح حالة فيها لنتعأ أراض في أو لحربا منز في يانصعلا وقع إذا :304 مادةلا

2
 

3
 

 ةسفين لا نمأ مهت اورة من ة حال يف أو وح جن أو صادم ت أو قيحر ة حال يف أو يةكرسع ةيبحر ةفين س تنم ىعل أو

 .بدمؤال السجن بةوقعب يقضى أن نفيمك يةكرسع طائرة تنم على أو يةبحرال


.إلعداماب ونمحرضال قبويعا 


أو دو عال م امأ م ردتلا ت م إذا إلع داما ب ةوبعق يقضى ،302 لمادةا من 3 لفقرةا في عليها نصوصملا والحألا وفي 

 .سلحةم بةعصا
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 مردتال-2

 وة لقا دض ل، قمنت خص ش أو كريسع اهرتكبي شدة لالتعما اس عم نفعلاب ةمواقم أو دعت لآ :1305ادة1ملا

 صل ح وإذا .سلحةأ ونبد مردتال حصل إذا احدةو نةس إلى ينهرش من بالحبس نهع قبيعا السلطة وانعأ أو سلحةمال

 .اتسنو ثالث إلى نةس من تهذا بالحبس نهع قبعو مسلحا، فاعلال آانو مردتال

 ألق لا عل ى ة ثماني وع ددهم 305 ادة لما ف ي نومعين أفراد أو ونمسلح ونيركسع بهكتير مردت آل :306 مادةلا

 .نةس ينعشر إلى اتسنو عشر من قتلمؤا بالسجن نهع قبيعا

 كلب ش س لحةألا م النيح ألق لا عل ى همنم نا اثن آ ان إذا ينم ردتمال ينف اعللا دعد آان مهما بةوقعلا نفس تسريو

 .ظاهر

 .بدمؤال بالسجن ةرتب ألعلىا يرلعسكاو مردتال قادة أو ونمحرضال قبويعا

œ  ةعالطا رفض 3

 ضرف ةميرج بكيرت لقمنت خص ش لآ أو كريسع لآ ننتي س ىإل نةس نم الحبس ب بقيعا :1307ادة1ملا

 .تلقاها تيال مرألواا لقاهرةا لقوةا حالة خارج فذني ال وأ الطاعة،

 حال ة فيه ا تلنعأ أرض عل ى أو رب حلا م نز ف ي م ةيالجر ت رتكبا إذا اتنوس س خم إل ى بس الح رف ع نويمك

 اء أثن أو وح نلجا أو ت صادمال أو ق الحري اء أثن أو يةكرسع يةبحر ةسفين تنم على أو الطوارئ حالة أو عرفيال كمالح

 .يةكرسع طائرة تنم على أو يةبحرال ةلسفينا منأ تمس بمناورة يامقال

 ي هلإ ي صدر عن دما طاعةال رفض مةيرج يرتكب لقمنت شخص آل أو كريسع آل إلعداماب قبيعا :308 مادةلا

 .سلحةم بةعصا أو العدو مامأ،هرئيس بها مريأ أخرى مةخد يةأ اءدأب أو عدو،ال هةواجم في يربالس مرألا

 اتو لقل سة سؤم ف ي م ستخدما ون كي أع اله، آ رذ م ن ريغ م سلحةال اتو لقا م ةدخ في شخص آل :309 مادةلا

 اء أثن أو م سلحة، بةع صا أو دو عال م امأ آ ان اءوس م ة،خد اءدأب م رألا يهإل يصدر عندما ةطاعلا يرفضو مسلحة،ال

 .اتسنو خمس إلى ينهرش من بالحبس قبيعا الدولة، منأ هددي خطر أو حريق

œ  اءلرؤسا نةاهوإ لعنفا مالأع 4

 تصةخم طةسل أو رئيس ضد لقمنت شخص آل أو كريسع رتكبهاي تيال نةهاإلوا نفعلا مالعأ إن :310 مادةلا

 س خم م ن ت قؤلما بال سجن ك ذل ع ن قبفيعا ،ةلسفينا خارج ذلك وقع ولو تىح مة،الخد عرضم في أو مةالخد أثناء

 .اتسنو عشر إلى اتسنو

 .نةس ينعشر إلى بةوقعلا فترفع نفعلا مالعأ ارتكب السالح، تحت عسكريا أو بطا،ضا مجرمال آان وإذا
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 آأنه ا رفتعتب ،سرئي ضد ها،يعل لقمنت شخص آل أو كريسع بلق من بةآرم تنم على نفعلا مالعأ قعتو وإذا

 .مةالخد أثناء تمت

 إل ى ينهر ش م ن الحبس ب عليه ا ب قافيع مة،الخد خالل أو مةالخد أثناء نفعلا مالعأ ترتكب لم إذا :311 مادةلا

 د بفق كذل وقف بقايع أنن ويمك .اتنوس س خم إل ى نةس م ن اب لعقا آ ان ض ابطا مج رملا آان وإذا .اتسنو ثالث

 .ةرتبلا

 أو فيه ا ت رتكبا ت يلا للظ روف نظرلب ا 311و 310 ندتيا لما ف ي لمذآورةا نفعلا مالعأ آانت إذا :312 مادةلا

 .ونناقلا هذا عليها نصي تيال لعقوباتا عليها فتطبق لعقوباتا ونناق في أشد مةيرج تؤلف نتائجها

 أو ات لحرآبا أو بالكتاب ات أو كالملاب هس رئي ن ةاهإ ىعل يق دم لقمنت ش خص آ ل أو كريسع آ ل :313 1ادةمال

 .اتسنو خمس إلى هرأش تةس من بالحبس قبيعا يدهدتلبا

 ناتي ه دى بإح أو زل عال ةبوقعبو اتنو س سمخ ى إل نة س نم الحبس ب بقيعا هنفإ ابطا ض رم مجال ان آ وإذا

 .نلعقوبتيا

 اء أثن بكمرت هنآأ ر فيعتب ا عليه لقمنت خص ش لآ أو كريسع لبق نم ةفين س رهظ ىعل رم الج بكارت وإذا

 .مةالخد

 .نسنتي إلى ينهرش من بالحبس ألخرىا لحاالتا في قبويعا

 311 ندتيا لما ف ي ذآورة لما والحألا منض الحاصلة نةهاإلا أو نفلعا مالعأ أن ةلمحكملنتبي إذا :314 مادةلا

 ف ي عليه ا ن صوصمال ات بلعقوبا ي هلع ك محي ن هإف ،هس رئي فةب ص عل م ي رغ عل ى وهو المرؤوس رتكبهاا قد ،313و

 .يةعادال نانيلقواو لعقوباتا ونناق

 اةعارم م ع ،نرييلعسكلنيلثلمماا ينب أونرييلعسكل ينثلماموال نرييلعسكا ينبةلدالمتبا ئمتاالش إن :315 مادةلا

 م ةجناال ةلتبعيا صلة مبينه تقم لم ما ،ةرتبلا نفس من مجميعه نواآا اذ ائيازج قمعها يجرى ال ،أدناه 317 لمادةا كامحأ

)1(.للعما أو فةيظولا عن

)1599.ص 95ر.ج.(1971 يلربأ 22 في خرالمؤ28-  رقم مرلأل دراكاست دراكاست)1( 71

 ..... ناهأد 317 المادة : يقرأ .....317 المادة :من بدال

180
 



 

           

  

                             

           

                                  

          

                   

                              

                               

                  

  

                                       

      
  

        
  

                                    

          

             
  

   

    

  

        
  

                                 

           

                        

                                    

   

                   

       

  

سرالحا أو الخفير بحق بةكترلما والشتائم لعنفا مالعأ œ 5
 

 بقيعا ارس، ح أو ريبخف سلح م وهو فنعال ال معأ بكيرت لقمنت خص ش لآ أو كريسع لآ :1316ادة1ملا

 .نةس ينعشر إلى اتسنو عشر من غالشألا مع قتلمؤا سجنبال

 دة ع أو ش خص بةب صح ل منتق ش خص أو كريسع ب لق م ن فقط قعتو وإنما بالسالح، نفعلا مالعأ تقع لم وإذا

 .اتسنو حمس إلى نةس من بالحبس مجرمال قبفيعا أشخاص،

 .اتسنو ثالث إلى هرأش تةس من بالحبس قبفيعا مسلح، يروغ يدوح شخص أو كريسع من نفعلا وقع وإذا

 ك محال حالة فيها لنتعأ أرض في أو لحربا منز في أو سلحةم بةعصا أو العدو مامأ نفعلا مالعأ لتصح وإذا

 آنماألا هذه انبوج على أو عدةقا أو بارودلل مخزن أو حصن أو سلحةألل محزن داخل أو الطوارئ حالة أو عرفيال

 .عالهأ 2و 1 لفقرةا في نرتيذآولما نلتيلحاا في غالشألا مع بدمؤال السجن إلى لعقوباتا ترفع أن نفيمك

 حارس ا أو ي رافخ تمي ش ش خص آ ل أو كريسع آ ل هر أش تةس إل ى ي امأ تةس م ن بال سجن بقايع :317 مادةلا

 .يدهدتلبا أو لحرآاتبا أو كالملبا

œ  قانونا بةجاولا دمةخلا أداء رفض 6

 م شروع، ع ذر ونب د ل يهم أو ي رفض كريسع آ ل هر، أش تةس إل ى ينهر ش م ن الحبس ب قبيعا :318 مادةلا

 .فيها للجلوس يدعى تيال يةكرسعال آممحالا لساتج في االشتراك

 .ةرتبلا نادبفق الرفض، حالة في قبيعا أن نفيمك بطا،ضا مجرمال آان وإذا


ينالثا القسم 


ةطسلال مالعاست إساءة 

œ 1 موإهانته مرؤوسينلا بحق لعنفا مالعأ 

 فاعدلا حال ة ي رغ ف ي و وه ب يرتك كريسع آ ل اتنوس س خم إلى هرأش تةس من بالسجن قبيعا :319 مادةلا

 .مرؤوس بحق نفعلا مالأع ير،غال عن أو النفس عن روعشلما

 م سلحة، بةع صا مامأ أو العدو مامأنربيلهاا جمع قصدب ارتكبت إذا نحةج أو يةناج نفعلا مالعأ ونكتال نهأ يدب

 يةكرسع ائرةطأوي ةربحةفينسم نأعلجإلى مؤدىاليمالجس التشويش أويرمدتلاأو لنهبامالعأ يقافإ قصدبأو

 .للخطر عرضة

 فتطبق ها،بوعواق فيها بةكرتلما للظروف نظرلبا بات،عقولا ونناق في أشد مةيرج كلتش نف،عال مالأع آانت وإذا

 .ونناقلا ذلك في عليها نصوصملا لعقوباتا
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 ن ةاهإ مرؤوسا مةالخد خالل أو مةالخد أثناء ينهي كريسع آل نةس لىإ ينهرش من بالحبس قبيعا :320 ةمادلا

 .بالكتابة أو يدهدتلبا أو لحرآاتبا أو كالملبا وذلك تفزازسا ونبدو مةيسج

 اءنثأة رتكبم آأنه ا يةكرسع ائرة طأو ي ةربحةفينس ه رظ على وهو كريسع رتكبهاي تيال نةهاإلا مالعأرتعتب

 .هرأش تةس إلى ينهرش من بالحبس قبفيعا مة،الخد بةسانمب أو مةالخد أثناء الجرم يرتكب لم وإذا مة،الخد

 عل ميال رئيس لا آ انو م ةدالخ ارج خنسابقتي لاندتيا لما ف ي عليها نصوصملا عالألفا لتصح إذا :321 مادةلا

 .يةعادال نانيلقواو لعقوباتا وننقا في عليها نصوصملا لعقوباتا فتطبق مضرور،ال المرؤوس فةص

œ  مصادرةال حق مالعاست سوء 2

 صادرة لمبا ل ه اة طلمعا لطاتلسا لااستعم أساء كريسع آل نسنتي إلى ينهرش من بالحبس قبيعا :322 مادةلا

 .لمهاتس تيال لكمياتبا وصال عطيي أن رفض أو ،ةريلعسكا

 إذا اتنوس سخم إل ى نةس م ن الحبس ب بقايع طةلسال ذههب ع متمت ي رغ ووه صادرة لما ارس م كريسع آلو

 .نفع ونبد صادرةملا لتصح

 .اتسنو عشر إلى اتسنو خمس من غالشألا مع قتلمؤا بالسجن قبيعا نفعب صادرةملا لتصح وإذا

 .صادرةملا األشياء بإعادة مجرمال على كمالح وند لعقوباتا بهذه كمالح وليح وال

 .ةرتبلا نادبفق ذلك عن الفض عاقب،يف ضابطا مجرمال آان وإذا

 ة رتبب كريسع يسئر آ ل نةس ينع شر إلى اتسنو عشر من غالشألا مع قتلمؤا بالسجن قبيعا :323 مادةلا

 أو ن ةدهلا أو بال سلم مي الرس إلع النا تلق ى ون كي أن ع دب ائياد ع ال عم إذن، أو م رأ أو تفزازسا ونبد يرتكب ضابط

 .عزللبا ذلك فوق قبويعا تالقال وقف


بعارلا لفصلا 


يةركعسلا اتلتعليما ةمخالف 

 ات مليلتعا أو ن د،للج ص ادرا عام ا م راأ يخ الف كريسع آل نسنتي إلى ينهرش من بالسجن قبيعا :324 مادةلا

 .اهسو يرلعسك لمعطاةا ليماتعلتا على مردتي أو تنفيذها مرأ شخصيا يهإل آلوأ تيال

 فيه ا ت لنعأ أراض ف ي أو رب حلا م نز ف ي الج رم ارتكب إذا نوات،س خمس إلى الحبس بةوقع ترفع أن نويمك

 أو ي ةربح ةفين س أو يةكرسع يلةكشت أو سة سؤم م نأ ي ددهتل عرضتي عندما أو الطوارئ حالة أو عرفيال كمالح حالة

 .يةكرسع طائرة

 .سلحةم بةعصا مامأ علفلا حصل إذا نوات،س خمس إلى الحبس بةوقع ترفع أن آذلك نويمك
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 لآو ية،ركسع ائرة ط أو ةيبحر ةفين س أو يلةكشت دئقا لآ دام، باإلع رب لحا نمز يف بقيعا :1325ادة1ملا

 األخيرة هذه آانت إذا فيما وذلك يه،إل ةلالموآو ةلمهما لاإآم عدم مةيرج قصد عن ارتكب لقمنت شخص أو كريسع

 .لحربا لياتبعم تتعلق

 مال ههبإ ف صلنا أو دو عال ت ةغبامل مج رملا تراخ ى أو مالهإلا عن اجمانةلمهمالاإآم عدم آان إذا :326 مادةلا

 أو ت هرمأ تتح وعة وضملايةكرسال ائرة لطاأو ي ةربحالةسفين لل دوعال اعزانت ف ي سببا آان أو العدو مامأ قائده عن

 كلذ وق ف بقفيعا ض ابطا مج رملا انآ وإذا نوات، س الث ث ىإل هر أش تةس نم بال سجن بقافيع ا،هيعل ل ينتق ت يلا

 .عزللبا

 .السلم منز في تهفيظو آزمر يترك كريسع آل نوات،س ثالث إلى هرأش تةس من بالحبس قبيعا :327 مادةلا

 .يهإل ةللموآاةلمهمبا يامقلل ينعم قتبو موجودا يرلعسكا يهف ونكي أن يجب الذي نالمكا فةيظولا آزمرب قصدي

 م ن 2 لفقرةا ب ذآورة لما االت لحا إح دى ف ي مج رملا آ ان إذا اتنو س س خم إلى نسنتي من الحبس بةوقع ونكتو

.324 لمادةا

 .يةكرسع طائرة ئدقا أو يةكرسع يةبحر ةسفين أو يلةكشتل ئدااق مجرمال آان إذا لعقوباتا تضاف أن نويمك

 ذفنيال أو هتفيظو زآمر رك يت كريسع لآ اتنوس الث ث ىإل هر أش تةس نم الحبس ب بقيعا :1328ادة1ملا

 .السلم منز يةعبالر مةالخد أو الخفر أو بةمراقال أو سةبالحرا قائما ونكي عندما يه،إل صادرةال ليماتعلتا

 .اتسنو ثالث إلى هرأش تةس من بالحبس قبيعا ،هوظيفت آزمر في وهو نائما يرلعسكا وجد وإذا

 االت لحا إحدى في مجرمال آان إذا اتسنو عشر إلى اتسنو خمس من األحوال، مطلق في الحبس بةوقع ونكتو

.324لمادةا من 2 لفقرةا في اردةلوا

 أو ي ةربحالةسفين لا ركت م ةيجر ب يرتك ل منتق ش خص آ ل ننتيس إلى ينهرش من بالحبس قبيعا :329 مادةلا

 .تلقاها تيال ليماتعلتل وخالفا مرأ وند الخطر، حالة في وهي يةكرسعال لطائرةا

 أم ا .اتنو س س خم إل ى ننتي س من بالحبس قبفيعا لطائرةا أو يةبحرال ةلسفينا في ينمالحلا ضاءعأ من آان وإذا

 .فقط نلعقوبتيا نهاتي بإحدى أو عزلوال بالحبس قبفيعا ضابطال

 ةسفين لا ع ن تخل يال ج رم ب يرتك محروس ة، ي ةرتجا ةسفين أو يةكرسع يةبحر ةسفين في مالح آل :330 مادةلا

 .اتسنو خمس ىإل نسنتي من بالحبس قبيعا ها،تيادقب فللمكا

 إل ى اتنو س ع شر م ن غال ألشا م ع بال سجن ب قافيع مح دق،ال الخط ر حال ة في أو العدو مامأ تخليال حصل وإذا

 .نةس ينعشر
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 ع دب ا رآهيتال ق ةمحل يةكرسع ائرة ط الح م آ لو ية،ركسع ي ةربحةسفين ئدقا آل إلعداماب قبيعا :331 مادةلا

 .تهئرطا أو هسفينت قدانف الةح في وذلك تلقاها، يلتا تللتعليما وخالفا قصد، عن ها،يف من آخر

 ب لق األوض اع، س نف من ض ه رتطائ رك تي ال ذي ية،ركس ع ائرة لط الح ملا ي رغ ئ داقلا على بةوقعلا نفس وتطبق

 .لمالحا عدا وما لرآابا من ريغهاتف

 .سلحةم بةاعص مامأ أو العدو مامأ تهفيظو آزمر يترك كريسع آل إلعداماب قبيعا :332مادةلا

 ائرة ط أو ي ةربح ةفين س أو يلةكشت ئ داق آ ل م سلحة، بةع صا م امأ أو دو عال م امأه وظيفت آ زرم تارآ ا ذلك آ عدي

 أوهفينت سأو تهيلكشت عل ى ،ةربيلحاةليلعما خ الل أو ربحلا م نز وف ي ق صد ع ن ةرآلمعا في يحافظ اليةكرسع

 .سلحةمال بةعصالا أو العدو مامأهسرئي عن فصلني أو تهئرطا

 .قةباسلا لفقرةا في لمذآورةا لفاتلمخاا إحدى في يتسبب شخص أي أو كريسع آل على بةوقعلا بنفس كميحو

 صادرةم أو سةورمح طائرة أو يةتجار ةسفين ئدقا آل اتسنو ثالث إلى ينهرش من بالحبس قبيعا :333 مادةلا

 .مرألواا على مردتي أو معها يريس تيلا قافلةال ةربيح لياتعم أثناء أو لحربا منز في قصد عن يترك

 ببس ونب د ي رفض ةفين س أو ي ةربح لقوة ئدقا آل اتسنو خمس لىإ هرأش تةس من بالحبس قبيعا :334 مادةلا

 .الخطر حالة في أخرى ةسفين عافسإ روعشم

 ع ربي 13 ف ي رخؤ الم 64-242 رق م ونناقال س يما وال ،م رألا ه ذال ف ةمخالال ك امألحا جمي ع غ ىلت :335مادةلا

 .يرلعسكا ضاءقلا ونناق منتضموال 1964 نةس غشت 22 الموافق 1384 عام نيثاال

 ة ريلجمهول يةمسرال دة يلجرا ف ي رشوين 1971 نةس يوليو ولأ من اءدابت مرألا هذا ولعفم يسري :336 مادةلا

 .ةلشعبيا يةطقراميالد يةئرالجزا

.1971 نةس يلبرأ 22 الموافق 1391 عام صفر 26 في ئربالجزا وحرر

 مدينبو اريوه
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