 ﻣﺟـــﻠس ﻗﺿــﺎء ﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ

ﺗﻌــﺪﯾـــــــــــﻞ

ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﺗﻌدﯾل ﺳﻧـﺔ 2020

 ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 06-20:ﻣﺆرخ ﻓﻲ  28أﺑﺮﯾﻞ 2020
ﯾﻌـــﺪل وﯾﺘﻤــﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗــﻢ156-66 :
 ﺟــــﺪول ﺗﻌﺪﯾــــﻞ ﻣـﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
) ﻣﻦ ﺳﻨــﺔ  2009إﻟﻰ ﻏﺎﯾـــﺔ ﺟﻮان ( 2020
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– اﳌادة  29٥مكرر  3من قانون العقوبات اﳌلغاة تعّوض
باﳌادة  3من هذا القانون.
وتعّوض كل إشارة إﱃ اﳌواد اﳌلغاة ﰲ اﻹجراءات القضائية
اﳉارية وفقا لنفس الكيفيات ،مع مراعاة أحكام اﳌادة  2من
قانون العقوبات.
اﳌاّدة  : ٤٨يـ ـ ـن ـ ـشـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا الـ ـ ـق ـ ـانـ ـ ـون ﰲ اﳉ ـ ـريـ ـ ـدة الّرسـ ـم ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .
ح ّ
رر باﳉزائر ﰲ  ٥رمضان عام  ١٤٤١اﳌوافق  28أبريل
سنة .2٠2٠
عبد اﳌجيد تبون

``````````````````````````````````````````````````H
قانون رقم  0٦-٢0مؤّرخ ﰲ  ٥رمضان عام  ١٤٤١اﳌوافق

 ٦رمضان عام  ١٤٤١هـ
 ٢٩أبريل سنة  ٢0٢0م

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-٠8اﳌؤّرخ ﰲ  ١٦صفر عام
 ١٤29اﳌوافـ ـق  23ف ـب ـراي ـر سنـة  2٠٠8واﳌتضمـن الـقـانون
التوجيهي للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١١-١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١8شّوال عام
 ١٤39اﳌوافق  2يوليو سنة  2٠١8واﳌتعلق بالصحة،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القانون إﱃ تعديل وتتميم اﻷمر
رقم  ١٥٦-٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام  ١38٦اﳌوافق  8يونيو
سنة  ١9٦٦واﳌتضمن قانون العقوبات ،اﳌعّدل واﳌتّمم.
اﳌاّدة  : ٢يتّمم اﻷمر رقم  ١٥٦-٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام

 ٢٨أبـ ـري ـ ـ ـل س ـ ـنة  ،٢0٢0ي ـ ـعّدل ويت ـ ـّمم اﻷمر رقـ ـ ـ ـم
 ١٥٦-٦٦اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١٨صـ ـفـ ـر ع ـ ـام  ١3٨٦اﳌـ ـواف ـ ـق ٨

 ١38٦اﳌوافق  8يونيو سنة  ١9٦٦واﳌذكور أعﻼه ،ﲟواد 9٥

يونيو سنة  ١٩٦٦واﳌتضمن قانون العقوبات.

مكرر و 9٥مكرر  ١و 9٥مكرر  2و 9٥مكرر 3و 9٥مكرر ٤و9٥

––––––––––
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻسيما اﳌواد  ١3٦و) ١3٧الفقرة (2
و ١38و ١٤٠و ١٤٤منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٥٥-٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام
 ١38٦اﳌوافق  8يونيو سنة  ١9٦٦واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳉزائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٥٦-٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام
 ١38٦اﳌوافق  8يونيو سنة  ١9٦٦واﳌتضمن قانون العقوبات،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
جة
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥-99اﳌؤّرخ ﰲ  ١8ذي اﳊ ّ
عام  ١٤١9اﳌوافق  ٤أبريل سنة  ١999واﳌتضمن القانون
التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

مكرر  ،٥ﲢّرر كما يأتي :
“اﳌاّدة  9٥مكرر  :يعاقب باﳊبس من خمس ) (٥سنوات
إﱃ سبع ) (٧سنوات وبغرامة من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٧٠٠.٠٠٠دج،
كل من يتلقى أمواﻻ أو هبة أو مزية ،بأي وسيلة كانت ،من
دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي
شخص طبيعي أو معنوي ،داخل الوطن أو خارجه ،قصد
القيام بأفعال من شأنها اﳌساس بأمن الدولة أو باستقرار
مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السﻼمة
الترابية أو باﳌصالح اﻷساسية للجزائر أو باﻷمن والنظام
العموميﲔ أو يحرض عﲆ ذلك.
تضاعف العقوبة إذا ﰎ تلقي اﻷموال ﰲ إطار جمعية أو
جماعة أو منظمة أو تنظيم مهما كان شكله أو تسميته”.
“اﳌاّدة  9٥مكرر : ١دون اﻹخﻼل بالعقوبات اﻷشد ،يعاقب
ب ـ ـاﳊبس م ـ ـن خ ـ ـمس ) (٥سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات إﱃ عشر ) (١٠سن ـ ـوات

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٧-٠٥اﳌؤّرخ ﰲ  ١8رجب عام
 ١٤2٦اﳌوافق  23غشت سنة  2٠٠٥الذي يحدد القواعد العامة

وبغرامة من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ١.٠٠٠.٠٠٠دج ،كل من يقوم

التي ﲢكم التعليم ﰲ مؤسسات التربية والتعليم اﳋاصة،

باﻷفعال اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة  9٥مكرر ،تنفيذا ﳋطة مدبرة

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3-٠٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١9جمادى الثانية
عام  ١٤2٧اﳌوافق  ١٥يوليو سنة  2٠٠٦واﳌتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-٠8اﳌؤّرخ ﰲ  ١٥محّرم عام
 ١٤29اﳌ ـ ـوافق  23يـ ـ ـناي ـ ـ ـر سـ ـ ـن ـ ـة  2٠٠8واﳌ ـ ـتـ ـضـ ـمـن القانون
التوجيهي للتربية الوطنية،

داخل الوطن أو خارجه”.
“اﳌاّدة  9٥مكرر : 2إذا ترتب عﲆ اﻷفعال اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌادتﲔ  9٥مكرر و 9٥مكرر  ،١ارتكاب جناية أو
جنحة يعاقب عليها بأكثر من خمس ) (٥سنوات حبسا،
ي ـع ـاقب ال ـف ـاع ـل ب ـال ـع ـق ـوب ـات اﳌق ـررة ل ـل ـج ـن ـاي ـة أو اﳉن ـحـة
اﳌرتكبة”.
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“اﳌاّدة  9٥مكرر : 3يعاقب عﲆ اﳌـحاولة ﰲ ارتكاب اﳉنح

وإذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو

اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد  9٥مكرر و 9٥مكرر ١و 9٥مكرر 2

صد سواء ضد أحد القضاة أو
وقع عن سبق إصرار أو تر ّ
اﻷعضاء اﳌـحّلفﲔ ﰲ جلسات محكمة أو مجلس قضائي ،أو

من هذا القانون بالعقوبات اﳌقررة للجريمة التامة”.
“اﳌاّدة  9٥مكرر : ٤فضﻼ عن العقوبات اﳌنصوص عليها
ﰲ اﳌواد  9٥مكرر و 9٥مكرر ١و 9٥مكرر ،2يعاقب الفاعل
باﳊرمان من حق أو أكثر من اﳊقوق اﳌنصوص عليها ﰲ
اﳌاّدة  9مكرر  ١من هذا القانون”.

عﲆ إمام ﰲ اﳌسجد ﲟناسبة تأدية العبادات ،تكون العقوبة
السجن اﳌؤقت من خمس ) (٥سنوات إﱃ عشر ) (١٠سنوات
والغرامة من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ١.٠٠٠.٠٠٠دج.
)....................الباقي بدون تغيير(.”........................

“اﳌاّدة  9٥مكرر : ٥دون اﻹخﻼل بحقوق الغير حسن النية،

“اﳌاّدة  ١٦٠مكرر : 3يعاقب باﳊبس من سنتﲔ ) (2إﱃ
خمس ) (٥سنوات وبغرامة من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠٠.٠٠٠دج،

اﳌستخدمة ﻻرتكاب جريمة أو أكثر من اﳉرائم اﳌنصوص

كل من قام عمدا بتخريب أو هدم أو تدنيس اﻷماكن اﳌعدة

عليها ﰲ اﳌواد  9٥مكرر و 9٥مكرر ١و 9٥مكرر 2من هذا

للعبادة”.

يحكم ﲟصادرة اﻷموال واﻷمﻼك والهبات والوسائل واﻷجهزة

القانون واﻷموال اﳌتحصلة منها وإغﻼق اﳊساب البنكي أو
البريدي الذي ﰎ تلقي اﻷموال عن طريقه”.
اﳌـ ـ ـاّدة  : 3تـ ـعـ ـ ـّدل وتـ ـتـ ـّمم أح ـ ـك ـ ـ ـام اﳌ ـ ـ ـواد  ١٤٤و ١٤8و١٦٠
مكرر 3من اﻷمر رقم  ١٥٦–٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام ١38٦
اﳌوافق  8يونيو سنة  ١9٦٦واﳌذكور أعﻼه ،وﲢّرر كما يأتي :
“ اﳌاّدة  : ١٤٤يعاقب باﳊبس من ستة ) (٦أشهر إﱃ ثﻼث)(3
سنوات وبغرامة من  ١٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠٠.٠٠٠دج ،أو بإحدى

اﳌاّدة  : ٤يتّمم الباب اﻷول من الكتاب الثالث من اﳉزء
الثاني من اﻷمر رقم  ١٥٦–٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام ١38٦
اﳌوافق  8يونيو سنة  ١9٦٦واﳌذكور أعﻼه ،بفصل سادس
مكرر عنوانه ”نشر وترويج أخبار أو أنباء ﲤس بالنظام
واﻷم ـ ـن الـ ـ ـع ـ ـمـ ـوم ـ ـي ـ ـﲔ” ،وي ـ ـش ـ ـم ـ ـل اﳌاّدة  ١9٦مكرر ،ويحّرر
كما يأتي :

"الفصل السادس مكرر

هاتﲔ العقوبتﲔ فقط ،كل من أهان قاضيا أو موظفا أو

نشر وترويج أخبار أو أنباء

ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول

ﲤس بالنظام واﻷمن العموميﲔ"

أو اﻹشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو
بالكتابة أو الرسم غير العلنيﲔ أثناء تأدية وظائفهم أو
ﲟناسبة تأديتها ،وذلك بقصد اﳌساس بشرفهم أو باعتبارهم
أو باﻻحترام الواجب لسلطتهم.
وتكون العقوبة اﳊبس من سنة ) (١إﱃ ثﻼث ) (3سنوات
والغرامة من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠٠.٠٠٠دج ،إذا كانت اﻹهانة
ض أو عضو محلّف أو أكثر قد وقعت ﰲ
اﳌوجهة إﱃ قا ٍ
جلسة محكمة أو مجلس قضائي.
تطبق نفس العقوبة إذا كانت اﻹهانة موجهة إﱃ إمام
ووقعت ﰲ اﳌسجد ﲟناسبة تأدية العبادات.
ويجوز للجهة القضائية ﰲ جميع اﳊاﻻت أن تأمر بأن
ينشر اﳊكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه عﲆ نفقة
اﳌـحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه اﳌصاريف اﳊد اﻷقصى
للغرامة اﳌبّينة أعﻼه”.
“اﳌاّدة  : ١٤8يعاقب باﳊبس من سنتﲔ ) (2إﱃ خمس )(٥
سنوات وبغرامة من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠٠.٠٠٠دج ،كل من

"اﳌاّدة  ١9٦مكرر  :يعاقب باﳊبس من سنة ) (١إﱃ ثﻼث )(3
سنوات وبغرامة من  ١٠٠.٠٠٠دج إﱃ  3٠٠.٠٠٠دج ،كل من
ينشر أو يروج عمدا ،بأي وسيلة كانت ،أخبارا أو أنباء كاذبة
أو مغرضة بﲔ اﳉمهور يكون من شأنها اﳌساس باﻷمن
العمومي أو النظام العام.
تضاعف العقوبة ﰲ حالة العود”.
اﳌاّدة  : ٥يتّمم الباب اﻷول من الكتاب الثالث من اﳉزء
الثاني من اﻷمر رقم  ١٥٦–٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام ١38٦
اﳌـ ـواف ـ ـق  8يـ ـونـ ـيـ ـو سـ ـنة  ١9٦٦واﳌـذكور أعﻼه ،بفصل ثامن
ع ـ ـن ـ ـوان ـ ـه “ال ـ ـتـ ـزويـ ـر لـ ـلـ ـحصول عﲆ اﻹعـ ـانـ ـات واﳌساعـ ـدات
العمومية واﻹعفاءات اﻻجتماعية” ،ويشمل اﳌواد  2٥3مكرر١
و 2٥3مكرر 2و 2٥3مكرر 3و 2٥3م ـك ـرر  ٤و 2٥3مكرر،٥
وﲢرر كما يأتي :

"الفصل الثامن
التزوير للحصول عﲆ اﻹعانات واﳌساعدات
العمومية واﻹعفاءات اﻻجتماعية"

يتعدى بالعنف أو القوة عﲆ أحد القضاة أو أحد اﳌوظفﲔ أو

“اﳌاّدة  2٥3مكرر : ١دون اﻹخﻼل بالعقوبات اﻷشد ،يعاقب

القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميﲔ ﰲ

باﳊبس من سنة ) (١إﱃ ثﻼث ) (3سنوات وبغرامة من

مباشرة أعمال وظائفهم أو ﲟناسبة مباشرتها.

 ١٠٠.٠٠٠دج إﱃ  3٠٠.٠٠٠دج ،كل من يتحصل عﲆ إعانات أو
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"الفصل التاسع

مساعدات مالية أو مادية أو عينية من الدولة أو اﳉماعات
اﻹقليمية أو أي هيئة عمومية أخرى أو عﲆ إعفاءات ﰲ
اﳌجال اﻻجتماعي ،عن طريق التزوير ﰲ الوثائق أو التصريح
الكاذب أو باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من يستمر بدون وجه حق ،ﰲ
تلقي أو ﰲ اﻻستفادة من اﻹعانات واﳌساعدات واﻹعفاءات
اﳌنصوص عليها ﰲ هذه اﳌاّدة بعد زوال استيفائه لشروط
اﳊصول عليها.
ويعاقب باﳊبس من سنتﲔ ) (2إﱃ ثﻼث ) (3سنوات
وبغرامة من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  3٠٠.٠٠٠دج ،كل من يحّول
وجهة اﻹعانات واﳌساعدات اﳌذكورة ﰲ هذه اﳌاّدة.
ﰲ حالة العود ،تضاعف العقوبة”.
“اﳌاّدة  2٥3مكرر : 2فضﻼ عن العقوبات اﳌنصوص عليها
ﰲ اﳌاّدة  2٥3مكرر  ،١يحكم ،ﰲ حالة اﻹدانة ،برد اﻹعانات
أو اﳌساعدات اﳌالية أو اﳌادية أو العينية أو اﻹعفاءات
اﳌتحصل عليها بغير وجه حق أو قيمتها وﲟصادرة اﻷموال
اﳌتحصلة منها”.
“اﳌاّدة  2٥3مكرر : 3دون اﻹخﻼل بالعقوبات اﻷشد ،يعاقب

اﳌساس بنزاهة اﻻمتحانات واﳌسابقات"
“اﳌاّدة  2٥3مكرر : ٦يعاقب باﳊبس من سنة ) (١إﱃ
ثﻼث ) (3سنوات وبغرامة من  ١٠٠.٠٠٠دج إﱃ  3٠٠.٠٠٠دج،
كل من قام ،قبل أو أثناء اﻻمتحانات أو اﳌسابقات ،بنشر
أو تسريب مـ ـواضيـ ـع و/أو أجـ ـوبـ ـة اﻻمـ ـتـ ـحـ ـانـ ـات الـ ـنـ ـهـ ـائ ـي ـة
ل ـل ـت ـع ـل ـي ـم اﻻب ـت ـدائي أو اﳌت ـوسط أو ال ـث ـان ـوي أو مساب ـقـات
التعليم العاﱄ أو التعليم والتكوين اﳌهنيﲔ واﳌسابقات
اﳌهنية الوطنية.
يعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل اﳌترشح ﰲ
اﻻمتحانات واﳌسابقات اﳌذكورة ﰲ الفقرة اﻷوﱃ من هذه
اﳌاّدة”.
“اﳌاّدة  2٥3مكرر : ٧تكون العقوبة اﳊبس من خمس)(٥
سنوات إﱃ عشر ) (١٠سنوات والغرامة من  ٥٠٠.٠٠٠دج إﱃ
 ١.٠٠٠.٠٠٠دج ،إذا ارتـ ـكـ ـبت اﻷفـ ـعـ ـال اﳌنصوص عـ ـلـ ـيـ ـه ـا ﰲ
اﳌاّدة  2٥3مكرر : ٦
– من قبل اﻷشخاص اﳌكلفﲔ بتحضير أو تنظيم أو
تأطير اﻻمتحانات واﳌسابقات أو اﻹشراف عليها،

باﳊبس من سنة ) (١إﱃ خمس ) (٥سنوات وبغرامة من

– من قبل مجموعة أشخاص،

 ١٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠٠.٠٠٠دج ،اﳌوظف الذي يسّهل أو يساعد

– باستعمال منظومة للمعاﳉة اﻵلية للمعطيات،

أي شخص للحصول عﲆ اﻹعانات أو اﳌساعدات أو اﻹعفاءات
اﳌذكورة ﰲ هذا الفصل بدون وجه حق“.
“اﳌاّدة  2٥3مكرر : ٤ﰲ حالة اﻹدانة باﳉرائم اﳌنصوص
عليها ﰲ هذا الفصل ،يمكن أن يعاقب الفاعل باﳊرمان من
حق أو أكثر من اﳊقوق اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة  9مكرر ١
من هذا القانون”.

– باستعمال وسائل اﻻتصال عن بعد”.
“اﳌاّدة  2٥3مكرر : 8تكون العقوبة السجن اﳌؤقت من
سبع ) (٧سنوات إﱃ خمس عشرة ) (١٥سنة والغرامة من
 ٧٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ١.٥٠٠.٠٠٠دج ،إذا أّدى ارت ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـاب اﻷف ـ ـ ـعـ ـ ـ ـال
اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة  2٥3مكرر  ٦إﱃ اﻹلغاء الكﲇ أو اﳉزئي
لﻼمتحان أو اﳌسابقة”.

“اﳌاّدة  2٥3مكرر  : ٥يعاقب عﲆ محاولة ارتكاب اﳉنح
اﳌنصوص عليها ﰲ هذا الفصل بنفس العقوبات اﳌقررة
للجريمة التامة”.
اﳌاّدة  : ٦يتّمم الباب اﻷول من الكتاب الثالث من اﳉزء
الثاني من اﻷمر رقم  ١٥٦–٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام ١38٦
اﳌوافق  8يونيو سنة  ١9٦٦واﳌذكور أعﻼه ،بفصل تاسع
ع ـ ـ ـ ـنوانه” اﳌـ ـ ـ ـس ـ ـاس بنـ ـ ـزاه ـ ـة اﻻمتح ـ ـانات واﳌسـ ـ ـابقـ ـ ـ ـ ـات”،

“اﳌاّدة  2٥3مكرر  : 9يعاقب عﲆ محاولة ارتكاب اﳉنح
اﳌنصوص عليها ﰲ هذا الفصل بنفس العقوبات اﳌقررة
للجريمة التامة”.
“اﳌاّدة  2٥3مكرر  : ١٠ﰲ حالة اﻹدانة باﳉرائم اﳌنصوص
عليها ﰲ هذا الفصل ،يمكن أن يعاقب الفاعل باﳊرمان من
حق أو أكثر من اﳊقوق اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة  9مكرر ١
من هذا القانون”.

ويشمل اﳌواد  2٥3مكرر ٦و 2٥3مكرر  ٧و 2٥3مكرر 8و2٥3
مكرر 9و 2٥3مكرر ١٠و 2٥3مكرر ١١و 2٥3مكرر ،١2وﲢرر
كما يأتي :

“اﳌاّدة  2٥3مكرر  : ١١دون اﻹخﻼل بحقوق الغير حسن
النية ،يحكم ﲟصادرة اﻷجهزة والبرامج والوسائل اﳌستخدمة

 ٦رمضان عام  ١٤٤١هـ
 ٢٩أبريل سنة  ٢0٢0م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٥
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ﰲ ارتكاب اﳉرائم اﳌنصوص عليها ﰲ هذا الفصل واﻷموال

كل من يخالف اﳌراسيم أو القرارات اﳌتخذة قانونا من

اﳌت ـحصل ـة م ـن ـه ـا ،وإغ ـﻼق اﳌوق ـع اﻹل ـك ـت ـروني أو اﳊساب

طرف السلطة اﻹدارية إذا لم تكن اﳉرائم الواردة بها معاقبا

اﻹلكتروني الذي ارتكبت بواسطته اﳉريمة ،أو جعل الدخول

عليها بنصوص خاصة”.

إليه غير ﳑكن ،وإغﻼق محل أو مكان اﻻستغﻼل إذا كانت
اﳉريمة قد ارتكبت بعلم مالكه”.
“ اﳌاّدة  2٥3مكرر : ١2ي ـ ـعـ ـ ـاق ـ ـب الشـ ـ ـخ ـ ـ ـص اﳌـ ـعنوي الذي
يرتكب إحدى اﳉرائم اﳌنصوص عليها ﰲ هذا الفصل وفقا
ﻷحكام هذا القانون”.
اﳌاّدة  : 7يعّدل عنوان القسم الثالث من الفصل اﻷول من

اﳌاّدة  : ١0ي ـــــ ت ّم م ا ﻷ م ـــــ ر ر ق ـــــ م  ١ ٥ ٦ – ٦ ٦ا ﳌ ؤ ّر خ ﰲ ١8
صفر عام  ١38٦اﳌوافق  8يونيو سنة  ١9٦٦واﳌذكور أعﻼه،
ﲟاّدة  ٤٥9مكرر ﲢرر كما يأتي :
“اﳌاّدة  ٤٥9مكرر  :يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية
الناشئة عن اﳌخالفة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة  ٤٥9من
هذا القانون ،بدفع غرامة جزافية يساوي مبلغها  ١٠.٠٠٠دج.

الباب الثاني من الكتاب الثالث من اﳉزء الثاني من اﻷمر
رقم  ١٥٦–٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام  ١38٦اﳌوافق  8يونيو
سنة  ١9٦٦واﳌذكور أعﻼه ،ويحرر كما يأتي :

يمنح مرتكب اﳌخالفة أجل عشرة ) (١٠أيام من تـاريخ
اﻹخ ـ ـ ـط ـ ـ ـار بـ ـ ـاﳌخـ ـ ـالـ ـ ـفـ ـ ـة ،لـدفـ ـ ـع مـبـلـ ـ ـغ الـغـرامـة لـ ـ ـدى قـابض
الضـرائب ﳌكـان إقامـته أو ﳌكـان ارتكاب اﳌخالفة.

"القسم الثالث
القتل اﳋطأ واﳉرح اﳋطأ وتعريض حياة الغير
وسﻼمته اﳉسدية للخطر"
اﳌاّدة  : ٨يتّمم اﻷمر رقم  ١٥٦–٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام
 ١38٦اﳌوافق  8يونيو سنة  ١9٦٦واﳌذكور أعﻼه ،ﲟاّدة 29٠
مكرر ﲢرر كما يأتي :
“اﳌاّدة  29٠مكرر  :يعاقب باﳊبس من ستة ) (٦أشهر إﱃ
سنتﲔ ) (2وبغرامة من  ٦٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠٠.٠٠٠دج ،كل من
يعّرض حياة الغير أو سﻼمته اﳉسدية مباشرة للخطر
بانتهاكه اﳌتعمد والبّين لواجب من واجبات اﻻحتياط أو
السﻼمة التي يفرضها القانون أو التنظيم.
تكون العقوبة اﳊبس من ثﻼث ) (3سنوات إﱃ خمس )(٥

تطبق عﲆ الغرامة اﳌنصوص عليها ﰲ هذه اﳌاّدة أحكام
ال ـغ ـرام ـة اﳉزاف ـي ـة اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ق ـان ـون اﻹج ـراءات
اﳉزائية ،دون اﻹخﻼل باﻷحكام الواردة ﰲ هذه اﳌاّدة”.
اﳌاّدة  : ١١تعّدل وتتّمم أحكام اﳌاّدة  ٤٦٥من اﻷمر رقم
 ١٥٦–٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام  ١38٦اﳌوافق  8يونيو سنة
 ١9٦٦واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌاّدة  : ٤٦٥يعاقب العائد ﰲ مادة اﳌخالفات اﳌنصوص
عليها ﰲ هذا الباب ﲟا يأتي :
 – ١باﳊبس الذي قد تصل مدته إﱃ شهر ) (١وبغرامة قد
تصل إﱃ  3٤.٠٠٠دج ،ﰲ حالة العود ﰲ إحدى اﳌخالفات
الواردة ﰲ الفصل اﻷول،

سـ ـ ـن ـ ـ ـوات وال ـ ـ ـغ ـ ـرامـ ـ ـة مـ ـ ـن  3٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠٠.٠٠٠دج ،إذا

 – 2ب ا ﳊ ب س ا ل ذ ي ق د ت ص ل م د ت ه إ ﱃ عشرة ) (١٠أ ي ا م

ارتكبت اﻷفعال اﳌذكورة أعﻼه ،خﻼل فترات اﳊجر الصحي

و ب غ ر ا م ة ق د ت ص ل إ ﱃ  32.٠٠٠دج ،ﰲ حالة العود ﰲ إحدى

أو خﻼل وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية

اﳌخالفات الواردة ﰲ الفصل الثاني،

أو غيرها من الكوارث.
 – 3باﳊبس الذي قد تصل مدته إﱃ خمسة ) (٥أيام
ي ـ ـ ـع ـ ـ ـاقب الشخص اﳌع ـ ـ ـن ـ ـ ـوي ال ـ ـ ـذي ي ـ ـ ـرت ـ ـ ـكب اﳉري ـ ـ ـمـ ـ ـة
اﳌنصوص عليها ﰲ هذه اﳌاّدة وفقا لﻸحكام اﳌنصوص
عليها ﰲ هذا القانون”.
اﳌاّدة  : ٩ت ـ ـعّدل وت ـ ـتّمم أحـ ـ ـكـ ـ ـام اﳌاّدة  ٤٥9مـ ـ ـن اﻷمـر رقم
 ١٥٦–٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام  ١38٦اﳌوافق  8يونيو سنة
 ١9٦٦واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌاّدة  : ٤٥9يعاقب بغرامة من  ١٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠.٠٠٠دج
ويجوز أن يعاقب أيضا باﳊبس ﳌدة ثﻼثة أيام ،عﲆ اﻷكثر،

وبغرامة قد تصل إﱃ  3٠.٠٠٠دج ،ﰲ حالة العود ﰲ إحدى
اﳌخالفات الواردة ﰲ الفصل الثالث”.
اﳌاّدة  : ١٢ين ـ ـ ـشـ ـر هـ ـ ـذا القـ ـان ـ ـون ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرس ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .
رر باﳉزائر ﰲ  ٥رمضان عام  ١٤٤١اﳌوافق  28أبريل
ح ّ
سنة .2٠2٠
عبد اﳌجيد تبون
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01
01-14:
ﻗﺎﻧﻮن

/

/

/

اﻟﻤﺎدة 253:ﻣﻜﺮر 10 9 8 7 6
12 11

اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻨﺰاھﺔ
اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﺠﺮح اﻟﺨﻄﺄ
اﻟﻤﺎدة 290 :ﻣﻜﺮر
وﺗﻌﺮﯾﺾ ﺣﯿﺎة اﻟﻐﯿﺮ
ﻟﻠﺨﻄﺮ
اﻟﻤﺎدة291:

اﻟﻤﺎدة293:ﻣﻜﺮر/ﻣﻜﺮر1

اﻟﺘﻤﯿﯿــــــــﺰ

ﻗﺎﻧﻮن01-09:

09

/

ﻣﻌﺪﻟﺔ

/

/

/

اﻟﻤﺎدة 195:ﻣﻜﺮر

اﻟﺘﺰوﯾﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻹﻋﺎﻧﺎت

/

/

/

01

اﻟﻤﺎدة 87:ﻣﻜﺮر

ﻧﺸﺮ وﺗﺮوﯾﺞ أﺧﺒﺎر ﺗﻤﺲ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم

ﺘﻌﺪﯾﻞ
ﻣﻌﺪﻟﺔ

اﻟﻨــــــــﺺ اﻟﻘﺎﻧــﻮﻧﻲ
01
01-14
ﻗﺎﻧﻮن

ص

اﻟﻤﺎدة 295:ﻣﻜﺮر 1
اﻟﻤﺎدة 295 :ﻣﻜﺮر2
اﻟﻤﺎدة 295:ﻣﻜﺮر 3

/

ﻣﻠﻐﺎة ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻣﻌﺪﻟﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن01-14:

اﻟﻤﺎدة46:

ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن  05-20اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ
ﺗﻌﻮض ﻛﻞ إﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻠﻐﺎة ﺑﺎﻟﻤﻮاد
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
اﻟﻤﺎدة 295 :ﻣﻜﺮر:1ﺑﺎﻟﻤﺎدة 30:ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺎدة 295 :ﻣﻜﺮر:2ﺑﺎﻟﻤﺎدة 38:ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺎدة 295:ﻣﻜﺮر  3ﺑﺎﻟﻤﺎدة 3:ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن

21

10
11

11

اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص

اﻟﻤﺎدة 303:ﻣﻜﺮر/4ﻣﻜﺮر15

ﺟﺪﯾﺪة

ﻗﺎﻧﻮن01-09:

/

/

/

/

03

اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء

اﻟﻤﺎدة 303:ﻣﻜﺮر/16ﻣﻜﺮر29

ﺟﺪﯾﺪة

ﻗﺎﻧﻮن01-09:

/

/

/

/

04

ﺗﮭﺮﯾﺐ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ

اﻟﻤﺎدة 303:ﻣﻜﺮر/30ﻣﻜﺮر41

ﺟﺪﯾﺪة

ﻗﺎﻧﻮن01-09:

/

/

/

/

05

اﻟﻤﺎدة319:

/

01
01-14:
ﻗﺎﻧﻮن

/

/

/

12

اﻟﻤﺎدة320:

/

01
01-14:
ﻗﺎﻧﻮن

/

/

/

12

اﻟﻤﺎدة 330:

ﻣﻌﺪﻟﺔ

/

/

ﻗﺎﻧﻮن 19-15

/

/

15

اﻟﻤﺎدة  330:ﻣﻜﺮر

ﺟﺪﯾﺪة

/

/

ﻗﺎﻧﻮن 19-15

/

/

15

اﻟﻤﺎدة333:

/

01
01-14:
ﻗﺎﻧﻮن

/

/

/

12

اﻟﻤﺎدة 333:ﻣﻜﺮر3,2

/

/

ﻗﺎﻧﻮن 19-15

/

/

15

اﻟﻤﺎدة336:

/

01
01-14:
ﻗﺎﻧﻮن

/

/

/

12

اﻟﻤﺎدة337:

/

01
01-14:
ﻗﺎﻧﻮن

/

/

/

12

اﻟﻤﺎدة 341:ﻣﻜﺮر

/

/

ﻗﺎﻧﻮن 19-15

/

/

15

اﻟﻤﺎدة342:

/

01
01-14:
ﻗﺎﻧﻮن

/

/

/

12

اﻟﻤﺎدة344:

/

01
01-14:
ﻗﺎﻧﻮن

/

/

/

12

ﻗﺎﻧﻮن01-09:

/

/

/

/

06

اﻟﻤﺎدة368:

/

/

ﻗﺎﻧﻮن19-15:

/

/

15

اﻟﻤﺎدة369:

/

/

ﻗﺎﻧﻮن19-15:

/

/

15

اﻟﻤﺎدة459 :

ﻣﻌﺪﻟﺔ

/

/

/

/

ﻗﺎﻧﻮن06-20:

22

اﻟﻤﺎدة 459:ﻣﻜﺮر

ﺟﺪﯾﺪة

/

/

/

/

ﻗﺎﻧﻮن06-20:

22

اﻟﻤﺎدة465:

ﻣﻌﺪﻟﺔ

/

/

/

/

ﻗﺎﻧﻮن06-20:

22

ﺗﺮك اﻷطﻔﺎل وﺗﻌﺮﯾﻀﮭﻢ
ﻟﻠﺨﻄﺮ

اﻟﻤﺎدة 350:ﻣﻜﺮر/1ﻣﻜﺮر2

اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻌﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ

ﺟﺪﯾﺪة

ﺟــــــدول اﻟﻣواد اﻟﻣﻠﻐـــﺎة
اﻟﻤـــﻮاد
ﻣﻠﻐﺎة

اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ

اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧــﻮﻧﻲ

اﻟﻤﺎدة 144:ﻣﻜﺮر1

 -ﻣﻠـﻐﺎة ﺑﻤﻮﺟﺐ

ﻗﺎﻧﻮن14-11

اﻟﻤﺎدة 196:ﻣﻜﺮر

 -ﻣﻠﻐـــﺎة ﺑﻤﻮﺟﺐ:

ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ01-14:

13

 -ﺛﻢ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ

ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ06-20 :

19

ﻣﻠﻐﺎة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة 46

ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن 06-20 :اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ وﺧﻄﺎب
اﻟﻜﺮاھﯿﺔ

اﻟﻤﺎدة295:ﻣﻜﺮر1

اﻟﺼﻔﺤﺔ
08

