
 ةمراجعة املنظومة ال�رشیعی
 

�متثل أ�هداف املتو�اة يف هذا ا�ال، يف �ك�یف ال�رشیع الوطين مع املقای�س العاملیة و�ىل اخلصوص ت�ين  

و�ك�یفه مع املعایري ا�ولیة يف جمال حقوق إال�سان، ومطابقة ال�رشیع الوطين مع �لزتامات ا�ولیة لبالد�، 
  .مق�ضیات التطور �ق�صادي و�ج�عي

 

و قد ظهر �لیا رضورة اع�د مهنج تدرجيي يف مراجعة ال�رشیع عن طریق التكف�ل يف مر�� ٔ�وىل �ملسائل   
 .ذات الطابع �س�تع�ايل وٕا�داد نصوص ٔ�خرى مر�لیا

  

 :املر�� ا�ٔوىل
  

بت�ٔطري احلر�ت واحلقوق أ�ساس��ة واس�تقالل��ة القضاء وحتسني تضمنت مراجعة املنظومة القانونیة املتعلقة   
ٔ�داء اجلهاز القضايئ، مبا �سمح تقریب العدا� من املواطن وجعلها ٔ�كرث جنا�ة ورس�ة، ومت يف هذا إالطار 

 :تعدیل القوانني التالیة
 

یونیو  08يف  املؤرخ 156/ 66یعدل و �متم أ�مر  2019د�سمرب  18املؤرخ يف  10- 19قانون رمق 
 ):78املتضمن قانون إالجراءات اجلزائیة (جریدة رمسیة �دد  1966

مواصً� �لجهود اليت تبذلها ا�و� محلایة املال العام، مت تعز�ز وتدعمي إالطار القانوين ملاكحفة إالجرام والفساد   
رس�هتا من ق�ل النیابة العامة عن طریق ٕالغاء أ�حاكم ذات ا�ٓ�ر السلبیة �ىل حتریك ا�عوى العموم�ة ومما

 .وكذا ٕالغاء أ�حاكم اليت فرضت ق�ودًا �ىل ٔ�داء الرشطة القضائیة ومعلها
 

یونیو  08املؤرخ يف  155/ 66یعدل و �متم أ�مر  2016یونیو  22املؤرخ يف  02- 16قانون رمق 
 ):37املتضمن قانون العقو�ت (جریدة رمسیة �دد  1966

ٕاىل اجلهود اليت تبذلها  �النضاممانونیة يف جمال ماكحفة إالرهاب، �ونه �سمح �لجزا�ر �اء �مع الرتسانة الق  
كذا  أ�من و�س�تقرار يف العامل. و ا�مو�ة ا�ولیة يف جمال ماكحفة إالرهاب ا�ي ٔ�صبح �شلك هتدیدا �ىل

دول �ٔخرى بغرض ار�اكب یعزز وسائل ماكحفة إالرهاب من �الل جترمي ظاهرة املقاتلني ا��ن ی��قلون اىل 
 .ٔ�عامل ٕارهابیة ومينع متویل هذه أ�فعال

  



 
 :قانون إالجراءات املدنیة

 .2008ف�فري  25مؤرخ يف  09-08مت تعدیل قانون إالجراءات املدنیة وإالداریة مبوجب قانون رمق   
 .مت ٕاخضاع الغلق إالداري �لقضاء إالداري �س�تع�ايل  
 

 :القانون املتعلق �ملسا�دة القضائیة
متثل الهدف من التعدیل يف �سهیل ا�لجوء ٕاىل العدا� �لمعوز�ن و�كفل ا�و� بدفع �ٔتعاب احملايم ا�ي   

 .یعني يف هذا إالطار
  

 :املر�� الثانیة
 

القانون واملمتث� ف� ٕان مراجعة ال�رشیع �س�هتدف ٔ�ساسا ٕاىل �كر�س ٔ�مه املبادئ اليت تقوم �لهيا دو� احلق و   
 :یيل

  
I  -  واحلر�تتعز�ز إالطار ال�رشیعي املتعلق �حلقوق : 
 

حظیت مس�ٔ� تعز�ز احلقوق واحلر�ت مباكنة �اصة يف �ر�مج ٕاصالح العدا�، جتسدت يف تعدیل إالطار   
  :ال�رشیعي ملامرسة هذه احلقوق ومتثلت ٔ�مه التعدیالت ف� یيل

 

  .لتوق�ف �لنظر من ق�ل و�یل امجلهوریةمدى مالمئة ا مراق�ة •
 

  .الشخص املوقوف �لنظر حبقوقه ٕا�الم •
 

  .الت�ٔ�ید �ىل الطابع إالج�اري �لفحص الطيب ٕاذا طلبه املوقوف �لنظر •
 

  .هتیئة أ�ما�ن ا�صصة �لتوق�ف �لنظر •
 

  .ز�رة و�یل امجلهوریة ٔ�ما�ن التوق�ف �لنظر •
 

  .التحري عن ٔ�د� االهتام و�ٔد� النفيتعز�ز قرینة الرباءة بت�ٔ�ید م�دٔ�  •
 

  .النص �ىل ٕالزام�ة �س�ب�ب ٔ�وامر الوضع يف احل�س املؤقت •
 

  .توس�یع حق اس�ت��اف ٔ�وامر قايض التحق�ق اخلاصة �لوضع يف احل�س املؤقت والرقابة القضائیة •
 



  .تقلیص مواعید الطعون املتعلقة �حل�س املؤقت والرقابة القضائیة •
 

  .نیة اس�تد�اء مولكي أ�طراف شفاهةالنص �ىل ٕاماك •
 

  .التعویض عن اخلط�ٔ القضايئ واحل�س املؤقت �ري املربر •
 

  .�سهیل ا�لجوء �لعدا� �لمعوز�ن من �الل تعدیل قانون املسا�دة القضائیة •
 

  .ٕادراج جرامئ التعذیب والتحرش اجل�يس يف قانون العقو�ت •
 

  .اخلطريةم�دٔ� �دم تقادم بعض اجلنا�ت واجلنح  ٕاقرار •
 

  .تعز�ز حقوق ا�فاع عن طریق الرتخ�ص �لم�ايم مبسا�دة مولكه ٔ�مام و�یل امجلهوریة •
 

  .ضامن ٕالزام�ة ا�فاع �ل�دث •
 

  .النص �ىل بدٔ� رس�ن التقادم �ل�س�بة �لجرامئ اليت �كون حضیهتا �د� ابتداء من بلو�ه سن الرشد •
 

 .�شدید العقوبة يف بعض اجلرامئ عندما �كون الضحیة من الف�ات الضعیفة اكملعوقني واملس�نني •
  

II - يف جمال تقریب العدا� من املواطن: 
 

 .يف هذا إالطار، مت ٕا�داد �دة قوانني تتعلق الس�� �لتنظمي القضايئ و إالجراءات املدنیة وإالداریة  
 
 :ايئٕا�ادة النظر يف التنظمي القض  - 
املؤرخ يف  11-05واس��دا� �لقانون العضوي رمق  1965مت ٕالغاء قانون التنظمي القضايئ ا�ي یعود لس�نة   

، ا�ي �رس م�دٔ� ازدواج�ة القضاء املنصوص �لیه دس�تور� و�دد �یف�ات تنظمي وسري 2005جویلیة  17
فصل بقايض فرد �ىل مس�توى ا�ر�ة اجلهات القضائیة ومت �ح�فاظ مببدٔ� التقايض �ىل درج�ني وم�دٔ� ال

أ�وىل والفصل ب�شك�� جامعیة �ىل مس�توى اجلهات القضائیة أ�خرى ومت حتدید �شك�� لك �ة قضائیة 
 .و�یف�ات معلها

 
 :املتضمن قانون إالجراءات املدنیة وإالداریة 2008/ 02/ 25املؤرخ يف  09/ 08قانون رمق   - 
قانون إالجراءات املدنیة، و ذ� من �الل ت��ع مسار ا�عوى املدنیة  ٔ�عید النظر لكیة يف شلك ومضمون  

ابتداء من رفعها مث سريها وم�ابعهتا ٔ�مام اجلهات القضائیة ٕاىل �ایة صدور احلمك الفاصل يف الزناع وتنف�ذه، 



ا� وت�س�یط ٕاجراءات التقايض جبعلها ٔ�كرث مرونة ووضو�ا، ؤ�قل �اكلیف وذات مصداق�ة ٕالرساء �دا� فع
  .تضمن الفصل يف الزنا�ات يف �ٓ�ال معقو� يف ظل ا�رتام حقوق ا�فاع، والو�اهیة يف التقايض

 

كام جيسد هذا القانون املبادئ أ�ساس�یة اليت تقوم �لهيا قوا�د العدا� وإالنصاف ويه املبادئ املكرسة يف   
یة حقوق أ�ش�اص يف التقايض، الس�� ا�س�تور و املواثیق ا�ولیة اليت صادقت �لهيا اجلزا�ر، يف جمال حام

إال�الن العاملي حلقوق إال�سان والعهد ا�ويل �لحقوق املدنیة والس�یاس�یة، وحيدد هذا القانون، إالجراءات 
املتبعة ٔ�مام اجلهات القضائیة العادیة واجلهات القضائیة إالداریة ویتضمن ٔ�حاكما تتعلق �لطرق البدی� ل�سویة 

 .الصلح والوساطة و�سهیل ا�لجوء ٕاىل التحكمي ا�ا�يل وا�ويلالزنا�ات عن طریق 
ومت وضع ا�ٓلیات الرضوریة لتطبیقه، الس�� ٕا�داد  2009فربا�ر  25د�ل هذا القانون �زي التطبیق يف   

 .املرسوم التنف�ذي ا�ي حيدد �یف�ات تعیني الوس�یط القضايئ
  

III -  صاديمطابقة ال�رشیع مع الواقع �ج�عي و�ق�: 
 

لقد مت تعدیل �دة قوانني الس�� قانون أ�رسة وقانون اجل�س�یة وقانون املسا�دة القضائیة كام �درت وزارة   
العدل مبراجعة القوانني أ�ساس�یة اليت حتمك املعامالت املدنیة والت�اریة ویتعلق أ�مر �لقانون املدين والقانون 

 .الت�اري
 
 :تعدیل قانون أ�رسة -  1
ب��ص�ب جلنة وطنیة ملراجعة قانون أ�رسة، �لصت ٕاىل  2003ٔ�كتو�ر  26ت وزارة العدل بتارخي قام  

 2005/ 02/ 27املؤرخ يف  01-05اقرتاح التعدیالت اليت ٔ�د�لت �ىل هذا القانون مبوجب أ�مر رمق 
عدیالت ،و اليت تتعلق ب�ٔحاكم الزواج والطالق وال�سب والوالیة، ح�ث مست الت15جریدة رمسیة �دد 

أ�ساس�یة مراجعة رشوط ؤ�راكن عقد الزواج وٕاقرار حقوق والزتامات م�باد� بني الزو�ني و التضییق من 
جمال ا�لجوء ٕاىل تعدد الزو�ات و النظام القانوين ٔ�مالك الزو�ني، و النص �ىل ٕاماكنیة اع�د الطرق 

 �لمحضون، �ٕالضافة ٕاىل �دة �ٔحاكم العلمیة احلدیثة ٕالثبات ال�سب، و ٕالزام املطلق بتوفري سكن مالمئ
ٕاجرائیة ٔ�مهها جعل النیابة العامة طرفا ٔ�صلیا يف مجیع ا��اوى اليت �ريم ٕاىل تطبیق قانون أ�رسة، و ٕاعطاء 
 .رئ�س احملمكة صالح�ة الفصل �ىل و�ه �س�تع�ال يف لك ما یتعلق �لنفقة و احلضانة و الز�رة و املسكن

بت�دید رشوط  31جریدة رمسیة �دد  2006ماي  11املؤرخ يف  154-�06ذي رمق كام �اء املرسوم التنف   
املتضمن  1984یونیو س�نة  09املؤرخ يف  11-84مكرر من القانون رمق  7و �یف�ات تطبیق ٔ�حاكم املادة 

 .قانون أ�رسة
  



 
 :تعدیل قانون اجل�س�یة -  2
-70املعدل لٔ�مر رمق  2005ف�فري  27خ يف املؤر 01-05تتعلق مج� التعدیالت اليت �اء هبا أ�مر رمق   

  :املتضمن قانون اجل�س�یة اجلزا�ریة ف� یيل 1970د�سمرب  15املؤرخ يف  86
 

  .اع�د معیار ال�سب لٔ�م يف متتع ٔ�والدها �جل�س�یة اجلزا�ریة أ�صلیة •
 

  .�دم ام�داد ٔ��ر التجرید من اجل�س�یة اجلزا�ریة ٕاىل الزوج وأ�والد القرص •
 

  .مشلكة ٕاثبات اجل�س�یة اجلزا�ریة �ل�س�بة �لو� املولود من ٔ�ب جمهول ؤ�م جزا�ریة�ل  •
 

  .اع�د سن الرشد املنصوص �لیه يف القانون املدين �ىل غرار القوانني أ�خرى •
 

 .اعتبار النیابة العامة طرفا �ٔصلیا يف مجیع ا��اوى املتعلقة �جل�س�یة •
 
�ٔغشت س�نة  05املؤرخ يف  57- 71یعدل و �متم أ�مر رمق  2001اي م 22املؤرخ يف  06- 01قانون رمق  -  3

 ):29املتعلق �ملسا�دة القضائیة (جریدة رمسیة �دد  1971
 

  :ندرج �ٔمه التعدیالت ف� یيل
 

جتس�ید م�دٔ� املساواة بني املواطنني يف ا�لجوء ٕاىل القضاء، من �الل توس�یع جمال �س�تفادة من   •
ص ا��ن هلم موارد �ري اكف�ة �لمطالبة حبقوقهم، قصد ضامن حقهم يف ا�فاع املسا�دة القضائیة لٔ�ش�ا

  .املكفول يف ا�س�تور
 

، املتضمن قانون 2008فربا�ر س�نة  25املؤرخ يف  09-�08ك�یف أ�مر السالف ا��ر مع القانون رمق   • 
  .القضايئ من طرف حمام إالجراءات املدنیة وإالداریة، ا�ي ینص �ىل ٕالزام�ة متثیل اخلصوم ٔ�مام ا�لس

 

تكفل �ملسا�دة القضائیة ٔ�مام اجلهات القضائیة إالداریة جتس�یدا ملبدٔ� ازدواج�ة القضاء املكرس يف ال   •
ا�س�تور، ا�ي �رس نظام ازدواج�ة القضاء ونص �ىل ٕا�شاء �ات قضائیة ٕاداریة ٕاىل �انب اجلهات 

  .القضائیة العادیة
 

�دة القضائیة اليت متنح بقوة القانون ٕاىل املعوقني وحضا� جرامئ �جتار توس�یع جمال �س�تفادة من املسا  •
  .�ٔ�ش�اص و�ٔ�عضاء وهتریب املهاجر�ن وإالرهاب، نظرا خلطورة هذه اجلرامئ و جترميها يف ال�رشیع الوطين

 

  .تفعیل تطبیق املسا�دة القضائیة يف جمال التنف�ذ •
 



ٕافادة أ�ج�يب املقمي بصورة قانونیة �ىل إالقلمي الوطين وا�ي ال �سمح � موارده من املطالبة حبقوقه ٔ�مام   •
  .القضاء من ٔ�حاكم املسا�دة القضائیة، تطبیقا لالتفاق�ات ا�ولیة املصدق �لهيا من ق�ل بالد�

 

  .�زوید ماكتب املسا�دة القضائیة ب�ٔمانة دامئة •
 

ع ٔ�تعاب احملايم ٔ�و املوثق �ٔو احملرض القضايئ املعینني يف ٕاطار املسا�دة القضائیة، قصد �كفل ا�و� بدف •
 .حتسني اخلدمات املقدمة من ق�لهم يف هذا ا�ال

 
 1975س�مترب  26املؤرخ يف  58-75یعدل و �متم أ�مر رمق  2007ماي  13املؤرخ يف  05-07قانون رمق  - 4

  :، وتتعلق �ٔمه التعدیالت بـ)44املتضمن القانون املدين (جریدة رمسیة �دد 
 

 �ردد ضامن احلریة التعاقدیة �ل�س�بة �لمعامالت ا�ولیة �رفع لك العق�ات القانونیة اليت �شلك س��ا يف  •
املس�مثر�ن أ��انب �ىل الق�ام ب�شاطات ٔ�و اس��رات يف اجلزا�ر، و ذ� بتوضیح قوا�د التنازع وتوح�دها 

  .حىت �سهل فهمها
 

  .النظر يف نطاق مسؤولیة املتبوع عن �بعه ٕا�ادة •
 

  .إالرادة املنفردة مصدرا لاللزتام مس�تق� عن العقد ٕاقرار •
 

  .عن الرضر أ�ديب وحتدید رشوط �س�تفادة م�ه ٕاقرار رصا�ة احلق يف التعویض •
 

  .ٕاقرار الك�ابة إاللكرتونیة �وس�ی� ٕاثبات �ىل غرار الك�ابة �ىل الورق، وٕاقرار التوق�ع إاللكرتوين •
 

مراجعة ٔ�حاكم إالجيار املدين عن طریق ٕا�ادة التوازن بني حقوق والزتامات املؤجر واملس�ت�ٔجر الس�� من  •
حامیة مللك�ة املؤجر وال یطبق ذ� ٕاال بعد مرور عرش س�نوات من صدور هذا  �الل �ذف حق البقاء

) 60القانون يف اجلریدة الرمسیة، مع �دم تطبیق هذه أ�حاكم اجلدیدة �ىل أ�ش�اص ا��ن یبلغون س�تني (
عقد إالجيار،  س�نة عند �رش هذا القانون يف اجلریدة الرمسیة كام مت ٕالغاء التن��ه �ٕال�الء واشرتاط الك�ابة يف

 .وذ� هبدف حتر�ر سوق إالجيار وحتفزي املؤجر�ن �ىل ت�ٔ�ري ٔ�مال�هم
 
 26املؤرخ يف  59- 75یعدل و �متم أ�مـر رمق  2005فربا�ر  6املؤرخ يف  02- 05مبوجب القانون رمق  - 5

 ):11املتضمـن القانون الت�اري (جریدة رمسیة �دد  1975س�مترب 
�ىل إالطار القانوين املتعلق �ٕالجيار الت�اري وجع� خيضع ملبدٔ� حریة التعاقد،  ا�ي ٔ�ضفى نوع من املرونة  

وٕالزام املس�ت�ٔجر مبغادرة العني املؤجرة ��هتاء أ��ل احملدد يف العقد دون �ا�ة ٕاىل توج�ه تن��ه �ٕال�الء �ٔو 
 .دفع تعویض �س�تحقاق، مع اشرتاط الرمسیة يف عقد إالجيار الت�اري



بري وقائیة �ل�د من ٕاصدار ش�یاكت بدون رصید، مبا �سمح �لبنوك ٕ�جراء رقابة مس�بقة �ىل ٕاضفاء تدا  •
�شوفات أ�رصدة ق�ل الت�ٔشري �لهيا، ٕاذ �سمح هذه إالجراءات ب�سویة �ارض ا�فع �ىل مس�توى البنك، 

  .وال یل��ٔ ٕاىل املتابعة اجلزائیة ٕاال يف �ا� فشل ال�سویة الودیة
 

قانون الت�اري مع ال�رشیع اخلاص املعمول به و ذ� �لنص �ىل الوسائل مطابقة بعض ٔ�حاكم ال  •
  .�لكرتونیة ملوا�بة التطور ا�ي یعرفه النظام املايل

 

 ).�كر�س بعض طرق ووسائل ا�فع (التحویل و�ق�طاع وبطاقة ا�فع وت��ان رشوط اس�تعاملها •
  

IV  - ي العدا��رق�ة القوانني أ�ساس�یة ملس�ت�ديم القطاع ومسا�د: 
 

يف هذا الصدد، مت مراجعة القانون أ�سايس �لقضاء وقانون املوثق وقانون احملرض القضايئ، والقوانني   
 :أ�ساس�یة ٔ�م�اء الضبط ومس�ت�ديم قطاع السجون وذ� �ىل النحو ا�ٓيت

 
 :�ل�س�بة �لقضاة -  1
 :��لس أ��ىل �لقضاء والثاين  �لقانون أ�سايس �لقضاء ، یتعلق أ�ولٕاصدار قانونني عضویني مت  
 

 :القانون العضوي املتضمن القانون أ�سايس �لقضاء  - 
املتضمن القانون أ�سايس �لقضاء (اجلریدة الرمسیة �دد  2004س�مترب  06املؤرخ يف  11- 04القانون رمق   

من احلقوق تضمن  ) یعزز هذا القانون اس�تقاللیة القايض ویصون �نة القضاء من �الل ٕاقراره �مو�ة57
 .�لقايض حامیته من مجیع الضغوطات و�رمس إالطار القانوين ملامرسة املهنة

 
 :القانون العضـوي املتعلق ب�شك�ل�ة ا�ل�س أ��ىل �لقض�اء وتنظمي�ه وسريه  - 
املتعلق ب�شك�ل ا�لس أ��ىل �لقضاء و مع� و  2004س�مترب  06املؤرخ يف  12- 04القانون رمق   

ته، یعزز هذا القانون اس�تقالل��ة ا�لس أ��ىل �لقض�اء من �الل اس��عاد متثیل إالدارة ف�ه، صالح�ا
لی�شلك بذ� من القضاة وبعض الشخصیات اليت یعیهنا رئ�س امجلهوریة، مع النص �ىل �زوید هذا ا�لس 

 .�لوسائل ال�رشیة واملادیة الالزمة الس�تقاللیة سريه
 
 :دا��ل�س�بة ملسا�دي الع - 2
 :�ىل النحو ا�ٓيت  قانون احملرض القضايئو قانون املوثق مت يف هذا الصدد مراجعة  
 
 :14املتضمن �نة املوثق جریدة رمسیة �دد  2006فربا�ر  20املؤرخ يف  02-06القانون رمق  - 



املؤرخ  02-06بغرض �رتقاء هبذه املهنة و ٕایالهئا العنایة الالزمة، متت ٕا�ادة تنظميها مبوجب القانون رمق   
بتك�یف رشوط ممارسة هذه املهنة، مبا حيقق النوعیة وحتس�ـن أ�داء التوثیقـي قصد  2006ف�فري  20يف 

مناط اجلدیدة �لحصول �ىل املمتلاكت و �س�ت�ابة �لمتطل��ات اجلدیدة النامجة عن تطور املعامالت وا�ٔ 
روعي ف�ه ت�ٔهیل العنرص ال�رشي من �الل ٕاخضاع املرتحشني ملهنة التوثیق ٕاىل �كو�ن نظري وتطبیقي یتوج 

 .�شه�ادة الكفاءة املهن��ة �لتوثیق ال�ـي اس�ت�د�ا ه�ذا القانـون
نص �ىل ٕاماكنیة مراق�ة ماكتب التوثیق كام مت تعز�ز مراق�ة ا�و� ملهنة التوث�ـق الس�� من �الل ال   

 .وتف��شها، مما س�سمح من حتسني ٔ�داهئا، وحتسني نوعیة اخلدمات اليت تقدمه �لمواطن
 
  ):14املنظم ملهنة احملرض القضائـي (جریدة رمسیة رمق 2006ف�فري  20املؤرخ يف  03- 06قانون رمق  - 
 

  :ٔ�مه ما �اء به هذا القانون
 

  .ة ملهنة احملرض القضايئاس�ت�داث شهادة الكفاء •
 

  .توس�یع �خ�صاص إالقلميي �لمحرض القضايئ ٕاىل دا�رة اخ�صاص ا�لس القضايئ •
 

  .تعز�ز مراق�ة و�یل اجلهوریة ملاكتب احملرض�ن القضائیني •
 

النص �ىل ٕاماكنیة مراق�ة ماكتب احملرض�ن القضائیني وتف��شها، قصد حتسني ٔ�داهئا وحتسني نوعیة  •
 . تقد�ا �لمواطناخلدمات اليت

 
 :�ل�س�بة ٔ�م�اء الضبط -  3
د�سمرب  24املؤرخ يف  409- 08تضمن املرسوم التنف�ذي احملدد �لقانون أ�سايس ٔ�م�اء الضبط رمق   

حقوق وواج�ات هذه الف�ة من املس�ت�دمني ونظا�م �نضباطي وی�ٔ�ذ بعني �عتبار خصوصیة  ،2008
 .�ا�م

 
 :لسجون�ل�س�بة ملوظفي ٕادارة ا -  4
ٔ��ذ املرسوم التنف�ذي احملدد لقانوهنم أ�سايس بعني �عتبار خصوصیات وطبیعة �ام موظفي ٕادارة   

السجون ا��ن �شلكون سلاك ٔ�م�یا یق�يض اس�تعدادات �نیة ممتزية وقدرات بدنیة ونفس�یة حق�ق�ة ملوا�ة 
 .التطور الك�ري ا�ي �شهده املؤسسات العقابیة



 
V - یة ا�متع من إالجراميف جمال حام: 
 
مت جترمي ٔ�فعال �دیدة يف قانون العقو�ت وٕا�داد نصوص قانونیة �اصة تتعلق ببعض اجلرامئ اخلطرية وذ�   

  :�ىل النحو ا�ٓيت
 
 1966یونیو  08املؤرخ يف  155/ 66یعدل و �متم أ�مر  2016یونیو  22املؤرخ يف  02- 16قانون رمق   - 

  ).37جریدة رمسیة �دد املتضمن قانون العقو�ت (
 

 1966یونیو  08املؤرخ يف  156/ 66یعدل و �متم أ�مر  2019د�سمرب  18املؤرخ يف  10- 19قانون رمق  - 
  ).78املتضمن قانون إالجراءات اجلزائیة (جریدة رمسیة �دد 

 

اصني �لرصف املتعلق بقمع خمالفة ال�رشیع والتنظمي اخل 1996جویلیة  9املؤرخ يف  22- 96عدیل أ�مر رمق ت - 
(جریدة رمسیة  2003فربا�ر  19املؤرخ يف  01- 03وحركة رؤوس أ�موال من وٕاىل اخلارج مبوجب أ�مر رمق 

  ).�12دد 
 

یولیو  15املــؤرخ يف  09-06املعدل مبوجب أ�مر رق�م  2005غشت  23املؤرخ يف  06- 05أ�مر رمق  - 
  ).47املتعلق مباكحفة ا�هتریب (جریدة رمسیة �دد  2006

 

املتعلق �لوقایة من ا�درات واملؤ�رات العقلیة ومقع  2004د�سمرب  25املؤرخ يف  18- 04قانون رمق  - 
  .�ري املرشو�ني هبا �س�تعامل و�جتار

 

املتعلق �لوقایة من تب��ض أ�موال ومتویل إالرهاب وماكحفهتام  2005فربا�ر  6املؤرخ يف  01- 05قانون رمق  - 
  ).11(جریدة رمسیة �دد 

 

 .املتعلق �لوقایة من الفساد وماكحفته املعدل و املمتم 2006فربا�ر  20املؤرخ يف  01- 06قانون رمق  - 
املتضمـن القوا�د اخلاصة �لوقای�ة من اجلرامئ املتص� بتك�ولوج�ات إال�الم واالتصال  04- 09قانون رمق  - 

  ).47وماكحفهتا (جری�دة رمسیة �دد 
 

  :نصوص تنظميیة �ٔخرى
 

املرسوم الرئايس املتعلق خبمت ا�و� ا�ي تضمن حتدید رشوط و�یف�ات م�ح رخصة صنع خمت ا�و�   •
و�سلميه واس�تعام� واسرتداده مضن ٕاطار قانوين م�اسب ميكن وز�ر العدل، �افظ أ�خ�ام من ممارسة �امه 



 الج�ناب �ٔي اس�تعامل �ري القانونیة حبفظ أ�خ�ام من �الل الرقابة السابقة والالحقة لرشوط اس�تعام�
  .مطابق �لقانون وميسء لسلطة ومصداق�ة ا�و�

 

املرسوم التنف�ذي املتضمن ٕا�شاء مركز البحوث القانونیة والقضائیة ا�ي یعزز قدرات وزارة العدل يف   •
  .جمال ٕا�داد النصوص ال�رشیعیة والتنظميیة

 

، كام 1999ا� عرف قفزة نوعیة ومكیة ابتداء من س�نة ميكن القول يف أ��ري ٔ�ن ال�رشیع املتعلق بقطاع العد  
  :صدرت قوانني ٔ�خرى اكلتايل

 

القانون العضوي املتعلق �حملمكة العلیا، والقانون العضوي املعدل واملمتم �لقانون العضوي املتعلق مب�لس   •
  .ا�و�، والقانون العضوي املعدل واملمتم �لقانون العضوي املتعلق مبحمكة التنازع

 

یتعلق �خ�صاصات جملس ا�و�  1998/ 06/ 01مؤرخ يف  37جریدة رمسیة �دد  01-98قانون رمق   •
  وتنظميه ومع� املعدل واملمتم،

 

حيدد تنظمي احملمكة العلیا ومعلها  2011/ 07/ 31املؤرخ يف  42جریدة رمسیة �دد  12-11قانون رمق   •
  .واخ�صاصاهتا

 

 احملامك �داریة: 
 

  .یتعلق �حملامك إالداریة 1998/ 06/ 01مؤر�ة يف  37جریدة رمسیة �دد  02- 98القانون رمق   •
 

حيدد �یف�ات تطبیق  1998/ 11/ 15مؤر�ة يف  85جریدة رمسیة �دد  356-98مرسوم تطبیقي رمق   •
 29جریدة رمسیة �دد  195/ 11املتعلق �حملامك إالداریة معدل مبرسوم تنف�ذي رمق  02/ 98القانون رمق 

ا�ي حيدد  1998/ 11/ 14املؤرخ يف  356/ 98یعدل املرسوم التنف�ذي رمق  2011/ 05/ 22ة يف مؤر�
  .واملتعلق �حملامك إالداریة 1998/ 05/ 30املؤرخ يف  02-�98یف�ات تطبیق ٔ�حاكم القانون رمق 

 

 حممكة التنازع: 
 

 

�خ�صاصات حممكة التنازع  ، یتعلق1998/ 06/ 07مؤر�ة يف  39جریدة رمسیة �دد  03-98قانون رمق   •
 .وتنظميها ومعلها

 


