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rوضع منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل -
- إرســال الــوثــائق واحملــررات الــقــضــائــيــة بــطــريــقـة

rإلكترونية
- اســـتــخـــدام تــقـــنـــيــة احملـــادثـــة اHــرئـــيـــة عن بـــعــد في

اإلجراءات القضائية.
الفصـل الثاني الفصـل الثاني 

اHنظومة اHعلوماتية اHركزية لوزارة العدل واإلشهاداHنظومة اHعلوماتية اHركزية لوزارة العدل واإلشهاد
 على صحة الوثائق اإللكترونية على صحة الوثائق اإللكترونية

القسم األول القسم األول 
اHنظومة اHعلوماتية اHركزية لوزارة العدلاHنظومة اHعلوماتية اHركزية لوزارة العدل

اHــادة اHــادة 2 : حتـــدث مـــنـــظـــومــة مـــعـــلـــومـــاتــيـــة مـــركـــزيــة
لـلـمعـاجلـة اآللـية لـلـمعـطـيـات تتـعـلق بـنشـاط وزارة الـعدل
واHـؤسـسات الـتـابـعة لـهـا وكذا اجلـهـات الـقضـائـيـة للـنـظام
الــقــضـائي الــعــادي والــنـظــام الــقــضـائـي اإلداري ومـحــكــمـة

التنازع. 
اHــادة اHــادة 3 : : تـــضـــمن احلـــمــايـــة الـــتــقـــنـــيــة لـــلـــمــعـــطـــيــات
اHــــذكــــورة في اHــــادة 2 أعالهr قــــراءة وكــــتــــابــــةr بــــواســــطـــة
بـرنامج إلكتروني يـرخص باستعـمال معطيـات اHنظومة

اHركزية. 
القسم الثاني القسم الثاني 

التصديق اإللكترونيالتصديق اإللكتروني
اHــــــادة اHــــــادة 4 :  : �ــــــكـن أن تــــــمــــــهـــــــر الــــــوثــــــائـق واحملــــــررات
الـــــقـــــضــــائـــــيـــــة الــــتـي تـــــســــلّـــــمـــــهــــا مـــــصـــــالح وزارة الـــــعــــدل
واHــؤســسـات الــتــابــعـة لــهــا واجلــهـات الــقــضــائـيــة بــتــوقـيع
إلكتروني تكـون صلته باحملرر األصلي مضمونة بواسطة

وسيلة حتقق موثوقة.
اHـادة اHـادة 5 : : تـفـتــرض اHـوثـوقـيــة في وسـيـلــة الـتـصـديق
إلى غايـة إثبات الـعكس مـتى أنشئ الـتوقيع اإللـكتروني

وكانت هوية اHوقع أكيدة و سالمة العقد مضمونة. 
اHـادةاHـادة 6 : : يـتم إثـبـات الـعالقـة بـY معـطـيـات الـتـحقق
مـن الــتــوقــيع اإللــكـــتــروني وصــاحب الــتـــوقــيع عن طــريق

شهادة إلكترونية موصوفة تصدرها وزارة العدل.
اHــــادة اHــــادة 7 : : تــــضـــــمن وزارة الـــــعــــدل الـــــتـــــصــــديـق عــــلى
التـوقـيع اإللـكـتـروني بـواسـطـة تـرتـيب إلـكـترونـي مؤمن
يضـمن التـعرف على هـوية الـشخص اHـرسل إليه وتاريخ

صالحية التوقيع واHعلومات التي يتضمنها.

  قـانـون رقم قـانـون رقم 15-03 مـؤرخ في  مـؤرخ في 11 ربـيع الــثــاني عـام  ربـيع الــثــاني عـام 1436
اHــوافق أواHــوافق أوّل فــبــرايــر ســنـة ل فــبــرايــر ســنـة r2015 يــتـعــلـق بــعــصــرنـةr يــتـعــلـق بــعــصــرنـة

العدالة.العدالة.
ــــــــــــــــــــ

 rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــواد 119 و120

rو122 و125 و 126 و151 منه
- و ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

rتممHعدل واHا rاإلجراءات اجلزائية
- و ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

rتممHعدل واHا rالعقوبات
- و ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75-58  اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000-03  اHـــؤرخ في 5
جمـادى األولى عام 1421 اHوافق 5  غشت سنة 2000 الذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rعدلHا rالسلكية والالسلكية
- و ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 08-09  اHــــؤرخ في 18
صـفر عام 1429 اHوافق 25  فبـراير سـنة 2008 واHـتضمن

rدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- و ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-04 اHــــؤرخ في 14
شـعـبـان عـام 1430 اHـوافق 5  غـشت سـنة 2009 واHـتـضمن
الـــــقـــــواعـــــد اخلـــــاصـــــة بـــــالـــــوقـــــايـــــة مـن اجلـــــرائم اHـــــتـــــصـــــلـــــة

rبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها
 rوبعد رأي مجلس الدولة -

rانHوبعد مصادقة البر -
يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

 الفصل األول  الفصل األول 
أحكام عامةأحكام عامة
القسم األول القسم األول 
اHوضوعاHوضوع

اHادة األولى :اHادة األولى : يـهدف هذا الـقانـون إلى عصرنـة سير
قطاع العدالة من خالل : 

قوان%قوان%
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حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيـق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــــادة اHــــادة 8 :  : تــــتــــحــــمـل وزارة الــــعــــدل جتــــاه األشــــخــــاص
الـذين صـدقت على تـوقـيـعـهم وكذا جتـاه الـغـير اHـسـؤولـية

القانونية اHتعلقة بالشهادات التي تصدرها.
الفصل  الثالثالفصل  الثالث

 إرسال الوثائق واإلجراءات القضائية  إرسال الوثائق واإلجراءات القضائية 
بالطريق اإللكترونيبالطريق اإللكتروني

القسم األولالقسم األول
مجال التطبيقمجال التطبيق

اHــادة اHــادة 9 :  : فـــضال عـن الــطـــرق اHـــنـــصـــوص عـــلـــيــهـــا في
قــانــون اإلجــراءات اHــدنــيــة واإلداريــة وقــانــون اإلجــراءات
اجلـــزائـــيـــة في هـــذا اجملـــالr �ـــكن أن يـــتم تـــبـــلـــيـغ وإرســال
الـــوثــائق واحملــررات الــقــضــائــيـــة واHــســتــنــدات بــالــطــريق
اإللــكــتـرونـي وفـقــا لـلــشــروط والـكــيــفـيــات احملــددة في هـذا

القانون.
حتـدد كيفيـات تطبـيق هذه اHادةr عنـد االقتضاءr عن

طريق التنظيم.
اHــــادة اHــــادة 10 :  : يــــجب أن تــــضــــمـن الــــوســــائل الــــتــــقــــنــــيــــة
اHـــســـتــــعـــمــــلـــة فـي إرســـال الــــعـــقــــود والـــوثـــائـق بـــالــــطـــريق

اإللكترونيr ما يأتي : 
- الـــــــتـــــــعــــــرف  اHـــــــوثـــــــوق عــــــلـى أطـــــــراف الــــــتـــــــراسل

rاإللكتروني
rرسلةHسالمة الوثائق ا -
rأمن و سرية التراسل -

- حـفظ اHعطـيات  ا يسـمح بتحـديد تاريخ اإلرسال
واالستالم من طرف اHرسل إليه بصفة أكيدة. 

تـــتــمـــتع الــوثـــيــقــة اHـــرســلـــة بــالــطـــريق اإللــكـــتــروني
بــصـــحــة وفـــعـــالــيـــة الــوثـــيـــقــة األصـــلــيـــة إذا أعـــدت وفق مــا
تـقـتضـيه اإلجـراءات وتـوفرت الـشـروط اHـنـصوص عـلـيـها

في الفقرة السابقة.
حتـدد كيفيـات تطبـيق هذه اHادةr عنـد االقتضاءr عن

طريق التنظيم.
القسم الثاني القسم الثاني 

الكيفيات واHصاريفالكيفيات واHصاريف
اHــادة اHــادة 11 : : يـــتـــرتب عـــلى إرســـال الـــعـــقـــود والــوثـــائق
بـالطـريق اإللـكتـروني إشـعار بـاالسـتالم اإللكـتروني وارد

من اHرسل إليهr يبY تاريخ وساعة االستالم.

يكون اإلشعار بـاالستالم اHنصوص عليه في الفقرة
الـــســابـــقــة  ـــثـــابــة تـــأشــيـــرة وخــتـم وتــوقـــيع أو أي إشــارة
مـوضوعة على الـعقد أو نـسخته تفـيد االستالم r إذا كانت

هذه الشكليات منصوصا عليها قانونا.

اHــادة اHــادة 12 : : إذا كـــان الــقـــيـــام بــإجـــراء مــا واجـــبــــا قــبل
انــــــقـــــضــــــاء أجل مــــــحــــــددr ولم يــــــكن بــــــاإلمــــــكــــــان إرســــــالــه
بالطــريق اإللكتروني في آخر يوم منه لسبب خارج عن

إرادة اHرسلr �دد األجل إلى يوم العمل اHوالي.

اHادة اHادة 13 : : إذا ¥ تسليم الـوثائق القضائـية بالطريق
اإللـــكــــتـــرونيr حتـــصـل اHـــصـــاريف وغـــيــــرهـــا من احلـــقـــوق
اHـسـتـحــقـة لـلـخـزيـنـة الــعـمـومـيـة وفـقــا لـلـتـشـريع الـسـاري

اHفعول. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفصل الرابعالفصل الرابع

 استعمال احملادثة اHرئية عن بعد أثناء اإلجراءات استعمال احملادثة اHرئية عن بعد أثناء اإلجراءات
القضائيةالقضائية

القسم األولالقسم األول

شروط االستعمالشروط االستعمال

اHـادة اHـادة 14 :  : إذا اســتـدعـى بـعــد اHــسـافــة أو تــطـلب ذلك
حسن سير الـعدالةr �كن استـجواب وسماع األطراف عن
طــــريق احملــــادثـــة اHــــرئـــيــــة عن بــــعــــدr مع مــــراعـــاة احــــتـــرام
احلقـوق والـقواعـد اHـنصـوص عـليـها فـي قانـون اإلجراءات
اجلزائية ووفقا لألحكام اHنصوص عليها في هذا الفصل.

يجب أن تضمن الوسـيلة اHستعـملة سرية اإلرسال
وأمانته.

يـــتم تـــســـجـــيل الـــتـــصـــريـــحــات عـــلـى دعـــامــة تـــضـــمن
سالمتها وترفق  لف اإلجراءات.

تــدون الــتــصـريــحــات كــامــلــة وحــرفــيــا عــلى مــحــضـر
يوقع من طرف القاضي اHكلف باHلف وأمY الضبط.

القسم الثانيالقسم الثاني

اإلجراءاتاإلجراءات

اHــــادة اHــــادة 15 : : �ــــكـن قـــاضـي الـــتــــحــــقــــيق أن يــــســــتـــعــــمل
احملـادثـة اHـرئـيـة عن بـعـد في اسـتـجـواب أو سـمـاع شـخص

وفي إجراء مواجهات بY عدة أشخاص.

�كـن جهـة احلـكم أيـضـا أن تـسـتـعـمل احملـادثـة اHـرئـية
عن بعد لسماع الشهود واألطراف اHدنية واخلبراء.
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و�ـكن جــهـة احلـكم الــتي تـنــظـر في قـضــايـا اجلـنح أن
تـلـجـأ إلى نـفس اآللـية لـتـلـقي تـصـريـحـات مـتـهم مـحـبوس

إذا وافق اHعني والنيابة العامة على ذلك.
اHـادة اHـادة 16 : : يـتم االسـتــجـواب أو الــسـمـاع أو اHــواجـهـة
بــاســتـعــمــال آلــيـة احملــادثــة اHــرئـيــة عن بــعــد  ـقــر احملــكــمـة
األقـــــرب من مـــــكـــــان إقــــامـــــة الـــــشـــــخص اHـــــطـــــلـــــوب تــــلـــــقي
تـصـريـحـاتهr بحـضـور وكـيل اجلـمـهـورية اخملـتص إقـلـيـمـيا

وأمY الضبط.
يـتـحــقق وكـيل اجلـمـهـوريــة من هـويـة الـشـخص الـذي

يتم سماعه ويحرر محضرا عن ذلك.
إذا كــان الـشــخص اHــســمــوع مــحـبــوســاr تــتم احملــادثـة
اHـرئـيـة عن بـعـد من اHـؤسـسـة الـعـقـابـيـة الـتي يـوجـد فـيـها
احملـبـوس وفـقـا لـلـكـيـفـيـات احملـددة في الـفـقـرة الـسـابـقـة مع
مــراعــاة األحـــكــام اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في اHــادة 14 من هــذا

القانون. 
الفصل اخلامس الفصل اخلامس 
األحكام اجلزائيةاألحكام اجلزائية

17 :  : يــعــاقب بــاحلــبس مـن ســنـة (1) إلى خــمس اHـادة اHـادة 
( 5)  ســــنــــوات وبـــــغــــرامــــة تـــــتــــراوح بــــY 100.000 دج إلى
500.000 دج كل شـخـص يـسـتـعــمل بـطـريــقـة غـيـر قــانـونـيـة

الـعـنـاصـر الـشـخـصيـة اHـتـصـلـة بـإنـشـاء تـوقـيع إلـكـتـروني
يتعلق بتوقيع شخص آخر.

اHـادةاHـادة 18 :  : يـعــاقب بــاحلـبس من ســنـة (1)  إلى خـمس
(5)  ســـــنـــــوات وبـــــغـــــرامـــــة تـــــتـــــراوح بــــY 100.000 دج إلى
500.000 دج كل شــخص حــائــز شـهــادة إلــكـتــرونــيــة يـواصل

استعمالها رغم علمه بانتهاء مدة صالحيتها أو إلغائها.
اHادة اHادة 19 : : ينـشر هـذا القانـون في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطية الشّعبيّة.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 11 ربـــــيـع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436

اHوافق أول فبراير سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـانـون رقم قـانـون رقم 15 -  - 04 مـؤرخ في  مـؤرخ في 11 ربـيع الـثـانـي عام  ربـيع الـثـانـي عام 1436
اHـــوافق أواHـــوافق أوّل فــــبـــرايــــر ســـنـــة ل فــــبـــرايــــر ســـنـــة r2015 يـــحـــدد الــــقـــواعـــدr يـــحـــدد الــــقـــواعـــد
.Yتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيHالعامة ا.Yتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيHالعامة ا

ــــــــــــــــــــ
rإن رئيس اجلمهورية

 - بـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــورr ال ســـيـــمـــا اHــواد 119 و120
rو122 و125 و126 منه

- و ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rاإلجراءات اجلزائية

- و ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rالعقوبات

- و ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا

- و قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتممHعدل واHا rاليةHا

- و ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جـــمـــادى األولى عــام 1408 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 1988  
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rاالقتصادية

 - و ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية

- و ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في5
جـمادى األولى عام 1421 اHوافق 5 غـشت سنة 2000  الذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rعدلHا rالسلكية والالسلكية

 - و ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 03-03 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rتممHعدل واHا rنافسةHتعلق باHوا

 - و ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

rتممHعدل واHا

 - و ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004

rتعلق بالتقييسHوا

 - و ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط §ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةr اHــعـدل

rتممHوا
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