مقتطفات من األمر القانوني  261 -38الصادر بتاريخ  90يوليو  38المنشئ للقانون الجنائي
االعتداءات على الحرية
المادة  -222يعاقب الموظف العمومي أو العون أو المأمور الحكومي بالحرمان من الحقوق الوطنية إذا أمر
أو قام بعمل تحكمي أو عدواني ماس سووا بالحرية الخصيية لفررد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكرر أو
بالدستور.
إال أنه إذا أربت أنه تيووورف طبقا مر رئسوووا ه ووي مودووووعات داصفة وي اصتيوووايوووام ت ب وي نطاقاا
الطاعة حسب التسفسل اإلداري ،يعري من العقاب الذي يطبق وي هذه الحالة عفى رئسا ه الذين أيدروا إليه
هذا ا مر.
المادة -221إذا كان الوزير هو الذي أمر أو قام با عمال المنيوووول عفياا وي الريووول السوووابق أو بأحدها
يعاقب با خغال الخاقة المئقتة.
المادة  -228إذا اتام الوزرا بإيدار أمر أو إذن برعل مصالف لفدستور و ادعوا أن اإلمدا ات المنسوبة
إليام حيل منام عفياا بالحيفة ،ي ب عفيام إيقاف العمل بالبطاقة وتعيين الخصل الذي احتال عفيام ،وإال
وقعت متابعتام خصييا.
في الخيانة والجنايات والجنح المرتكبة من طرف الموظفين العموميين أثناء ممارستهم لوظائفهم
المادة  -262تعتبر صيانة ،كل ناية يرتكباا موظف عمومي أرنا ممارسته لوظيرته.
المادة  -261يعاقب عفى ريمة الصيانة بالحرمان من الحقوق المدنية ما لم ينل القانون عفى عقوبة أخد.
المادة  -268ال يرتكب الموظف ريمة الصيانة بم رد ارتكابه نحة بسيطة.
االختالسات المرتكبة من طرف المؤتمنين العموميين
المادة  -261يعاقب بالحبس من صمس سونوات إلى عخور سنوات وعةوع عفى ذلي يدان و وبا بغرامة من
 00555أوقية إلى  050555أوقية كل عون مدني أو عسووكري لفدولة أو الم موعات العمومية أو مئسووسووة
عمومية أو تعاونية أو معية تسوووتريد من مسووواندع الدولة أو خوووركة أو م موعة عمومية يكون نيوووف رأس
مالاا عفى ا قل تمفكه الدولة ،سووا كان ذلي العون محاسبا عموميا ،أم ال وكل خصل له يرة عمومية أو
كل قا م بوظيرة عمومية أو موظف قدوا ي ارتكب أرنا ممارسوته لوظيرته االصتةسوات والتبديد المنيول
عفياا بالمادة  973من هذا القانون.
المادة  -261تطبق العقوبات ذاتاا عفى ا خوووصال المعنيين وي المادة السوووابقة والذين يصتفسوووون بمناسوووبة
ممارسوتام لوظا رام أدوات أو مصاليوات أو كتابات تقدي إلزاما أو إعرا  ،عفى أي خصل حيل بطريق
الغش من الدولة أو م موعة عمومية بواسطة ورا ق مزيرة أو بأية حيفة عفى مبالغ من النقود أو مزايا مادية
يعفم أناا غير مستحقة له وذلي وي أي ظرف آصر.

المادة  -266إذا ارتكبت ال را م المبينة أعةه إدووورارا بالدولة أو أحد ا

ازع العمومية أو خوووبه العمومية

المخووار إلياا بالمادة  061يعاد ببحراا ومعاينتاا إلى أعوان الدولة المتصيوويووين باذا الخووأن طبقا ل حكام
التنظيمية المتصذع تطبيقا لاذا القانون.
يعووذر مرتكبوا ال را م المنيوووووووول عفياووا أعةه قبوول البوود وي أيووة متووابعووة من طرف عون الوودولووة المكفف
بالتحقيق بإر اع ا دوات أو إحدارها أو ا موال العمومية أو البدا ع أو غير ذلي من ا خيا أو ا وراق
أو المصاليووات أو الكتابات المقدووية إلزاما أو إعرا والتي اصتفسوووها أو سوورقوها أو تحيووفوا عفياا بطريق
الغش.
المادة  -261إن تطبيق ظروف التصريف منوط بإر اع أو تسووووديد الرفى عفى ا قل من القيمة المصتفسووووة أو
المسروقة قبل الحكم.
إن االسوترادع من وقف التنريذ ال يمكن أن تتم إال بعد تسديد أو إر اع رةرة أرباع القيمة المذكورع عفى ا قل
قبل الحكم.
وال تطبق ظروف التصريف وال وقف التنريووذ المووذكورين أعةه إال إذا كووانووت ا موال العموميووة وا دوات
المصتفسوووة أو ا خووويا المحيوووول عفياا بطريق الغش قد ردت من طرف الراعل أو الخوووريي طوعا أو ردت
بسبب إرخادات أو تبفيغات يريحة يادرع منام.
في جرائم الغدر المرتكبة من طرف الموظفين العموميين
المادة  :263كل موظف أو مأمور عمومي أو كتابام أو مسوووووتصدميام أو محيوووووفي الحقوق من دووووورا ب
ورسوم وأموال وإيرادات عامة أو بفدية ،ومأموري الدرا ب ومحيفياا وكتابام الذين يتفقون أو يطفبون أو
يأمرون بتحيويل ما يعفمون أنه غير مسوتحق ا دا أو يت اوز ما هو مسوتحق من رسوم ودرا ب وأموال
وإيرادات وأ ور ورواتب ،يرتكبون ريمة الغدر ويعاقبون بما يفي:
الموظرون أو المأمورون العموميون بالحبس وكتابام أو مستصدميام بالحبس من سنتين عفى ا قل إلى صمس
سوووووونوات عفى ا كرر إذا كانت ميع المبالغ المفزم باا أو المتفقاع أو التي أمر بتحيوووووويفاا بغير حق تت اوز
 60555أوقية.
ووي ميع الحاالت التي تقل وياا هذه المبالغ عن  60555أوقية يعاقب الموظرون أو المأمورون العموميون
المبينون أعةه بالحبس من سونتين إلى صمس سنوات ،أما كتابام ومأموروهم ويعاقبون بالحبس من سنة عفى
ا قل إلى أربع سنوات عفى ا كرر .تعاقب محاولة هذه ال ريمة ذاتاا.
ووي ميع الحواالت التي يحكم وياوا بوالحبس ووإن ال نواع يمكن حرموانام من الحقوق المنيوووووووول عفياا وي
المادة  96من هذا القانون وذلي لمدع صمس سونوات عفى ا قل وعخور سنوات عفى ا كرر ابتدا من تاري
انتاا العقوبة ،كما يمكن أيدا منعام من اإلقامة بالحكم أو القرار وذلي لمدع مساوية.
ووي ميع الحوواالت المنيوووووووول عفياووا وي هووذه المااادة يحكم عفى ال نوواع بغرامووة ال يمكن أن تت وواوز ربع
المردودات والتعويض وال تقل عن ال ز الراني عخر.
وتطبق أحكام هذه المادة عفى كتاب الدوووووبط ومأموري القدوووووا إذا ارتكبوا الرعل ويما يتعفق بالمحايووووويل
المكفرين باا بمقتدى القانون.

في جرائم الموظفين الذين يتدخلون في األعمال أو التجارة التي تتنافى مع صفاتهم
المادة  :260كل موظف أو مأمور عمومي أو عون حكومي يأصذ أو يتفقى أية وا دع من العقود أو المزايدات
أو المقاوالت أو المئسووسووات التي تكون له وقت ارتكاب الرعل إدارتاا أو اإلخووراف عفياا أو بعدوواا ،يعاقب
بالحبس من سوووووتة أخوووووار عفى ا قل إلى سووووونتين عفى ا كرر ،ويحكم عفيه بغرامة ال يمكن أن تت اوز ربع
المردودات والتعويدوات ،وال تقل عن ال ز الراني عخور مناا ،سووا أوقع ذلي يوراحة أم برعل مخابه أو
عن طريق خصل آصر.
كما ييرح عةوع عفى ذلي بعدم أهفيته لمباخرع أية وظيرة عمومية مستقبة.
ويطبق هوذا الحكم عفى الموظف أو العون الحكومي الوذي يوأصوذ أيوة ووا ودع كوانوت من عمفيوة يكون مكفرا بأن
ييدر وياا أوامر دوع أو بأن يتولى تيريتاا.
يعواقوب بوالحبس لنرس المودع وبغراموة من  00555أوقيوة إلى  2150555أوقيوة ،كول موظف عمومي وكل
عون أو مأمور وي اإلدارع العامة مكفف بحكم وظيرته باإلخراف والمراقبة المباخرع عفى مئسسة صاية أصذ
أو تفقى أو خوووووواري بعمفه أو مخووووووورته أو برأس ماله ةماعدا أيفولة ورارية ويما يتعفق برئوس ا موال وي
امتيازات أو خوركات أو استغةل حكومي كانت مودوعة مباخرع تحت إخراوه أو مراقبته وذلي لمدع صمس
سنوات ابتدا من تاري توقره عن العمل سوا كان بسبب عطفة أو استيداع أو إحالة عفى التقاعد أو استقالة
أو عزل أو طرد.
كما ييورح عةوع عفى ذلي بعدم أهفيته لمباخرع أية وظيرة عمومية كما نل عفى ذلي وي الرقرع الرانية من
هذا الررع.
وتط بق العقوبات ذاتاا عفى مديري االمتيازات والخركات ،واالستدالالت الحكومية المعتبرين مخاركين.
المادة  :219كل ر يس منطقة إدارية أو عسوووووكرية يمارس ت ارع داصل دا رع اصتيوووووايوووووه عفنا أو بعقد
يوري أو بواسطة الغير ،يعاقب بالحبس من ستة أخار إلى سنتين وبميادرع ا موال المتا ر باا.
ارتشاء الموظفين العموميين والمستخدمين في المنشئات الخاصة
المادة  :212يعاقب بالحبس من سوووونتين إلى صمس سوووونوات وبغرامة تعادل دووووعف القيمة الموعود باا أو
المقبولة أو دووعف الخووي المأصوذ أو المطفوب دون أن تكون هذه الغرامة أقل من  250555أوقية كل من
طفب أو قبل عطايا أو وعودا أو أصذ هبات أو هدايا من أ ل:
 - 0أن يقوم ،بيورته نا با منتصبا أ و موظرا عموميا تابعا لإلدارع أو القدوا أو عسوكريا أو خباه أو عونا أو
مأمورا وي إدارع عمومية أو وي إدارع مودوعة تحت إخراف الدولة أو مواطنا مكفرا بصدمة عمومية ،بعمل
من أعمال وظيرة أو صدمته أو يمتنع عنه سوا أكان مخروعا أم ال وذلي إذا لم يقرر له أ ر،
 - 2أن يت صذ يووووووورته حكما أو صبيرا معينا من المحكمة أو من ا طراف قرارا أو يبدي رأيا ليوووووووال أحد
ا وراد أو دده،
 - 9أن يقوم بيوورته طبيبا أو طبيب أسوونان أو قابفة بالخوواادع كذبا بو ود أو إصرا و ود أمراض أو عاهات
أو ع ز مئقت أو دا م أو حالة حمل ،أن يعطي بيانات كاذبة عن أيل المرض أو العاهة أو سبب الوواع.

ويعاقب بالحبس من سووونة إلى رةى سووونوات وبغرامة من  05555أوقية إلى  055555أوقية ،أو بإحدى
هاتين العقوبتين وقط ،كل كاتب أو مستصدم أو مأمور أو أ ير أو ياحب مكاوأع بأي خكل كان ،طفب أو قبل
عطايا أو وعودا أو طفب أو تفقى هبات أو هدايا أو عموالت أو صيووووووم أو عةوات من أ ل أن يقوم بعمل
أو يمتنع عن عمل داصل وي صدمته سوا كان ذلي مباخرع أم بواسطة وسيط دون عفم أو مواوقة ر يسه.
إذا كوانوت العطوايوا أو الوعود أو الابوات أو الطفبات ترمي إلى القيام بعمل أو االمتناع عنه وكان صار ا عن
اصتيووال المرتخووي إال أن وظيرته أو الصدمة التي يتوالها سووافته أو كان من الةزم أن تسووافه وإن العقوبة
المنيووووول عفياا وي الرقرع ا ولى من هذا البند تيووووير الحبس من سوووونة إلى رةى سوووونوات والغرامة من
 05555إلى  255555أوقية ووي الحالة المنيوووووول عفياا بالرقرع الرانية الحبس من سوووووتة أخوووووار إلى
سنتين وبغرامة من  0555إلى  05555أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين وقط.
المادة  :211يعاقب بالحبس من سنة عفى ا قل إلى صمس سنوات عفى ا كرر وبالغرامة المنيول عفياا
بالرقرع ا ولى من المادة السابقة كل خصل يطفب أو يقبل عطايا أو وعودا أو يطفب أو يفتقي هبات أو هدايا
ليحيول عفى نياخين أو اوسمة أو رتب خروية أو مكاوآت أو وظا ف أو صدمات أو أية مزايا تمنحاا السفطة
العمومية أو عفى يرقات أو مقاالت أو غيرهما من ا رباح النات ة من اتراقات مبرمة مع السفطة العمومية،
وبيوووورة عامة يسووووتيوووودر قرارا من ممرل هذه السووووفطة أو اإلدارع ليووووالحة ويسووووتغل بذلي نروذا حقيقيا أو
مرتردا.
غير أنوه إذا كوان ال واني أحد ا خوووووووصال المبينين وي الرقرع ا ولى من البند االول من المادة  070والذي
اسوتغل النروذ الحقيقي أو المرترض الذي تعطيه له وظيرته أو يويرة وإن الحبس يكون لمدع سنتين عفى ا قل
وعخر سنوات عفى ا كرر.
الماادة  :218كول من يف وأ إلى االعتودا الموادي أو التاوديود أو الوعود أو العطوايوا أو الابات أو الادايا أو
اسوووت اب لطفبات يكون الغرض مناا االرتخوووا حتى ولو لم يكن هو الذي طفباا وذلي إما لفتويووول إلى أدا
عمل أو االمتناع عنه أو لفحيووول عفى مزايا أو المناوع المنيووول عفياا وي المادتين  070و  072سوووا
أدى اإلكراه أو الرخووووووووع إلى النتي ة المر وع أو لم يئد إلياا يعاقب بالعقوبة المنيوووووووول عفياا وي المواد
المذكورع والتي تطبق عفى المرتخي.
المادة  :211وي حالة ما إذا كان الغرض من الرخوووع أو اسووتغةل النروذ هو أدا وعل نا ي ويحتوي عفى
عقاب أخوووود من الحبس ن هذه العقوبة ا خوووود هي التي تطبق عفى ال نات ،ووي الحالة المنيووووول عفياا
بالرقرع  0من البند  9من المادة  070والرقرع الرانية من المادة  072يعاقب ال اني عةوع عفى ذلي بالعزل
إذا كان دابطا .وال ترد أبدا إلى الراخي ا خيا التي سفماا وال قيمتاا بل تيادر ليال الصزينة.
المادة  :211إذا ترتب عفى رخووووووع القادوووووي أو العدوووووو المحفف يووووودور حكم نا ي ليوووووال المتام أو
اإلدرار به تكون العقوبة هي الس ن وذلي زيادع عفى الغرامة المنيول عفياا وي المادة .070
المادة  :216إذا ترتب عفى الرخوووووع حكم بعقوبة أخوووود من السوووو ن وإن هذه العقوبة ماما كانت تطبق عفى
القادي او المحفف الذي أرتكب ريمة الرخوع.

المادة  :211كل قادوي أو ر ل إدارع يتحيز ليال أحد ا طراف أو دده يرتكب ريمة الصيانة ويعاقب
بالحرمان من الحقوق المدنية.
تجاوز السلطة ضد األفراد
المادة  : 213كل موظف وي السوووفي اإلداري أو القدوووا ي ،وكل دوووابط أو دوووابط عدلي وكل قا د أو أحد
ر ال القوع العمومية دصل بيووووورته المذكورع منزل أحد المواطنين بغير ردووووواه ووي غير الحاالت المقررع
بالقانون ،وبغير اإل را ات المنيول عفياا ويه يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى سنة وبغرامة من 0555
إلى  95555أوقية وذلي دون إصةل بتطبيق الرقرع الرانية من المادة . 000
كل خوصل يدصل منزل أحد المواطنين بطريق التاديد أو العنف يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى رةرة أخار
وبغرامة من  0555إلى  25555أوقية.
في ممارسة السلطة العمومية قبل توليها
الماادة  :233كول م وظف أو عون مكفف بتوأديوة اليمين مارس أعمال وظيرته قبل أن يئدي اليمين المطفوبة
لاا ،ت وز معاقبته بغرامة من  0.555أوقية إلى  250555أوقية.
المادة  :230كل موظف عمومي ويووول أو عزل أو أوقف أو حرم قانونا من وظيرته يسوووتمر وي ممارسوووة
أعمال وظيرته بعد اسووتةمه التبفيغ الرسوومي سوووا أكان مولي بيوورة دا مة أو مئقتة ،يمارس أعماله بعد أن
عوض يعاقب بالحبس من سووووتة أخووووار عفى ا قل إلى سوووونتين عفى ا كرر وبغرامة من  00555أوقية إلى
 150555أوقية ويمنع من ممارسوووة أية وظيرة عمومية لمدع صمسوووة أعوام عفى ا قل وعخووورع أعوام عفى
ا كرر ابتوودا من انتاووا العقوبووة ،كوول ذلووي دون إصةل بووالعقوبووات ا خووووووود المطبقووة عفى الدوووووووبوواط والقواد
العسكريين المنيول عفياا بالمادع  07من هذا القانون.

