
 اإلداري المجال في بالمصالحة المتعلّق األساسي القانون

 :األول الفصل

 وٌنهض اإلدارة فً المبادرة روح تحرٌر على خاصة ٌشجع مالئم مناخ تهٌئة إلى القانون هذا ٌهدف

 .الوطنٌة للمصالحة تحقٌقا ذلك كل. الدولة مإسسات فً الثقة وٌعزز الوطنً باالقتصاد

 :2 الفصل

 المجلة من 96و 82 الفصلٌن معنى على وأشباههم العمومٌون الموظفون الجزائٌة للمإاخذة ٌخضع ال

 فائدة لتحقٌق باإلرادة اإلضرار أو التراتٌب بمخالفة والمتصلة بها القٌام تم التً لألفعال بالنسبة الجزائٌة

 التتبعات تتوقف ذلك وبموجب. ألنفسهم لها وجه ال منفعة على الحصول عدم شرٌطة للغٌر لها وجه ال

 بقبول تتعلق إلٌهم المنسوبة األفعال كانت من ذلك، من وٌستثنى. األفعال تلك شؤن فً والمحاكمات

 .عمومٌة أموال على باالستٌالء أو رشاوي

 :3 الفصل

 بحكم مإاخذتهم تمت الذٌن القانون هذا من األولى بالفقرة المبٌنون وأشباههم الموظفون العام بالعفو ٌنتفع

 مراعاة مع وذلك المذكور 2 الفصل من األولى بالفقرة الواردة األفعال ارتكاب أجل من القضاء به اتصل

 فً شهادة اختصاصه حسب كل االستئناف لمحاكم العامون الوكالء وٌسلم. الفصل بنفس االستثناء

 المبٌنٌن األشخاص على المسلطة والمعنوي المادي الضرر جبر مبالغ العفو كذلك وٌشمل. الغرض

 .العمومٌة المنشآت أو المحلٌة الجماعات أو الدولة لفائدة بها والمحكوم 2 الفصل من األولى بالفقرة

 :4 الفصل

 معنى على وأشباههم العمومٌٌن الموظفٌن غٌر 3و 2 بالفصلٌن علٌها المنصوص اإلجراءات تشمل ال

 .الجزائٌة المجلة من 96و 82 الفصلٌن

 :5 الفصل

 التعقٌب لمحكمة األول الرئٌس من تتؤلف هٌئة إلى ٌرفع القانون هذا أحكام تطبٌق حول خالف كل

 األمر ٌهمه من كل وعلى. لدٌها العمومٌة النٌابة ممثل وبحضور بها، الدوائر رإساء أقدم من وعضوٌن

 ٌحٌل أن الهٌئة هذه رئٌس وعلى. مإٌدات من لدٌه بما مصحوب كتابً مطلب بمقتضى الدعوى ٌرفع أن

 وتبت. أٌام عشرة أقصاه أجل فً طلباته لٌقدم التعقٌب محكمة لدى العام الدولة وكٌل إلى حاال الملف هذا

 الهٌئة هذه وتنظر. الطلبات تقدٌم تارٌخ من الشهر ٌتجاوز ال أجل خالل الموضوع فً المذكورة الهٌئة

 .الوجوه من وجه بؤي الطعن تقبل ال الهٌئة تلك وقرارات. العفو شهادة فً الطعن مطالب فً

 

 

 



 : 6 الفصل

 تقدٌم فان قضائٌة، سلطة أمام القانون هذا من 5 بالفصل علٌه المنصوص الخالف حصول صورة فً

 الهٌئة قبل من الخالف ذلك فً البت ٌقع أن إلى األصل فً النظر توقٌف ٌستوجب الكتابً المطلب

 .2011 جانفً 14 إلى 1955 جوٌلٌة 1 من القانون هذا أحكام تنطبق: 7 الفصل. المذكورة

 :إضافي فصل

 أخدوه ما بجمٌع التصرٌح عدم تعمد أو الحقٌقة إخفاء تعمد قد العفو شهادة على المتحصل أن ثبت إذا

 ..العقوبة أو المحاكمة أو التتبع ٌستؤنف حق وجه دون


