
زائرــالج–ستغمناتلالمركز الجامعي / مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

2014جانفي –)05(ع/اسية محّكمةسدادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه )9(

الجزائريلجزائيان قانوفي اللثقافة األمنيةا
عبد الحقمرسليد.
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Résumé
Le droit pénal algérien a traité la culture de sécurité à travers deux
volets, d’un coté il a consolidé sa nécessité et confirme son
importance par quelques aspects entre autres : la nature du droit
à la sécurité, le droit à la légitime défense, la règle de non
reconnaissance de l’ignorance de droit, l’incrimination de la non
dénonciation, l’incrimination de l’abstention d’assister une
personne en cas de danger et même la considération de la
dénonciation une condition atténuante ou exonération. De l’autre
coté le droit pénal algérien a réglé  la culture de sécurité à travers
quelques limites : on retrouve l’incrimination de la dénonciation
calomnieuse, le faux témoignage, la divulgation du secret
professionnel, la protection de la vie privée et l’usurpation de
fonctions.

 
     

        
           





د.مرسلي عبد الحقالجزائريلجزائياقانون في اللثقافة األمنيةا

2014) جانفي 05(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )10( للدراسات القانونية واالقتصادية

       
       

        
 


        

  


  


         
 

       


         


        


       
          


 


 

 
 
 



)11(

)05(االجتهـــاد العددقسم الدراسات القانونية والشرعية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

 



  


        

         
 

1         
 



          

   
       

    
         

 
        

        



         

1 







د.مرسلي عبد الحقالجزائريلجزائياقانون في اللثقافة األمنيةا

2014) جانفي 05(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )12( للدراسات القانونية واالقتصادية

         
2          

         
        

       
        




3 



          






          

      
 

          



         

 
         

 
    



)13(

)05(االجتهـــاد العددقسم الدراسات القانونية والشرعية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

        


          
           

 
2 

         
          


         
        

 


 
4 

       


       


         
 







           




د.مرسلي عبد الحقالجزائريلجزائياقانون في اللثقافة األمنيةا

2014) جانفي 05(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )14( للدراسات القانونية واالقتصادية


        

            
         
        

         




         

 
         
  

       
 

3–
 

       
         




        


 
 


         



)15(

)05(االجتهـــاد العددقسم الدراسات القانونية والشرعية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

        
  

           





           

20.000100.000
5 


   

20.000100.000
6 







         20.000
100.000       

         
         
7 

       







د.مرسلي عبد الحقالجزائريلجزائياقانون في اللثقافة األمنيةا

2014) جانفي 05(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )16( للدراسات القانونية واالقتصادية

         


 
8 

4 

        

         






 

           
  

9 
         


         

 
    

10 
   
        
        


        



)17(

)05(االجتهـــاد العددقسم الدراسات القانونية والشرعية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 


         




11 
5 

        
 

        
          



         


 
 

         
         

 


         
   

         
12 

          
     

 



د.مرسلي عبد الحقالجزائريلجزائياقانون في اللثقافة األمنيةا

2014) جانفي 05(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )18( للدراسات القانونية واالقتصادية

  
         

  
      

         
       
13 

       



14 


           

15 






100010.00016 
         

        
        

         41 



17



)19(

)05(االجتهـــاد العددقسم الدراسات القانونية والشرعية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

        
 

6 
   

          
        


        

        


 
       


        


        

 
 


         

        
        


  




18 



د.مرسلي عبد الحقالجزائريلجزائياقانون في اللثقافة األمنيةا

2014) جانفي 05(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )20( للدراسات القانونية واالقتصادية




 



 

 
     


         



          

 
       

        


          
       
        

 
1 

         
   

   




)21(

)05(االجتهـــاد العددقسم الدراسات القانونية والشرعية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

         
 

 
           

   
          

          
          

 
        
 

      19    
          


           
         

20 
       



    
       

21         
           

       
         



د.مرسلي عبد الحقالجزائريلجزائياقانون في اللثقافة األمنيةا

2014) جانفي 05(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )22( للدراسات القانونية واالقتصادية


22 




          
23


 


        

        

         
   

     
 

2 


   
 
          


 

        

       



)23(

)05(االجتهـــاد العددقسم الدراسات القانونية والشرعية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

24        
20.0001000.00025 


          

         
        

 26     
 

20.000100.00027

 

3 



          

        


         
         

 
        

        
  


2001000
        



د.مرسلي عبد الحقالجزائريلجزائياقانون في اللثقافة األمنيةا

2014) جانفي 05(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )24( للدراسات القانونية واالقتصادية


 

100010.00028 
        


     

242
          


100.000500.000 

4 


  


           
         




         
        

29   97
       

 


30 



)25(

)05(االجتهـــاد العددقسم الدراسات القانونية والشرعية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

    
      

 301      
20.000100.000







 


302
    

          


   
 

        20.000
100.00         

20000
100.000 

           


         
 


     





د.مرسلي عبد الحقالجزائريلجزائياقانون في اللثقافة األمنيةا

2014) جانفي 05(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )26( للدراسات القانونية واالقتصادية

          
        

 


         



         

         
31 

5 


   


         
      
 
 


         


 

   
          

 
        
         



)27(

)05(االجتهـــاد العددقسم الدراسات القانونية والشرعية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

    
 

 
        

 
8





         
 



 







        



 




        
         




د.مرسلي عبد الحقالجزائريلجزائياقانون في اللثقافة األمنيةا

2014) جانفي 05(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )28( للدراسات القانونية واالقتصادية

         


         



 

 

134 
2 
301200216 
460 
591062320122006 
6181 
7182 
81823 
992 
10199 
11217 
1261 
1388 
1497 
1597 
1698 
17

032012238 
1839 
19       02   13 

439 
20232 
21233234 
22         2012   

300 



)29(

)05(االجتهـــاد العددقسم الدراسات القانونية والشرعية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

23235 
2402256 
25145 
2601266 
27300 
2843 
29309 
3001281 
31303 


