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Résumé
Le présent document traitera avec analyse, quelques articles de la
loi n°06-01 en faisant ressortir les différents types de corruptions
dans le secteur public que la présente loi avait promulgués, sans
être criminalisés  dans le code pénal.
Ces différents types de corruptions se résument essentiellement
dans :
- la Corruption des Fonctionnaires publics étrangers et des

Fonctionnaires d’organisations internationales.
- l’abus de fonctions
- l’enrichissement illicite
- l’acceptation des cadeaux

En se basant  essentiellement sur les articles 28, 33, 37, 38 de la
présente loi 06-01, l’intervenant a essayé de mettre en exergue les
crimes précités et de les analyser, faisant apparaitre au mieux la
définition du fonctionnaire public et son extension par rapport à
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ce qui a été promulgué antérieurement dans la loi portant code
pénale.
A cela s’ajoute l’élargissement de cette loi (loi 06-01), de
culpabilité qui compte dans quelques cas les fonctionnaires publics
étrangers et les Fonctionnaires d’organisations  internationales.
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3) Jacqueline RIFFAULT-SILK: La lutte contre la corruption nationale et

internationale  par les moyens du droit pénal, Revue internationale  de droit
comparé,Vol 54, N°2, Avril-juin 2002, pp 655 et suivantes. Disponible sur le
site internet: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc (02
Mai 2012).
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