
 قوانين األنديجينا
Code de l’indigénat 

 

ٌُعاقب علٌها األهلً إذا ارتكبها و من ضمنها  1881صدرت عام " األهالً"هً قوانٌن زجرٌة خاصة ب و تضمنت المخالفات التً 

 كما ذكرها الدكتور ٌحٌى بوعزٌز 
 

و الدلٌل ألعوان السلطة اإلدارٌة اإلمتناع عن تقدٌم وسائل النقل و المؤونة -1  

اإلمتناع عن تنفٌذ األوامر التً تصدر لتحدٌد الملكٌة آو حراستها -2  

و هً ذرٌعة فقط ألنهم ال ذلك ٌرفضون ذلك و إنما توضع أمامهم  -التهاون فً تسجٌل الموالٌد و الوفٌات و اللقب العائلً -3

 العراقٌل قصدا

ة المتعلقة بتقسٌم األراضً المشاعةعدم احترام القرارات اإلداري -4  

التأخر فً دفع الضرائب و الغرامات و أموال السلطات البلدٌة -5  

ستدعاء المراقب أو موزع الضرائبالتراخً فً اإلستجابة ال -6  

محاولة إخفاء الحٌوانات أو غٌرها تهربا من دفع الضرائب -7  

ة من مسكهاساع 24عدم إخطار السلطة بالحٌوانات التائهة بعد  -8  

إٌواء شخص من غٌر الدائرة دون رخصة التنقل -9  

عدم تسجٌل السالح خالل نصف شهر من امتالكه -10  

اإلنتقال إلى منطقة أخرى دون رخصة -11  

ساعة 24عدم تسجٌل جواز السفر أو رخصة المرور فً المدٌنة التً ٌحل بها المعنً ألكثر من  -12  

هادة من البلدٌة بأوصافها هً و صاحبهاأخذ حٌوانات إلى السوق دون ش -13  

السكن فً مكان منعزل بدون رخصة من البلدٌة -14  

سب السلطات اإلستعمارٌة و فرنسا أو التكلم بما ال ٌلٌق بهما -15  

  اآلتً من السلطات اإلدارٌة رفض أو عدم تنفٌذ العمل -16

االمتناع عن تنفٌذ قرار عدلً -17  

دون رخصة من إدارة الشرطة األولٌاء إقامة حفلة فً ضرٌح أحد -18  

إطالق عٌار ناري فً حفلة عرس أو ختان أو غٌرهما دون رخصة -19  

فتح مسجد أو زاوٌة أو مدرسة دون رخصة -20  

االمتناع عن الذهاب لمقابلة ضابط البولٌس العدلً بعد االتصال باستدعاء رسمً -21  

االمتناع عن أوامر السلطة اإلدارٌة -22  

مخالفة األوامر المتعلقة بنظام المٌاه و اآلبار و األودٌة و العٌون و قنوات الري -23  

قطع أشجار بدون إذن -24  

االمتناع عن تقدٌم المعلومات ألعوان السلطة اإلدارٌة و القضائٌة -25  

  تغٌٌر و تبدٌل و تخرٌب العالمات على الطرق -26


