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  .النظام الداخلي للمجلس األعلى للقضاءمداولة تتضمن 

- -- - - -- - --  

وم              ة ي ة الثاني ه العادي سمبر  23إن المجلس األعلى للقضاء المجتمع في دورت  دي
  ،2006سنة 

م - انون العضوي رق ى الق اء عل ي 11-04 بن ؤرخ ف ام 21 الم  1425 رجب ع
  لقضاء، والمتضمن القانون األساسي ل2004 سبتمبر سنة 6الموافق 

م         - ام      21 المؤرخ في      12-04 وبناء على القانون العضوي رق  1425 رجب ع
ق  نة 6المواف بتمبر س ه  2004 س ضاء وعمل ى للق شكيل المجلس األعل ق بت  والمتعل

   منه،11 و10 و9وصالحياته، السيما المواد 

   وبعد المداولة طبقا للقانون،-

  :يصادق على نظامه الداخلي اآلتي نصه

  الباب األول

  أحكام عامة

م        11 و 10 و 9 عمال بأحكام المواد     :المادة األولى  -04 من القانون العضوي رق
ي 12 ؤرخ ف ام 21 الم ق 1425 رجب ع نة 6 المواف بتمبر س ذآور 2004 س  والم

ه   ضاء، ومكتب ى للق ى أعضاء المجلس األعل داخلي عل ام ال ذا النظ ق ه أعاله، يطب
  .الدائم، وموظفي أمانته، وعلى سير هياآله

  ".المجلس"في صلب هذا النص المجلس األعلى للقضاء  يدعى :2مادة ال
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  الباب الثاني

  حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم

  الفصل األول

  حقوق أعضاء المجلس

يستفيد أعضاء المجلس من آل التسهيالت لممارسة مهامهم خالل مدة          : 3المادة  
  .عضويتهم، سيما التفرغ لدورات المجلس

سببها        يستفيد أ  :4المادة   بتها أو ب امهم أو بمناس اء ممارسة مه عضاء المجلس أثن
د                    ا، حتى بع ا آانت طبيعته داءات أي دات واالعت من حماية الدولة من القذف والتهدي

  .انتهاء عهدتهم

  . يعبر أعضاء المجلس عن آرائهم بكل حرية خالل دوراته:5المادة 

  الفصل الثاني

  واجبات أعضاء المجلس

  .العضوية في المجلس احترام أحكام النظام الداخلي تلزم صفة :6المادة 

  .يتقيد آل عضو بواجب التحفظ ويتحلى بسلوك يالئم مقام المؤسسة

ذلك أي               :7المادة   داوالت، وآ سرية الم زام ب  تقتضي العضوية في المجلس االلت
  .واقعة أو معلومة أطلع عليها في إطار نشاط المجلس

ات المحددة في           يجب على عضو المجلس حضور     :8المادة    الجلسات في األوق
  .االستدعاء

  .آل تأخر عن الوقت المحدد بدون عذر يعتبر بمثابة غياب عن الجلسة

اب عن                     ة غي دورة بمثاب سة واحدة من ال يعتبر الغياب دون عذر شرعي عن جل
  .الدورة آلها

  .ال يستفيد العضو الغائب من المنحة الخاصة المقررة قانونا
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يس المجلس أ    ة،     ينظر رئ ا، حسب الحال ة العلي رئيس األول للمحكم ه أو ال و نائب
  .في مبررات الغياب، ويدون ذلك في محضر الجلسة

ادة  ر:9الم صبه       يحظ فته أو من ستعمل ص س أن ي ي المجل ضو ف ل ع ى آ  عل
  .ألغراض شخصية

  الباب الثالث
  تنظيم وسير أجهزة المجلس

  الفصل األول
  تنظيم أعمال المجلس

  القسم األول
  المجلسرئاسة 

  : يدير المجلس الرئيس أو نائبه، ويتولى على الخصوص:10المادة 

   السهر على احترام النظام الداخلي للمجلس،-

   تحضير دورات المجلس وتحديد جدول أعماله بالتنسيق مع المكتب الدائم،-

   إدارة جلسات المجلس،-

  في المجلس، ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين اإلداريين والتقنيين -

ن       - صادرة ع ائق ال ى الوث ا عل ل قانون خص مؤه ل ش ع آ ده أو م ع وح  التوقي
  المجلس،

   تمثيل المجلس أثناء التظاهرات أو االحتفاالت الرسمية،-

  . إقامة عالقات مع الهيئات األجنبية المماثلة-

ادة  ه،   :11الم رئيس أو نائب الحيات ال ن ص س م ة للمجل صريحات العلني  الت
  .ن أعضاء المكتب الدائم بذلكمليف عضو ويمكنهما تك
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  القسم الثاني

  أعمال المجلس

  : ويتداول المجلس بشأن يدرس:12المادة 

   تعيين القضاة،-

   حرآة القضاة،-

   النظر في مسائل تقييم القضاة وترسيمهم وترقيتهم وتظلماتهم،-

  .رج منح القاضي إجازة دراسية مدفوعة األ-

  :حول يستشار المجلس :13المادة 

   العفو،-

ادة          - ا في الم ة المنصوص عليه ضائية النوعي ين في الوظائف الق  من 50 التعي
 سبتمبر  6 الموافق   1425 رجب عام    21 المؤرخ في    11-04القانون العضوي رقم    

   والمذآور أعاله،2004سنة 

   التنظيم القضائي،-

   اإلشارة إلى صفة القاضي في األعمال األدبية أو الفنية،-

   القضاة، وضعية-

  . تكوين القضاة-

ين           :14المادة    يصادق المجلس على مشروع الميزانية الذي يحضره القاضي أم
  .المجلس

ادة  رئيس :15الم ضاة تحت رئاسة ال ضباط الق ة وان ى رقاب سهر المجلس عل  ي
  .األول للمحكمة العليا

درج               :16المادة   ي تن سائل الت  يبدي المجلس االقتراحات والتوصيات، حول الم
  .ي إطار اختصاصاتهف
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  القسم الثالث

  دورات المجلس

  . المجلس في دورتين عاديتين في السنة يجتمع:17المادة 

  .ويمكنه أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو نائبه

ادة  دورات       :18الم ه لل رئيس أو نائب رف ال ن ط س م ضاء المجل ستدعى أع  ي
  .ل للمحكمة العليا في حالة انعقاده آهيئة تأديبيةالعادية ومن طرف الرئيس األو

ادة  ى  :19الم دورة، إل ال ال دول أعم ة بج ة، مرفق تدعاءات آتاب ل االس  ترس
سة    س، خم ضاء المجل ومين     ) 5(أع ة، وي دورة العادي اح ال ل افتت ام قب ل ) 2(أي قب

  .الدورة االستثنائية

  .ويمكن، عند الضرورة، استدعاء األعضاء بكافة الطرق

ا اريخ    :20دة الم ى ت دورة إل ل ال رر تأجي ه أن يق س أو نائب يس المجل ن رئ  يمك
  .الحق

ادة  شارة      :21الم ه است س أو نائب يس المجل ن رئ تعجال يمك ة االس ي حال  ف
د اإل     األعضاء، في مسألة   اآس، أو البري اتف، أو الف ق اله ي  معينة، عن طري لكترون

  .بنفس الطريقةأو بالطرق األخرى ويدلي آل عضو في هذه الحالة برأيه 

  . يتداول المجلس في النقاط المدرجة في جدول أعماله:22المادة 

ادة  رئيس األول     :23الم ة ال ت رئاس ة، تح شكيلته التأديبي ي ت س ف د المجل  ينعق
  .للمحكمة العليا

ادة  ضاء     :24الم ى أع ال، إل دول األعم ة بج ة، مرفق تدعاءات آتاب ل االس ترس
  .أيام) 10(ية بعشرة المجلس قبل افتتاح الدورة التأديب

داوالت دون        : 25المادة   تم الم عندما يبت المجلس في مسألة تهم أحد أعضائه، ت
  .حضوره
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  : يتعين على العضو طلب تنحيته في الحاالت اآلتية:26المادة 

 إذا وجدت قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين أحد أطراف ملف              -
  .المتابعة

  . القاضي الماثل أمام المجلس أي مانع جدي إذا آان بينه وبين- 

 إذا وجد الرئيس األول للمحكمة العليا هو نفسه في حالة من الحاالت             :27المادة  
ة، وفي                    ى وظيف م المنتخب األعل ه قاضي الحك ه، وينوب المذآورة أعاله، يعلن تنحي

ر أقدمي               رجح األآث ساوي، ي ة، حالة التساوي، األعلى رتبة ومجموعة، وفي حالة الت
  .ثم األآبر سنا

ة المجلس                  :28المادة   دى أمان رد ل داع طلب ال ا إي  يمكن القاضي المساءل تأديبي
ذه األسباب               ر ه مقابل وصل، ويفصل فيه رئيس المجلس التأديبي، آما يمكنه أن يثي

  .يوم مثوله أمام المجلس

ثالث       :29المادة   وم ارتكاب          ) 3( تسقط الدعوى التأديبية ب داء من ي سنوات، ابت
  .الوقائع، ما لم تكن هذه األفعال تحمل أيضا وصفا جزائيا

  .وينقطع سريان هذا األجل بناء على إجراءات التحقيق التأديبية أو الجزائية

  الفصل الثاني

  المكتب الدائم

ادة  ة    :30الم ن أربع س م دائم للمجل ب ال ون المكت ضاء، ) 4( يتك ساعدهم أع ي
  .ختاميعينهما وزير العدل، حافظ األ) 2(موظفان 

  القسم األول

  انتخاب أعضاء المكتب الدائم

سري والمباشر       ينتخب أعضاء المكتب الدائم عن طريق        :31المادة   راع ال االقت
  .مدة عضويتهم
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راع في دور واحد،                 وذج االقت ينتخب أعضاء المكتب الدائم باألغلبية، حسب نم
  .وفي أول جلسة للمجلس

ادة  س    :32الم ضاء المجل ن أع ضو م ن أي ع ب    يمك ضوية المكت ح لع  الترش
  .الدائم

يس            :33المادة    يحدث على مستوى المجلس مكتب للتصويت، تحت إشراف رئ
  .المعينان) 2(المكتب الدائم رئيسا، ويساعده الموظفان 

  .تودع التصريحات بالترشح لعضوية المكتب الدائم لدى أمانة المجلس

  .ة ترتب قائمة المترشحين حسب الحروف األبجدي:34المادة 

ادة  ى       :35الم دمغ وعل ر م يض غي رف أب ل ظ صويت داخ ع أوراق الت  توض
  .نموذج واحد

صادق  ضبطها وي ي ي اخبين الت ة الن ي قائم مه ف ة اس ع آل عضو ناخب قبال يوق
  .عليها رئيس مكتب التصويت

تجري العملية االنتخابية في اليوم والوقت اللذين يحددهما رئيس المجلس أو من             
  .ينوبه

  .وز للعضو الذي تعذر عليه االنتخاب توآيل عضو آخر يج:36المادة 

  .ال يمكن أن يتجاوز عدد الوآاالت الممنوحة لنفس العضو وآالة واحدة

ادة  ضاء   :37الم صويت بحضور أع ة الت د عملي رة بع رز مباش ة الف دأ عملي  تب
  .المجلس

ين  ) 2(يشرف على عملية الفرز رئيس المكتب الدائم، بمساعدة الموظفين     المعين
  .بالمكتب الدائم

  .نسخ) 3(تدون النتائج في محضر، من ثالث 

ا                تدون،   :38المادة   ر عنه رز، االحتجاجات التي يعب د الحاجة، بمحضر الف عن
  .المترشحون
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  .ويفصل في االحتجاجات رئيس المكتب

ة ووضع           : 39المادة   ائج النهائي يقوم المكتب المكلف بعملية التصويت بجمع النت
ماء ضمن أس ة تت د  قائم ل واح ا آ ي يحصل عليه دد األصوات الت  المترشحين، وع

  .منهم، حسب الترتيب التنازلي

صويت،         ب الت ضاء مكت ب وأع يس المكت ه رئ ك، يوقع ن ذل ضر ع رر مح يح
  .وترسل نسخة منه لرئيس المجلس، وتحفظ باقي النسخ لدى أمانة المجلس

على أآبر عدد   الذين حصلوا   ) 4( يعد منتخبين، المترشحون األربعة      :40المادة  
  .من األصوات

  .وفي حالة تساوي األصوات يعتبر منتخبا المترشح األآبر سنا

ي                  يعلن   :41المادة   سة الت ام الجل ل اختت ة قب ائج النهائي دائم، النت رئيس المكتب ال
  .جرى بها االنتخاب

ادة  ح   :42الم ة ترش ي حال ة ف ق التزآي ن طري اب أعضاء المجلس ع تم انتخ  ي
  .قطأعضاء ف) 4(أربعة 

  .ويحرر مكتب التصويت محضرا بذلك، بمالحظات أعضاء المجلس إن وجدت

ة          ل من أربع ين       ) 4(وفي حالة ترشح أق ق التعي تمم المتبقى عن طري أعضاء، ي
  .من طرف رئيس المجلس أو نائبه

ادة  اب    :43الم ة االنتخ رى عملي دائم، تج ب ال صب بالمكت غور من ة ش ي حال  ف
  .غور، وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القسمالستخالفه في أول دورة بعد الش

  القسم الثاني

  سير المكتب الدائم ومهامه

  . يترأس جلسات المكتب الدائم نائب رئيس المجلس:44المادة 

  .وفي حالة وجود مانع يتولى العضو األآبر سنا رئاسة الجلسة
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  .يجتمع المكتب آلما دعت الضرورة لذلك

  :م على الخصوص يتولى المكتب الدائ:45المادة 

س     - ا رئي ره به ي يخط سائل الت ة الم ه     ه دراس دها إلي ي يعه ام الت ذ المه ، وتنفي
  المجلس، ويعد تقريرا بذلك،

  ، دراسة المسائل التي يكلفه بها رئيس المكتب الدائم مع إبداء اقتراحات بشأنها-

ى    صة عل ة المخت ع المديري سيق م الحياته وبالتن ي ص دخل ف ا ي ولى فيم ويت
  :حضيرالخصوص ت

   ملفات تظلمات وشكاوى القضاة، وتقديم االقتراحات بشأنها،-

   ملفات حرآة القضاة،-

   قوائم األهلية،-

   قوائم تعيين وترسيم القضاة،-

  . ملفات رد االعتبار-

ادة  ه،    :46الم ى طلب اء عل دائم، بن ب ال ى المكت صة إل ة المخت غ المديري  تبل
  .المعلومات الخاصة بالمسار المهني للقضاة

  . عند الضرورة، يمكن المكتب الدائم االستعانة بأعضاء من المجلس:47المادة 

  الفصل الثالث

  تنظيم أمانة المجلس وسيرها

  القسم األول

  تنظيم أمانة المجلس

  . المجلس يتولى القاضي أمين المجلس تسيير أمانة:48المادة 
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  : يناط بأمين المجلس:49المادة 

   تحضير أشغال المجلس،-

  ير اجتماعات المجلس، تحض-

   تحضير الملفات التأديبية،-

انع     - ود م ة وج ي حال ي محاضر، وف دوينها ف س وت ات المجل ضور اجتماع  ح
  يختار وزير العدل، حافظ األختام من ينوب أمين المجلس،

   تأشير محاضر اجتماع المجلس،-

   مسك الملفات والسجالت،-

  ، السهر على مسك أرشيف المجلس والمحافظة عليه-

  . تحضير مشروع ميزانية المجلس وعرضها عليه-

  القسم الثاني

  سير مصالح أمانة المجلس

  : تتكون أمانة المجلس من:50المادة 

   القسم اإلداري،-

  . قسم المالية والمحاسبة-

ادة  ة   :51الم سم المالي سم اإلداري وق ى الق س عل ين المجل شرف القاضي، أم  ي
  .لقسمين ورؤساء المصالحوالمحاسبة، ويساعده في ذلك رئيسا ا

  الفرع األول

  القسم اإلداري

  : يتكون القسم اإلداري من:52المادة 

   مصلحة الموظفين،-
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  . مصلحة الوثائق واألرشيف-

  : تكلف مصلحة الموظفين بما يلي:53المادة 

   ضمان سير المسار المهني للموظفين في حدود صالحياتها،-

وارد- سيير الم نوية لت داد مخططات س ة  إع يرة الوظيف شرية وعرضها لتأش  الب
  العمومية،

   تنظيم مسابقات التوظيف واالمتحانات المهنية للموظفين،-

   السهر على تطبيق القرارات التأديبية والتنظيمية واحترامها،-

   دراسة آل مسألة لها صلة بتطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالموظفين،-

ذها       إعداد مخططات تكوين وتحسين م     - سيق  ستوى الموظفين، وضمان تنفي بالتن
  مع المؤسسات والهياآل المعنية،

  . تقديم الحصيلة الثالثية عن نشاطات المصلحة-

  :مصلحة الوثائق واألرشيف بما يأتي تكلف :54المادة 

   فهرسة قرارات المجلس،-

يم      - شريع والتنظ سب الت ه ح ه وترتيب ه وحفظ س وحمايت يف المجل سيير أرش  ت
  بهما،المعمول 

   تسيير مكتبة المجلس،-

  . حفظ المستندات-

  الفرع الثاني

  قسم المالية والمحاسبة

  :قسم المالية والمحاسبة بما يأتي يكلف :55المادة 
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شريع             - ا للت ادات ومسك حساباتها، طبق سيير االعتم  إعداد تقديرات الميزانية وت
  والتنظيم المعمول بهما،

ة المتع- ات المالي ل العملي سيير آ صلة  ت ز المت سيير والتجهي ة الت ة بميزاني لق
  بالمجلس وتنفيذها،

ز   - ة والتجهي ائل العام ص الوس ا يخ ا فيم دير حجمه ات وتق د االحتياج  تحدي
  الضروري لسير المجلس،

   تسيير الموارد المالية والوسائل العامة للمجلس،-

  . العمل على توفير الوسائل المادية الضرورية لسير المجلس-

  : يتكون قسم المالية والمحاسبة من:56المادة 

   مصلحة الميزانية والمحاسبة،-

  . مصلحة الوسائل العامة-

  : تكلف مصلحة الميزانية والمحاسبة بما يأتي:57المادة 

   مسك المحاسبة اليومية للعمليات المالية المنفذة،-

   إعداد التوقعات الخاصة بميزانية المجلس،-

  مرتبطة بعمليات التجهيز والتسيير، إعداد تقديرات الميزانية ال-

   ضمان أداء الرواتب ولواحقها وتصفيتها واألمر بصرفها،-

   إعداد آشوف شهرية للنفقات،-

ز المخصصة   - سيير والتجهي ادات الت ة باعتم بية المتعلق ات المحاس ذ العملي  تنفي
  للمجلس،

  التسيير، مسك المحاسبة المتعلقة بااللتزامات والدفع في ميزانية التجهيز و-

  . تقديم الحصيلة الثالثية والحصيلة الختامية عند إقفال السنة المالية-
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  : تكلف مصلحة الوسائل العامة بما يأتي:58المادة 

ا           -  دراسة الوسائل الضرورية للسير الحسن لمصالح المجلس وتقديرها وتوفيره
  والسهر على صيانتها،

   مسك سجل الجرد،-

   تسيير حظيرة السيارات،-

  ضمان تسيير األمالك العقارية للمجلس وصيانتها، -

   السهر على صيانة وتجديد األمالك المنقولة للمجلس وإعداد جرد لها،-

   ضمان الحاجيات من الوسائل المادية واللوازم الضرورية لسير المجلس،-

  . إعداد الحصيلة الثالثية عن نشاطات المصلحة-

ادة  س ا   : 59الم ين المجل ي أم ل القاض ر   يرس ذلك التقري ساب اإلداري، وآ لح
  .اإلداري عن النشاط، إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

  . يلزم الموظفون اإلداريون والتقنيون بالحفاظ على السر المهني:60المادة 

ادة  ضات     :61الم ام التعوي ن نظ ون م ون والتقني ون اإلداري ستفيد الموظف  ي
  .تنظيم المعمول بهالمنصوص عليها في ال

  الفصل الرابع

  أحكام ختامية

سها التي أملت                :62المادة   شروط نف  يمكن مراجعة هذا النظام الداخلي حسب ال
  .الموافقة عليه

ادة  ة       :63الم ة الجزائري مية للجمهوري دة الرس ي الجري ة ف ذه المداول شر ه  تن
  .الديمقراطية الشعبية


