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 شكر وعرفان
.الحمد و الشكر لّمه الذي وفقنا إلتمام هذا العمل  

:                                          في بادئ األمر نتقدم بخالص الشكر ل
 األستاذ المشرف عمى هذا العمل المتواضع األستاذ الفاضل بوضياف عبد المالك

. الذي مّد لنا يد العون و المساعدة، و أفادنا بنصائحه وتوجيهاته إلتمام هذا العمل  

إلى كل أساتذة كمية الحقوق الذين عمموا معنا عمى مدى خمس سنوات من العطاء 
.المتواصل دون كمل أو ممل  

.إلى كل من ساهم في غرس بذرة العمم فينا  

.لكم منا فائق االحترام و التقدير  
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 مقدمة

          إّن القضاة في الجزائر ىم األمناء عمى حماية الحقوق و الحريات لنشر         
العدالة و السير عمى تطبيق القوانين الّتي وضعيا المشرع الجزائري لمحفاظ عمى بنية 

لذا يجب عمى القاضي أن تكون تصرفاتو و سموكاتو داخل المحيط العممي أو . المجتمع
خارجو بعيدة عن كل الشبيات، و أن يكون في مستوى األمانة الّتي منحت لو، األمر 

الذي يستوجب اختيار القضاة أي أّنو ال يتم تعيين أي شخص في منصب القضاء،إاّل إذا 
توفرت فيو صفات عديدة كالكفاءة،االستقامة ، األمانة ، االستقاللية ، النزاىة و 

الشرف،ألّن ارتكاب قاض واحد ألي تصرف مشبوه أو سموك أو سموك سيء من شأنو 
.المساس بسمعة الييئة القضائية كاممة   

       مما ال شك فيو أّن القانون يفرض عمى القضاة التزامات وواجبات عامة شأنيم في 
ذلك، شأن باقي موظفي الدولة باعتبار أّن القاضي كالموظف يقوم بإسداء خدمة عامة 

كما أّن المنصب القضائي يفرض عمييم التزامات وواجبات خاصة تيدف إلى ضمان دقة 
العمل و النزاىة و شرف مينة القضاء،فال يجوز لمقاضي أن يحيد في إحقاق الحق بسوء 
نية لصالح أحد الخصوم، بل عميو بذل قصار جيده لتجنب الوقوع في الخطأ فإن تخمى 

و . عن أداء التزاماتو أو امتنع عن إحقاق الحق بين المتقاضين يكون عرضة لممساءلة
تعتبر ىذه األخيرة الجوىر الحقيقي ألي نظام قانوني، فال جدوى من القوانين و نصوصيا 

إذا لم تتضمن وضع آلية محّددة يتم عمى أساسيا مالحقة المخطئين و مساءلتيم إّما 
في دولة القانون فإّن الجميع يخضع لحكم . بفرض العقاب أو باتخاذ إجراءات تأديبية 

القانون و إرادتو ولضمان حصانة أكبر لمقاضي في الجزائر تم إنشاء ىيئة قضائية 
.  متخصصة سميت بالمجمس األعمى لمقضاء  
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 في 1963        نظمت ىذه الييئة مجموعة من النصوص القانونية بداية من دستور 
 وأعيد ىيكمتو بموجب القانون 1969 منو ثم القانون األساسي لمقضاء لسنة 62المادة 

 وما لبث المشرع إال أن يتدخل من جديد ليكيف مختمف 1989األساسي لمقضاء في سنة 
ىيئات المجمس األعمى لمقضاء و ميامو ضمن الحاجيات الجديدة التي عرفتيا البالد 

 كما أكد ذلك دستور 1992 أكتوبر24 المؤرخ في 05 ـ92بموجب المرسوم التشريعي رقم
 عمى وضع ىذه المؤسسة في اإلطار الذي تبناه المؤسس الدستوري و الذي تأكد 1996

 06 الموافق ل1425 رجب عام 21 المؤرخ في 11ـ04بعد صدور القانون العضوي رقم 
.،يتضمن القانون األساسي لمقضاء2004سبتمبر سنة   

 سبتمبر 06 الموافق ل1425 رجب عام 21 المؤرخ في 12ـ04و القانون العضوي رقم
 يتعمق بتشكيل المجمس األعمى لمقضاء و عممو و صالحياتو،وىذا ما أكده 2004سنة 

. تكريسا لمبدأ استقاللية السمطة القضائية2008التعديل الدستوري لنوفمبر سنة   

  من ىنا تبرز لنا أىمية ىذا الموضوع من خالل محاولة التعرف عمى تشكيمة المجمس 
األعمى لمقضاء عبر النصوص التشريعية التي نظمتو و كذا الميام المكمف بيا بغرض 

.متابعة المسار الميني لمقضاة في جوانب مختمفة  

:لنصل إلى طرح اإلشكالية األساسية  

 ـ ما مدى فاعمية المجمس األعمى لمقضاء كييئة تأديبية في الجزائر،وما ىي صالحياتو؟ 

:                                     وتتفرع عن ىذه اإلشكالية الرئيسية تساؤالت فرعية
 ـ ما ىي تشكيمة المجمس األعمى لمقضاء في الحالة العادية من خالل النصوص القانونية 
الّتي نظمتو،و سير عمل المجمس؟                                                     

  ـ و ما ىي صالحياتو في متابعة المسار الميني لمقضاة؟  

 ـ و إلى أي مدى تم تكريس مبدأ استقاللية السمطة القضائية من خالل المجمس األعمى 
 لمقضاء في الجزائر؟



 

 

 ت

و سنعالج ذلك بطريقة تأصيمية تحميمية ومقارنة إذا اقتضى األمر ذلك، إذ استعممنا الكثير 
من النصوص القانونية لتفسير و تحميل كل الجوانب، و كغيره من البحوث  واجيتنا  

بعض المشاكل خاصة فيما يخص المراجع المتخصصة إاّل أّن ىذه العقبات حرمتنا من 
الفصل األول تناولنا فيو : إعطاء الموضوع حقو،ولقد قسمنا ىذه الدراسة إلى فصمين

تشكيمة و صالحيات المجمس األعمى لمقضاء و الفصل الثاني تناولنا فيو الميام التأديبية 
. لممجمس األعمى لمقضاء في الجزائر  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



تشكيهة و صالحيات انمجهس األعهى نهقضاء: انفصم األول  
 

 
7 

                       تشكيمة و صالحيات المجمس األعمى لمقضاء : مقدمة  
تعتبر وزارة العدل المشرف اإلداري التقلٌدي على السلطة القضائٌة،ولكن رغبة المشرع 

الجزائري فً تفادي التحكم فً تسٌٌر المسار المهنً للقضاة،جعلته ٌشرك القضاة فً إدارة 

مرفق العدالة عن طرٌق إنشاء المجلس األعلى للقضاء فً الجزائر نظمته عّدة نصوص 

 و المرسوم التشرٌعً 1989 وكذا قانون الصادر سنة 1969أهمها القانون األساسً لسنة 

 المؤرخ فً 05ـ92؛و المرسوم التشرٌعً رقم 1989ـ12ـ12 المؤرخ فً 21ـ89رقم

 المتضمن القانون األساسً للقضاء وأخٌرا 11ـ04 و القانون العضوي رقم 1992ـ10ـ24

 المتعلّق بتشكٌل المجلس األعلى 2004ـ09ـ06 المؤرخ فً 12ـ04القانون العضوي 

 12ـ04للقضاء و عمله و صالحٌاته ،وسنتناول هذا الجهاز من خالل القانون العضوي 

:المنظم له ولذا ارتأٌنا تقسٌم هذا الفصل إلى مبحثٌن  

.نتكلّم فٌه عن تشكٌلة وسٌر المجلس األعلى للقضاء: المبحث األول   

نتكلم فٌه عن صالحٌات المجلس األعلى للقضاء فً متابعة المسار المهنً  :المبحث الثانً

.للقضاة  
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تشكيلة وسير عمل المجلس األعلى للقضاء: المبحث األول     

من أجل تعزٌز استقاللٌة السلطة القضائٌة،أنشىء المجلس األعلى للقضاء بغرض إدارة 

فماذا المسار المهنً للقضاة ٌستدعى فٌه القضاة للقٌام بمتابعة المسار المهنً لزمالئهم،
تضـ تشكيمة المجمس األعمى لمقضاء ، وكيؼ يتـ تسييير ىذا المجمس حسب المشرع 

 الجزائري؟

تشكيلة المجلس األعلى للقضاء:المطلب األول  

إّن تنظٌم المجلس بتشكٌلة متجانسة ٌعمل على تمكٌنه تأدٌة الدور المنوط به بكل فّعالٌة 

 12ـ04بشكل ٌضمن االستقاللٌة للقضاة،وعلى هذا األساس تم صدور القانون العضوي 

 المتعلّق بتشكٌل 2004 سبتمبر سنة 06 الموافق ل1425 رجب عام 21المؤرخ فً 

المجلس األعلى للقضاء و عمله و صالحٌاته حٌث نصت المادة الثالثة منه على تشكٌلة 

:المجلس األعلى للقضاء حٌث ٌتشكل المجلس من  

.ـرئٌس الجمهورٌة رئٌسا له1  

.ـوزٌر العدل نائبا للرئٌس2  

.ـالرئٌس األول للمحكمة العلٌا3  

.ـ النائب العام لدى المحكمة العلٌا4  

:قضاة ٌنتخبون من قبل زمالئهم حسب التوزٌع اآلتً(10) ـ عشرة 5  

من (1)للحكم و قاض واحد (1)من المحكمة العلٌا من بٌنهم قاض واحد (2)ـ قاضٌان 

.النٌابة العامة  

.         للحكم و محافظ للدولة(1)من مجلس الدولة من بٌنهما قاض واحد (2)ـ قاضٌان 

لمحكـ،و قاض واحد مف  (1)مف المجالس القضائية مف بينيما قاض واحد  (2)قاضياف ـ 
.                                                                         النيابة العامة
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مف الجيات القضائية اإلدارية غير مجمس الدولة، مف بينيما قاض  (2) ػ قاضياف 
1،(1)لمحكـ و محافظ لمدولة واحد (1)واحد  

( 1)مف المحاكـ الخاضعة لمنظاـ القضائي العادي مف بينيما قاض واحد (2) ػ قاضياف 
2مف قضاة النيابة، (1)لمحكـ و قاض واحد    

.شخصيات يختارىـ رئيس الجميورية بحكـ كفاءتيـ خارج سمؾ القضاء (6)ػ ست 6  

يشارؾ المدير المكّمؼ بتسيير سمؾ القضاة باإلدارة المركزية لوزارة العدؿ في أعماؿ 
.المجمس األعمى لمقضاء وال يشارؾ في المداوالت  

( 7)ػ يكوف مؤىال لالنتخاب بالمجمس األعمى لمقضاء كؿ قاض مرسـ مارس مدة سبع 
.سنوات عمى األقؿ في سمؾ القضاء  

غير أّف القضاة الذيف صدرت ضدىـ العقوبات التأديبية المقررة مف قبؿ المجمس األعمى 
لمقضاء ال ينتخبوف إال بعد رد اعتبارىـ حسب الشروط المحّددة في القانوف العضوي 

 مف القانوف العضوي 04المتضمف القانوف األساسي لمقضاء حسب ما جاءت بو المادة 
.  المتضمف تشكيمة و سير عمؿ المجمس األعمى لمقضاء12ػ04  

.ػ تحّدد مدة العضوية في المجمس األعمى لمقضاء بأربع سنوات،غير قابمة لمتجديد  

.ػ تنتيي عيدة أعضاء المجمس األعمى لمقضاء عند تنصيب مستخمفييـ  

ػ يجدد نصؼ األعضاء المنتخبيف و المعينيف بالمجمس األعمى لمقضاء كؿ سنتيف وفؽ 
.الكيفيات التي تـ تعيينيـ بيا  

                                                             

. 260، ص 2006ػ دالندة يوسؼ، التنظيـ القضائي الجزائري، دار اليدى لمطبع،الطبعة األولى، الجزائر، 1  

.05المادة ، المتضمف تشكيمة المجمس األعمى لمقضاء ،12ػ04  رقـػ القانوف العضوي 2  
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ػ يستفيد أعضاء المجمس األعمى لمقضاء مف كامؿ المرتب المرتبط بالوظيفة الّتي كانوا 
.يمارسونيا حيف تعيينيـ بالمجمس، ويتقاضوف عالوة عمى ذلؾ منحة خاصة  

تحّدد قيمة المنحة الخاصة و كيفيات دفعيا عف طريؽ التنظيـ ىذا ما جاءت بو المادة 
. مف نفس القانوف05  

في حالة شغور منصب قبؿ التاريخ العادي النتياء العضوية،يدعى لمفترة الباقي إتماميا  
و حسب الحالة،قاضي الحكـ،أو النيابة العامة أو محافظ الدولة،الذي يكوف قد حصؿ 

.عمى أكثر األصوات في قائمة القضاة غير المنتخبيف  

  12ػ04 مف القانوف العضوي 07تعد القائمة حسب ترتيب تنازلي أثناء كؿ انتخاب، المادة

ػ يحدد تنظيـ و كيفيات انتخاب أعضاء المجمس األعمى لمقضاء عف طريؽ التنظيـ حسب 
.12ػ04 مف القانوف العضوي08المادة    

ػ يعد المجمس األعمى لمقضاء نظامو الداخمي ويصادؽ عميو بمداولة تنشر في الجريدة 
 مف القانوف 9الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ىذا ما جاءت بو المادة 

12-04العضوي   

ينتخب المجمس األعمى لمقضاء في أوؿ جمسة لو مكتبا دائما يتألؼ مف أربعة 
.أعضاء(4)  

يوضع المكتب الدائـ تحت رئاسة نائب رئيس المجمس األعمى لمقضاء ويساعده موظفاف 
.مف وزارة العدؿ يعينيما وزير العدؿ  

.يستمر أعضاء المكتب الدائـ في أداء ميمتيـ إلى نياية مدة إنابتيـ  

.يتفرع أعضاء المكتب الدائـ لممارسة عيدتيـ ويوضعوف بقوة القانوف في وضعية إلحاؽ  
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1.في حالة شغور منصب ينتخب المجمس عضوا مستخمفا في أوؿ دورة بعد الشغور   

ػ يحدد النظاـ الداخمي لممجمس األعمى لمقضاء كيفيات انتخاب أعضاء المكتب الدائـ 
.وسيره وميامو  

ػ توضع تحت تصرؼ المجمس األعمى لمقضاء أمانة يتوالىا قاض أميف المجمس األعمى 
.لمقضاء، مف الرتبة األولى عمى األقؿ  

.ػ يعيف القاضي أميف المجمس األعمى لمقضاء بقرار مف وزير العدؿ  

  .ػ يحدد النظاـ الداخمي لممجمس األعمى لمقضاء تنظيـ أمانتو وقواعد سيرىا

سير المجمس األعمى لمقضاء: المطمب الثانيػ   

 المتعمؽ بتشكيمة المجمس األعمى 12-04 مف القانوف العضوي رقـ 12نصت المادة 
يجتمع المجمس األعمى لمقضاء في دورتيف عاديتيف :"لمقضاء وعممو وصالحياتو عمى أنو

في السنة ، ويمكنو أف يجتمع في دورات استثنائية ، بناء عمى استدعاء مف رئيسو أو مف 
".نائبو  

المالحظة مف خالؿ نص المادة أف المجمس األعمى لمقضاء لو دورتيف عاديتيف خالؿ 
السنة ولو أف ينعقد في دورات استثنائية بناء عمى استدعاء مف رئيسو أو مف نائبو، فقد 

حصر المشروع صراحة حؽ دعوة المجمس لالجتماع في دورة استثنائية مف استدعاء مف 
.رئيسو أو مف نائبو، دوف سواىـ  

 أف يضبط رئيس المجمس األعمى لمقضاء أو نائبو 12-04ع .مف ؽ (13)وقد أوكمت ـ
.جدوؿ الجمسات، بعد تحضيره باالشتراؾ مع المكتب الدائـ   

                                                             

.09،08،05،مرجع سابؽ، المواد 12ػ04ػ القانوف العضوي  1  



تشكيمة و صالحيات المجمس األعمى لمقضاء: الفصؿ األوؿ  

 

 

12 

( 2/3)أّما عف مداوالت المجمس األعمى لمقضاء فإنيا ال تصح إال بحضور ثمثي
1.األعضاء عمى األقؿ  

كما أف قرارات المجمس األعمى لمقضاء تتخذ بأغمبية األصوات، وفي حالة تساوي عدد 
.األصوات يرجح صوت الرئيس  

 عمى أف يمتـز أعضاء المجمس األعمى 12-04ع . مف ؽ16كما أف المشرع نص في ـ
.لمقضاء بسرية المداوالت  

 مف القانوف 17وفي سبيؿ تقرير استقاللية المجمس األعمى لمقضاء، نصت المادة
 عمى تمتعو باالستقالؿ المالي ويتـ تسجيؿ كؿ اإلعتمادات المالية 12-04العضوي

الضرورية لسير المجمس األعمى لمقضاء في الميزانية العامة لمدولة، مما يضمف تفرغ 
   2.أعضاء المجمس األعمى لمقضاء إلى القياـ بصالحياتو التي خولو إليو القانوف

صالحيات المجمس األعمى لمقضاء في متابعة المسار المهني : المبحث الثاني
:لمقضاة  

إّف المجمس األعمى لمقضاء جاء تكريسا لمبدأ استقاللية السمطة القضائية،و ىو أمر 
متوقؼ عمى مدى الصالحيات المخّولة لو، فالبقدر الذي يتدخؿ في تسيير مختمؼ 

الجوانب الّتي تنظـ المسار الميني لمقضاة،بقدر ما نكوف متجييف نحو استقاللية السمطة 
القضائية،وعمى العكس إذا جّردنا ىذه المؤسسة الدستورية مف مياميا فنكوف قد فسحنا 

.المجاؿ لمتأثير عمى جياز العدالة  

لذلؾ سنتطرؽ إلى صالحيات المجمس األعمى لمقضاء عمى ضوء القانوف العضوي رقـ 
 المتضمف المجمس األعمى لمقضاء،وكذا القانوف 2004 سبتمبر6 المؤرخ في 12ػ04

                                                             

.26،ص 2008،الطبعة الثانية،دار ىومة لمنشر و التوزيع،الجزائر،التنظيـ القضائي الجزائريػ طاىري حسيف، 1  
.17،16،مرجع سابؽ،المواد 12ػ04ػالقانوف العضوي رقـ  2  
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نخصص : مف خالؿ مطمبيف2004 سبتمبر6 المؤرخ في 11ػ04األساسي لمقضاء
المطمب األوؿ لصالحية تعييف القضاة و ترسيميـ و ترقيتيـ و نقميـ،و المطمب الثاني 

1.لمصالحيات المتعّمقة بوضعية القضاة و إنياء مياميـ  

صالحيات المجمس األعمى لمقضاء في تعيين و ترسيم القضاة و : المطمب األول
 ترقيتهم و نقمهم

 المتضمف المجمس األعمى 2004 سبتمبر6 المؤرخ في 12ػ04نص القانوف العضوي رقـ 
لمقضاء،عمى اختصاص المجمس األعمى لمقضاء في تعييف القضاة و ترسيميـ و ترقيتيـ 

:و نقميـ،وىذا ما سنتطرؽ إليو في الفروع اآلتية  

تعيين القضاة و ترسيمهم: الفرع األول  

إّف تدخؿ المجمس األعمى لمقضاء في مجاؿ تعييف القضاة و ترسيميـ،محّدد بموجب 
القانوف العضوي المتضمف المجمس األعمى لمقضاء،إذ اشترط في تعييف القضاة والترسيـ 
مداولة المجمس األعمى لمقضاء في االقتراح الذي يقدمو وزير العدؿ عمى أف يتـ تعيينيـ 
بموجب مرسـو رئاسي،ويتـ ترسيميـ بعد فترة تمريف وتربص لدى الجيات القضائية تدـو 

 و ىذا ما سوؼ نتطرؽ إليو في النقاط 2مدتيا سنة،مف طرؼ المجمس األعمى لمقضاء
:التالية  

تعيين القضاة: أوال  

إّف أمر تعييف القضاة لدى الجيات القضائية مف اختصاص رئيس الجميورية،إذ يتـ 
تعيينيـ بموجب مرسـو رئاسي بناءا عمى اقتراح مف وزير العدؿ و بعد مداولة المجمس 

مف القانوف األساسي لمقضاء لسنة  (3)األعمى لمقضاء،و ىذا ما قضت بو المادة

                                                             

.263، مرجع سابؽ، ص التنظيـ القضائي الجزائريدالندة يوسؼ، ػ 1  
.257، ص 2003، ديواف المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر،النظاـ القضائي الجزائري بوبشيرمحندأمقراف، 2  
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،و يظير اختصاص المجمس األعمى لمقضاء مف خالؿ مجاليف أوليما تعييف 2004
1.القضاة المترشحيف و الثاني التعييف المباشر  

ـ تعيين القضاة المترشحين1  

اعتمد المشرع الجزائري نظاـ اختيار القضاة الدخوؿ إلى سمؾ القضاء و ىذا ما قضت بو 
،وأوكؿ ميمة 2004 سبتمبر 06مف القانوف األساسي لمقضاء المؤرخ في  (39)المادة

اختيار القضاة إلى المدرسة العميا لمقضاء،الّتي عيد إلييا أمر تنظيـ مسابقات وطنية في 
حدود االحتياجات البشرية لجياز العدالة،وبعد النجاح في المسابقة،و مزاولة الطمبة 

القضاة لمدراسة الّتي تدـو ثالثة سنوات و التحّصؿ عمى شيادة المدرسة العميا 
،يتـ تعيينيـ لدى الجيات القضائية بموجب مرسـو رئاسي بناء عمى اقتراح مف 2لمقضاء

مف القانوف األساسي (3)وزير العدؿ و بعد مداولة المجمس األعمى لمقضاء، وفقا لممادة
.2004لمقضاء لسنة   

وىذا ما يبرز دور المجمس األعمى لمقضاء،في تعييف القضاة إذ مّكنو المشرع مف المداولة 
في ممفات المترشحيف لمتعييف و دراستيا،وىذا عمى خالؼ ما سار عميو المشرع الجزائري 

،إذ أّف دور المجمس األعمى لمقضاء كاف 1969في ظؿ القانوف األساسي لمقضاء لسنة 
3.مجرد رأي استشاري ال يكتسي أي صفة إلزامية  

:ـ التعيين المباشر2  

تحسبا مف المشرع لالحتياجات البشرية الّتي يحتاج إلييا جياز العدالة باستمرار،و خاصة 
إلى الكفاءات العممية المتخصصة الّتي ليا ما يؤىميا إلى مباشرة العمؿ القضائي،لجأ 

المشرع إلى طريقة استثنائية في تعييف القضاة عف طريؽ التعييف المباشر و ىذا ما قضت 
                                                             

.، ص 03،المادة 2004،المتضمف القانوف األساسي لمقضاء، لسنة 11ػ04ػ القانوف العضوي رقـ  1  
.03،09،ص03،39،مرجع سابؽ،المواد 11ػ04ػالقانوف العضوي رقـ  2  

.،المتضمف القانوف األساسي لمقضاء1969 ماي 13 المؤرخ في 27ػ69ػ األمر  3  
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،عمى أف يتـ التعييف المباشر و 2004مف القانوف األساسي لمقضاء لسنة (41)بو المادة
مستشاريف في المحكمة العميا،أو مستشاري :بصفة استثنائية مف المناصب القضائية التالية

دولة بمجمس الدولة وذلؾ بموجب مرسـو رئاسي بناءا عمى اقتراح مف وزير العدؿ وبعد 
مداولة المجمس األعمى لمقضاء عمى أف ال تتجاوز ىذه التعيينات في أي حاؿ مف 

األحواؿ عشروف بالمئة مف المناصب المتوفرة،وذلؾ لحاممي شيادة دكتوراه دولة بدرجة 
أستاذ في التعميـ العالي في الحقوؽ أو الشريعة و القانوف أو العمـو المالية أو االقتصادية 

 سنوات عمى األقؿ في االختصاصات 10أو التجارية،و الذيف مارسوا فعميا لمّدة عشر
ذات الصّمة بالميداف القضائي و كذلؾ المحاميف لدى المحكمة العميا أو مجمس 

1.سنوات عمى األقؿ بيذه الصفة (10)الدولة،والذيف مارسوا فعميا لمّدة عشر  

وىذا ما يبرز لنا دور المجمس األعمى لمقضاء في مجاؿ تعييف القضاة المباشر،بغية 
.دراسة الممفات،في كونو األكثر معرفة باالحتياجات البشرية لجياز العدالة  

كما تجدر اإلشارة إلى أّف النظاـ الفرنسي يعتمد ىذه الطريقة في تعييف القضاة،بإجراء 
مسابقة لاللتحاؽ بالمدرسة الوطنية لمقضاء و كذا إلى طريقة التعييف المباشر،ونجد طبيعة 
تدخؿ المجمس األعمى لمقضاء بو يكتسي الطابع اإللزامي و يستطيع تقديـ أراء مخالفة في 

.مجاؿ تعييف القضاة  

ترسيم القضاة: ثانيا  

أّما بالنسبة لترسيـ القضاة كإجراء قانوني يخص مسارىـ الميني،يتـ بعد تعيينيـ في 
الجيات القضائية،يخضعوف لفترة تأىيمية تدـو مّدة سنة واحدة وىذا ما قضت بو 

،بعدىا يقرر المجمس األعمى لمقضاء 2004مف القانوف األساسي لمقضاء لسنة (39)المادة
إّما بترسيميـ أو تحديد فترة تأىيميـ لمّدة سنة واحدة جديدة،في جية قضائية خارج 

                                                             

.10 ،مرجع سابؽ،ص 11ػ04ػ القانوف العضوي  1  
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اختصاص المجمس القضائي الذي قضوا فيو الفترة التأىيمية األولى أو إعادتيـ إلى سمكيـ 
. مف نفس القانوف40األصمي أو تسريحيـ،وىذا مانصت عميو المادة  

مف خالؿ دراستنا إلى المواد نجد أّف أمر ترسيـ القضاة معقود بيد المجمس األعمى 
لمقضاء،قصد دراسة ممؼ القاضي المترشح إلى ترسيـ والوقوؼ عمى حقيقة كفاءتو و 

1.مؤىالتو في مجاؿ العمؿ القضائي  

ترقية القضاة:الفرع الثاني  

حفاظا عمى استقاللية القضاء، لجأت معظـ التشريعات إلى وضع ضوابط لترقية القضاة 
حتى ال يترؾ المجاؿ مطمقا لمسمطة التنفيذية،وقد سار المشرع الجزائري إلى نفس ىذا 

االتجاه و أسس ضوابط تحكـ ترقية القضاة و أناطيا كصالحية مف صالحيات المجمس 
األعمى لمقضاء،وينظر في ممفات المترشحيف لمترقية و يسير عمى احتراـ الضوابط التي 

 حتى ال تستخدـ كسالح ضد 12ػ04مف القانوف العضوي (20)حّددىا المشرع في المادة
.القاضي  

قواعد ترقية القضاة: أوال  

حّدد المشرع الجزائري قواعد وضوابط لترقية القضاة داخؿ سمؾ القضاء بموجب المادة 
ترقية القضاة مرىونة بالجيود :" مف القانوف األساسي لمقضاء الّتي تنص عمى أفّ  (51)

مع مراعاة األقدمية، يؤخذ بعيف .المقدمة كما و نوعا، باإلضافة إلى درجة مواظبتيـ
االعتبار و بصفة أساسية لتسجيؿ القضاة في قائمة التأىيؿ،التقييـ الذي تحّصؿ عميو 
القضاة أثناء سير مينتيـ، و التقييـ المتحّصؿ عميو أثناء التكويف المستمر واألعماؿ 

.العممية الّتي أنجزوىا، و الشيادات العممية المتحّصؿ عمييا  

.يتـ تقييـ القضاة عف طريؽ تنقيط يكوف قاعدة لمتسجيؿ في قائمة التأىيؿ  
                                                             

.10، مرجع سابؽ،ص 12ػ04ػ القانوف العضوي  1  
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، حتى يتمكف المجمس األعمى لمقضاء مف ممارسة اختصاصو في ." يبمغ القاضي بنقطتو
:ىذا المجاؿ، وسنتطرؽ إلييا بإيجاز  

اعتمد ىذا المعيار أساسا، عمى إحصاء عدد القضايا التي : ـ المجهود الكمي لمقضاة1
فصؿ فييا القاضي، خالؿ مّدة زمنية معيّنة و نعتقد أّف اعتماد ىذا األسموب بصفة 

رئيسية ينعكس سمبا عمى القاضي في نوعية أداء عممو القضائي،و ذلؾ مما يتطمبو ىذا 
األسموب مف سرعة في الفصؿ في الممفات المجدولة لديو دوف دراسة و تفحص كافي 

ألىمية النزاع المعروض عميو، لذلؾ نجد المشرع لـ يأخذ بيذا المعيار لوحده و أضاؼ لو 
1.أسموب آخر لمتقييـ  

اعتمد المشرع معيار آخر يضاؼ إلى المجيود الكمي : ـ المجهود النوعي لمقضاة2
لمقاضي، وىو درجة فحصو و دراسة لمممفات، و قدرات القاضي العممية و كفاءتو في 

البحث و الّتحري لموصوؿ إلى الحقيقة، و كيفية استنباط النتائج مف األسباب المعروضة 
عميو و خاصة مع تنوع التشريع وغموضو،أّما بالنسبة لكيفية تقييـ المجيود 

لمقاضي، لجأ المشرع إلى أسموب التنقيط الذي يختص بو المسؤوليف  (النوعي)الكيفي
المباشريف ليـ، عمى أساس أنيـ األكثر قدرة عمى معرفة قدراتيـ و كفاءتيـ، وىذا ما 

، و يتـ 2004مف القانوف األساسي لمقضاء لسنة  (53)و المادة  (52)قضت بو المادة 
:تنقيط القضاة حسب الجية القضائية التابعيف ليا كاآلتي  

ػ ينقط قضاة الحكـ لممحكمة العميا، و مجمس الدولة مف طرؼ رئيس المحكمة العميا و 
.رئيس مجمس الدولة بعد استشارة رؤساء المحاكـ حسب الحالة  

ػ يتولى رئيس المحكمة اإلدارية تنقيط قضاة الحكـ التابعيف لمحكمتو بعد استشارة رؤساء 
.األقساـ  

                                                             

، حقوؽ الطبع و النشر محفوظة لمشبكة األوربية الجزائر استقالؿ وحيادالنظاـ القضائيمجيد بف الشيخ،أميف سيدىـ، ػ1
.22،ص 2011لحقوؽ االنساف، كوبنياغف،أكتوبر،  1  
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ػ يتولى النائب العاـ لدى المحكمة العميا تنقيط قضاة النيابة التابعيف لو، و ينقط محافظ 
الدولة لدى مجمس الدولة مساعديو، و تجدر اإلشارة أّف رئيس المجمس القضائي يستطمع 

1.آراء وكالء الجميورية المعنييف فيما يخص تنقيط قضاة النيابة التابعيف لمحاكميـ  

و نخمص إؿ القوؿ أّف المشرع اعتمد أسموب التنقيط لمكشؼ عف مجيودات القضاة،و 
أسند الميمة إلى المسؤوليف المباشريف ليـ، و كما يحؽ لمقضاة التظمـ بشأف تنقيطيـ لدى 
المجمس األعمى لمقضاء، بموجب عريضة تتضمف أسباب التظّمـ، و الذي عميو البت فيو 

مف القانوف األساسي لمقضاء التي  (33)في أقرب دورة لو، وىذا ما قضت بو المادة 
يحؽ لمقاضي الذي يعتقد أّنو متضرر مف حرمانو مف حؽ يقرره ىذا :" تنص عمى أفّ 

."                 القانوف العضوي، أف يخطر مباشرة بعريضة، المجمس األعمى لمقضاء
.                 عمى المجمس األعمى لمقضاء أف يفصؿ في العريضة في أقرب دورة لو

 إّف الطابع الخاص الذي تتميز بو الواجبات المفروضة عمى :ـ درجة مواظبة القضاة3 
القاضي عف أي موظؼ لدى الدولة، التي تشمؿ أوقات عممو و خارجيا لتمتد إلى الحياة 

الخاصة لمقاضي، لذلؾ يجب عمى القضاة احتراـ أوقات عمميـ و االىتماـ بأعماليـ 
القضائية و التفرغ ليا، وكذا التحمي بالسموؾ الذي يميؽ بقداسة الرسالة التي يؤدييا خارج 

مف القانوف األساسي لمقضاء، و جعؿ المشرع  (51)أوقات عممو،وىذا ما قضت بو المادة 
درجة انضباط القضاة و سموكاتيـ أسموب يعتمد عميو في الترقية يضاؼ إلى المعايير 

.                                                                              األخرى
أدرج القانوف األساسي لمقضاء معيار آخر لتقييـ القضاة مف أجؿ : األقدميةػ 4 

ترقيتيـ،وىو أقدمية القاضي و التي تبدأ منذ تسجيؿ في قائمة التأىيؿ لمترقية، كإجراء 
قانوني سنوي يترتب عميو ترتيب القضاة ترتيبا استحقاقيا،و ذلؾ بعد استيفائيـ الحد األدنى 

                                                         2.المطموب مف سنوات الخدمة
                                                             

.  53ػ52 المتضمف القانوف األساسي لمقضاء،مرجع سابؽ،المواد 11ػ04ػ القانوف العضوي  1  
  2 .131ػ128،ص 2003، الطبعة األولى،دار الريحانة لمكتاب،الجزائر،النظاـ القضائي الجزائريػ عمار بوضياؼ،
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كما تجدر اإلشارة إلى أّنو باإلضافة إلى المعايير السالفة الذكر، فإّنو في مجاؿ ترقية  
القضاة يؤخذ بعيف االعتبار و بصفة أساسية، التسجيؿ في قائمة التأىيؿ و التقييـ الذي 

يحصؿ عميو القضاة أثناء تكوينيـ المستمر، وكذا األعماؿ العممية التي أنجزوىا، و 
مف القانوف األساسي (44)الشيادات العممية المتحّصؿ عمييا وىذا ما قضت بو المادة

الفقرة الثانية مف القانوف األساسي (42)لمقضاء،وىذا عمى خالؼ مانجده في المادة 
               1. الذي كاف يعترؼ بحؽ القاضي في تأجيؿ الترقية1989لمقضاء لسنة 
                                                        نقل القضاة     : الفرع الثالث

  مما ال شؾ فيو أّف طبيعة العمؿ القضائي وما يستوجبو مف ضمانات لممحافظة عمى 
و ال غرو أّف ىذا .حياد القاضي وتجرده، تفرض مسألة عدـ توطنو في مكاف واحد

اإلجراء يحمي القاضي و يرعى حقوؽ المتقاضيف و يضمف ىيبة القضاء و حسف سير 
العدالة، فحماية القاضي تكمف في المحافظة عمى حيدتو، إذ ال خالؼ أف القربى و 

الجوار يثير الحرج بالنسبة لمقاضي و مف شأنيا التأثير عمى قضائو،لذا وجب أف يحصف 
وحماية المتقاضي .مف ىذا الجانب بإبعاده عف ذلؾ الموطف كّمما مضت مّدة زمنية معيّنة

تكمف في رعاية حقوقو و المحافظة عمييا،إذ كّمما انحاز القاضي لخصـ معيف بحكـ 
كما و أف في .عالقتو المباشرة أو غير المباشرة بو كاف ذلؾ عمى حساب المتقاضي اآلخر

ورغـ ما لنظاـ نقؿ القضاة مف . نقؿ القاضي مدعاة لممحافظة عمى ىيبة الوظيفة ووقارىا
إاّل أّنو مع ذلؾ قد يخمؽ آثارا سمبية لدى ىؤالء خاصة إذا تـ النقؿ . الفوائد السابؽ ذكرىا

لمكاف غير مرغوب فيو، وبناءا عمى ذلؾ وجب أف تحدد أسس النقؿ و تبيف ضوابطو 
عمى نحو يكفؿ حماية القاضي ضد أي تعسؼ قد يواجيو مف جانب الجية القائمة بالنقؿ 

يدرس المجمس األعمى :" عمى أّنو12ػ04مف القانوف العضوي  (19) وقد نصت المادة
.                                لمقضاء اقتراحتيـ و طمبات نقؿ القضاة، ويتداوؿ بشأنيا

ويأخذ بعيف االعتبار طمبات المعنييف باألمر،وكفاءتيـ المينية و أقدميتيـ،و حالتيـ 
                                                             

.44،مرجع سابؽ،المادة 11ػ04ػ القانوف العضوي رقـ  1  
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.                              العائمية،و األسباب الصحية ليـ و ألزواجيـ و ألطفاليـ
ويراعى المجمس كذلؾ قائمة شغور المناصب، و ضرورة المصمحة في حدود الشروط 

.                                                         المنصوص عمييا في القانوف
."                       يتـ تنفيذ مداوالت المجمس األعمى لمقضاء بقرار مف وزير العدؿ

حسنا فعؿ المشرع حينما أنار لممجمس سبؿ دراسة ممفات النقؿ في ضوء المعايير المحّددة 
عمى اختالؼ طبيعتيا لوجدناىا قد شممت مختمؼ الظروؼ الّتي تبرر قرار النقؿ و راعت 

:   و ىذه المعايير ىي كما يمي1مختمؼ الجوانب الّتي قد تدفع القاضي لتقديـ طمب نقمو،
:                                                           ـ معيار الرغبة الخاصة1  
ذكر المشرع في الّنص المشار إليو مف أولى المعايير الواجب وضعيا بعيف االعتبار  

حاؿ دراسة ممؼ النقؿ ىو معيار رغبة المعني، فإذا قدـ القاضي طمبا بيدؼ نقمو لمكاف 
محّدد فإّف لممجمس سمطة تقديرية في االستجابة لطمبو مف عدمو،في إطار ضوابط 

.                                                               المصمحة العامة طبعا
                                                       :(الوظيفية) ـ المعايير المهنية2

 ذكر المشرع أف بيف المعايير المعتمد عمييا لدراسة ممفات النقؿ ىي المعايير المينية، 
ووضع معيار الكفاءة بالخصوص عمى رأس ىذه المعايير، و لممجمس أف يقدرىا بحسب 

فتؤخذ بعيف .ما يصمو مف معمومات مف قبؿ الييئة التي يتبعيا القاضي محؿ النقؿ
وذكر المشرع أيضا معيار . اإلعتبار المجيودات التي قدميا كما وكيفا ودرجة انضباطو

األقدمية، فالقضاة الذيف امضوا مدة أطوؿ في خدمة قطاع العدالة مف حقيـ أف تؤخذ 
طمباتيـ بعيف االعتبار حاؿ دراسة ممؼ النقؿ، ويكفي الرجوع لمحاضر التنصيب 

.وتواريخيا لترتيب القضاة  

 

                                                             

.133، مرجع سابؽ، ص ، النظاـ القضائي الجزائريػ عمار بوضياؼ 1  
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:ـ المعيار الصحي والحالة العائمية3  

أدرج المشرع الجزائري في نفس المادة المذكورة سابقا معيار ينظر فيو إلى الحالة الصحية 
لمقاضي، فقد ال تسمح لو بأداء ميامو، في مكاف ال يتالءـ مع حالتو الصحية بحكـ 

.المناخ، وامتدت ىذه النظرة أيضا إلى زوج القاضي وأطفالو  

كما أخذ المشرع الجزائري بعيف اإلعتبار الحالة العائمية لمقاضي، التي يقصد بيا األعباء 
اإلجتماعية التي يتحمميا القاضي الذي يكفؿ أسرتو، كعامؿ يأخذه المجمس األعمى 

                                                          1.لمقضاء حيف دراسة الممؼ
 يدرس المجمس األعمى لمقضاء ممفات طمبات نقؿ القضاة مع مراعاة :ـ معيار المصمحة4

ضابط المصمحة العامة و شغور المناصب و احتياجات الجيات القضائية،بناءا عمى 
حجـ القضايا المعروضة عمييا إاّل أّف ىذا الضابط يدخؿ ضمف السمطة التقديرية لممجمس 

.                                                                      األعمى لمقضاء
                 الصالحيات المتعّمقة بوضعية القضاة و إنهاء مهامهم: المطمب الثاني

يظير دور المجمس األعمى لمقضاء في متابعة المسار الميني لمقضاة حيف إلحاقيـ أو 
وضعيـ في حالة استيداع قانوني أو وضعية خدمة كما يتجسد دوره في إنياء مياـ 

القضاة مف خالؿ إحالتيـ عمى التقاعد أو حيف طمب استقالتيـ مف منصب القضاء،وقد 
 المتضمف القانوف األساسي لمقضاء، الفصؿ الرابع إلى 11ػ04خص القانوف العضوي رقـ 

:                         وضعية القضاة و إنياء مياميـ و ىذا ما سنتطرؽ إليو كاآلتي
                                         صالحية متابعة وضعية القضاة : الفرع األّول

يوضع كؿ قاض في إحدى :  مف القانوف األساسي لمقضاء عمى أّنو73نصت المادة 
              2".ػ اإلحالة عمى االستيداع3ػ اإللحاؽ،2ػ القياـ بالخدمة،1:الوضعيات اآلتية

                                                             

.134ػ عمار بوضياؼ، مرجع سابؽ،ص  1  
.73، مرجع سابؽ،المادة 11ػ04ػ القانوف العضوي  2  



تشكيمة و صالحيات المجمس األعمى لمقضاء: الفصؿ األوؿ  

 

 

22 

Enactivite القيام بالخدمة:أوال  

يعتبر القاضي في حالة القياـ بالخدمة إذا كاف معينا بصفة قانونية في إحدى رتب سمؾ 
:                                   القضاء ويمارس فعميا وظيفة مف وظائؼ ىذا السمؾ

.                                                             ػ إحدى الجيات القضائية
.                                            ػ مصالح وزارة العدؿ المركزية أو الخارجية

.                                                       ػ أمانة المجمس األعمى لمقضاء
                                     1. ػ مؤسسات التكويف و البحث التابعة لوزارة العدؿ

.                                   ػ المصالح اإلدارية بالمحكمة العميا أو بمجمس الدولة
    Détachement   اإللحاق:ثانيا

اإللحاؽ ىو الحالة الّتي يكوف فييا القاضي خارج سمكو األصمي لمّدة معيّنة،و يستفيد 
داخؿ ىذا السمؾ مف حقوقو في الترقية و معاش التقاعد يمكف إلحاؽ القاضي في الحاالت 

.                                ػ اإللحاؽ لدى الييئات الدستورية أو الحكومية1:  اآلتية
.    ػ اإللحاؽ باإلدارات المركزية أو المؤسسات أو الييئات العمومية و الوطنية2        
.         ػ اإللحاؽ لدى الييئات التي تكوف الدولة فييا مساىمة في رأس الماؿ3        
.                    ػ اإللحاؽ لمقياـ بميمة في الخارج في إطار التعاوف التقني4        
.                                             ػ اإللحاؽ لدى المنظمات الدولية5        

 بالمئة مف المجموع الحقيقي  5 ػ ال يمكف أف يتجاوز عدد القضاة الذيف تـ إلحاقيـ نسبة
.                             مف القانوف األساسي لمقضاء77لعدد القضاة حسب المادة 

 ػ يقرر اإللحاؽ بناءا عمى طمب القاضي أو بموافقتو بعد مداولة المجمس األعمى لمقضاء 
                                                             2.ؽ.أ. مف ؽ78حسب ـ 

                                                             

.58،مرجع سابؽ، صالتنظيـ القضائي الجزائريػ طاىري  حسيف،  1  

.77،78،مرجع سابؽ،المواد 11ػ04ػ القانوف العضوي  2  
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  غير أّنو يمكف لوزير العدؿ أف يوافؽ عمى إلحاؽ القاضي في حالة االستعجاؿ، عمى 
.                                 أف يعمـ بذلؾ المجمس األعمى لمقضاء في أّوؿ دورة لو

 ػ يخضع القاضي الممحؽ لجميع القواعد السارية عمى الوظيفة الّتي يمارسيا بحكـ     
.                           إلحاقو،و ينقط مف قبؿ اإلدارة أو الييئة التي يكوف ممحقا بيا

. ػيعاد القاضي بحكـ القانوف عند نياية إلحاقو إلى سمكو األصمي، و لو بالزيادة في العدد  

          Mise endisponibilité االستيداع: ثالثا  

:                                               يمكف وضع القاضي في حالة استيداع
.                            ػ في حالة حادث أو مرض خطير يصيب الزوج أو الطفؿ1
.                                   ػ القياـ بدراسات أو بحوث تنطوي عمى فائدة عامة2
ػ لتمكيف القاضي مف إتباع زوجوّ إذا كاف ىذا األخير مضطرا عادة لإلقامة بسبب 3

.                       وظيفتو في مكاف بعيد عف المكاف الذي يمارس فيو زوجو وظيفتو
ػ لتمكيف المرأة القاضية مف تربية طفؿ ال يتجاوز خمس سنوات أو مصاب بإعاقة 4

.                                                                 تتطمب عناية مستمرة
                           1. سنوات أقدمية05ػ لمصالح شخصية و ذلؾ بعد مضي 5

في حالة االستيداع ال يستفيد القاضي في ىذه الحالة مف حقوقو في الترقية و المعاش أو 
.                                                               أي مرتب أو تعويضات

 يقرر االستيداع مف المجمس األعمى لمقضاء بناء عمى طمب القاضي المعني عمى أاّل 
تتجاوز مدتو سنة واحدة وىي قابمة لمتجديد مرتيف في الحاالت المنصوص عمييا في 

                                               2. مف ىذا القانوف81 مف المادة 1,2,5 
                                                                                  

                                                             

.59ػ طاىري حسيف،مرجع سابؽ،ص  1  
.81،مرجع سابؽ،المادة 11ػ04ػ القانوف العضوي رقـ  2  
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                                                    إنهاء مهام القضاة : الفرع الثاني
إّف تدخؿ المجمس األعمى لمقضاء في إنياء مياـ القضاة، محّدد في مواعد القانوف 

 الّتي تبيف أّف إنياء مياـ القضاة، والذي يكوف ألسباب 2004األساسي لمقضاء لسنة 
عديدة وىي الوفاة و فقداف الجنسية و االستقالة و التقاعد و التسريح و العزؿ،مثمما جاءت 

.                                               مف القانوف المذكور أعاله84بو المادة 
ونظرا لتعّدد األسباب ارتأينا أف نتطرؽ إلى االستقالة والتقاعد لعدـ اتساع المجاؿ لدراسة 

،في النقطتيف 2004كؿ الحاالت الّتي ذكرىا المشرع في القانوف األساسي لمقضاء لسنة 
                                                                         :  اآلتيتيف

   تّعرؼ االستقالة بمفيـو الوظيفة العمومية ىي إفصاح الموظؼ عف االستقالة: أوال
إرادتو في ترؾ منصب عممو مع عدـ وجود النية في العودة إليو، إاّل أّنو بالنسبة الستقالة 

القضاة فقد اشترط المشرع مرور مّدة زمنية معيّنة التي تعيدوا فييا بالخدمة في سمؾ 
 مف القانوف األساسي لمقضاء،فمف 85 سنوات،و ىذا ما قضت بو المادة 10القضاء وىي 

خالؿ ىذا التعريؼ نستخمص الشروط القانونية لالستقالة مف منصب القضاء التي نوردىا 
ػ يجب عمى القاضي الذي يرغب في االستقالة مف منصب القضاء،أف يقدـ طمبا :  كاآلتي

مكتوبا إلى المجمس األعمى لمقضاء،و يعبر فيو بكؿ وضوح و دوف لبس عف رغبتو في 
التخمي عف صفة القاضي، ويتـ إيداع طمب االستقالة لدى مصالح وزارة العدؿ مقابؿ 

.                                             02الفقرة  (85)وصؿ ثابت التاريخ المادة
 ػ يعرض طمب االستقالة عمى المجمس األعمى لمقضاء مف أجؿ البت فيو في أجؿ أقصاه 

 أشير، و في حالة عدـ البت في الطمب خالؿ ىذا األجؿ تعد االستقالة مقبولة وال 06
.                                           04الفقرة (85)يمكف لو التراجع عنيا المادة 

 05الفقرة  (85) ػ يتـ تثبيت طمب االستقالة لمقاضي المعني بموجب مرسـو رئاسي المادة
و تحسبا مف المشرع مف إمكانية لجوء بعض القضاة إلى طمب استقالتيـ بقصد إخفاء 
أخطاء مينية ارتكبوىا أثناء عمميـ القضائي، أو بغية وضع حد لممتابعة التأديبية أّقر 
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صراحة بأّنو ال تحوؿ استقالة القاضي مف إقامة دعوى تأديبية ضده بسبب األفعاؿ الّتي 
       04.1الفقرة  (85)يمكف كشفيا بعد قبوؿ طمب االستقالة و ىذا ما قضيت بو المادة

                                                                        التقاعد:  ثانيا
 يرى البعض مف المؤلفيف أّف إحالة القضاة عمى التقاعد بعد بموغيـ سف معيف أمر يجمع 

بيف متناقضيف، مف جية نطمب مف القاضي السرعة في الفصؿ في المنازعات حتى ال 
يشعر المتقاضيف بالضيؽ و القمؽ المستمر إلى حيف صدور الحكـ الذي يعيد بو الحؽ 
إلى صاحبو، وبيف عدـ تحميؿ القاضي ما ال يستطيع مف جيد ألّف ذلؾ ينعكس سمبا 

عمى أداء عممو، إال أّف العديد مف الدوؿ تسعى إلى إبقاء القضاة في مناصبيـ لالستفادة 
 العميقة الّتي اكتسبوىا،ألّف القاضي كّمما ازداد في السف ازداد حكمة و نضجا 2مف الخبرة

 عمى استخالص النتائج مف أسبابيا وعميو سوؼ نتطرؽ إلى سف التقاعد و 3و أكثر قدرة
:                 كاآلتي2004إمكانية تمديده عمى ضوء القانوف األساسي لمقضاء لسنة 

حّدد المشرع الجزائري السف القانونية لتقاعد القضاة عند بموغ :  السن القانوني لمتقاعدـ 
.              سنة كاممة55 سنة و بالنسبة لممرأة القاضية ببموغيا سف 60القاضي سف 

فتح المشرع الجزائري إمكانية تمديد سف التقاعد بالنسبة لبعض :  ـ تمديد سن التقاعد
القضاة الذيف يشغموف مناصب قضائية معيّنة، كقضاة المحكمة العميا و مجمس الدولة 

 سنة،وىذا بناءا 65 سنة، وأّما بالنسبة لباقي القضاة فتمّدد إلى 70ليصؿ سف التقاعد إلى 
عمى اقتراح وزير العدؿ و بعد مداولة المجمس األعمى لمقضاء، و يستمر ىؤالء القضاة 
في تقاضي مرتباتيـ باإلضافة إلى تعويض الذي يحّدد عف طريؽ التنظيـ عمال بالمادة 

.                                                مف القانوف األساسي لمقضاء88
                                                             

ـ دهٌمً فٌصل،القضاء ومحاوالت االصالح على ضوء مشروع القانون األساسً للقضاء،رسالة لنٌل شهادة 1

.2001ـ2000الماجستٌرفً القانون الدستوري، جامعة الجزائر،كلٌة الحقوق، 1  

ر،مذكرة لنيؿ شيادة الماستر،تخصص قانوف  المتخصصة في الجزائاإلداريةالييئات القضائية ػ ميموف فريد،2
.44،45،ص2013ػ2012إداري، 2  
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حرص المشرع عمى ضرورة االستفادة : إمكانية استدعاء القاضي المحال عمى التقاعد
مف القضاة األكبر سنا بحكـ الخبرة الّتي يكتسبونيا في العمؿ القضائي، لذلؾ أمكف إعادة 

استدعاء القاضي المحاؿ عمى التقاعد ألداء وظائؼ تعادؿ رتبتو األصمية أو تقؿ عنيا 
ويستفيد القاضي المتقاعد بنفس . بصفة قاضي متقاعد لمّدة سنة واحدة قابمة لمتجديد

الحقوؽ المخّولة لمقاضي أثناء الخدمة مع التزامو بنفس الواجبات و يتقاضى عالوة عف 
.                                                         منحة التقاعد تعويض إضافي

غير أّنو ال يمكف استدعاء القاضي المحاؿ عمى التقاعد لمباشرة ميامو إذا كاف قد تجاوز 
 65 سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العميا و مجمس الدولة و 70السف األقصى المحّددة ب 

سنة بالنسبة لباقي القضاة، و كذا القضاة الذيف تـّ إحالتيـ عمى التقاعد التمقائي كعقوبة 
1.تأديبية تعرضوا ليا  
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:خالصة الفصل األول  

 المتضمن القانون 11ـ04من خالل ما تطرقنا له في هذا الفصل فنرى أن القانون العضوي 
 المتعّمق بتشكيمة المجمس األعمى لمقضاء     12ـ04األساسي لمقضاء، و القانون العضوي 

و سير عممه قد حددا تشكيمة المجمس األعمى لمقضاء و الّتي تكون برئاسة رئيس 
الجمهورية، ووزير العدل نائبا له، باإلضافة إلى مجموعة من القضاة ينتخبون من طرف 

زمالئهم، يجتمع المجمس األعمى لمقضاء في دورتين عاديتين في السّنة، كما يمكن أن يجتمع 
.في دورات استثنائية إّذا اقتضت الضرورة بطمب من رئيسه أو نائبه  

 كما خول المشرع الجزائري في القانونين السابقين لممجمس األعمى لمقضاء صالحيات 
متعّددة من تعيين القضاة و ترسيمهم ثم ترقيتهم و نقمهم من مكان إلى أخر إذا استدعت 

.الضرورة، باإلضافة إلى صالحية متابعة وضعية القضاة و أخيرا إنهاء مهامهم  

فالمجمس األعمى لمقضاء في الجزائر يهتم بكل المراحل القانونية لمقاضي عند توليه منصب 
 القضاء
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المهام التأديبية للمجلس األعلى للقضاء في الجزائر: مقدمة  

إّن المجتمع ينظر إلى رجل العدالة المتمثل في شخص القاضي ال يشوبو أي عيب أو شبية، 
ألّنو الرمز الحقيقي لتحقيق العدالة ألّن أي مخالفة أو إخالل بالواجبات المينية تؤدي بالقاضي 

إلى التعرض لممساءلة، و لقد كرس المشرع الجزائري مسؤولية القاضي في حالة ارتكابو 
لألخطاء التأديبية و بالمقابل منح لو ضمانات، إذ جعل سمطة تأديب القضاة بيد السمطة 

 1996 من دستور سنة 149القضائية عن طريق المجمس األعمى لمقضاء، إذ نصت المادة
القاضي مسؤول أمام المجمس األعمى لمقضاء عن كيفية قيامو بميمتو حسب :" عمى أنّ 

و ذلك بغية حماية المتقاضين من أي تعسف يصدر " األشكال المنصوص عمييا في القانون
.من القاضي أو المساس بشرف المينة أو كرامة العدالة  

و قد حّدد المشرع الجزائري اإلجراءات الخاصة لمتابعة القضاة تضمنو القانون األساسي لمقضاء 
 12ـ04، و إجراءات سير الدعوى التأديبية حّددت بموجب القانون العضوي رقم 2004لسنة 

المتضمن المجمس األعمى لمقضاء و بناءا عمى ذلك ارتأينا تقسيم ىذا الفصل إلى ثالثة مباحث 
األخطاء الموجبة لمتأديب بالنسبة لمقضاة، و في المبحث الثاني :حيث نتناول في المبحث األول

نتناول فيو اجراءات : نتناول فيو العقوبات التأديبية المقررة ليذه األخطاء و في المبحث الثالث
.وضمانات التأديب  
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                                                            األخطاء التأديبية:المبحث األول
 ال تقوم المسؤولية التأديبية لمقاضي إال إذا اقترف خطأ مينيا، يتحدد بالنظر لمتنوع في الميام 

.           المناط لمقاضي القيام بيا، و كذا المحظورات التي يتوجب عميو االمتناع عن إتيانيا
مفهوم الخطأ التأديبي                                                      : المطلب األول 
عّرف الفقو الخطأ التأديبي عمى أّنو كل فعل أو امتناع يرتكبو الموظف و يخالف واجبات  

منصبو الوظيفي و مقتضياتو،فمن خالل ىذا التعريف يتم تحديد عناصر الخطأ التأديبي الذي 
:                                                                    يرتكبو القاضي كما يمي

:                                                                  توافر صفة القاضي:  أوال
 يجب أن تتوفر صفة القاضي عند قيام الجريمة التأديبية، فيجب أن يصدر الخطأ من ذي 

.                                                                                      صفة
:                                                                     العنصر المادي:  ثانيا

 ىو الفعل الذي يرتكبو القاضي و يخالف بو واجباتو الوظيفية بصفة مادية و ممموسة، سواء 
.               كان إيجابيا أو سمبيا، بالقول أو الكتابة أو العمل أو مخالفة القوانين و األنظمة

:                                                                    العنصر المعنوي:  ثالثا
 إّن تحديد درجة خطورة الخطأ الذي يؤدي إلى تحريك الدعوى التأديبية يجب أن يأخذ بعين 

درجة المساس بمصمحة المرفق، النية و التعّمد في إلحاق الضرر : االعتبار عّدة عوامل منيا
.       بالمرفق،الدوافع الّتي أدت إلى ارتكاب الخطأ،درجة مسؤولية القاضي في ارتكاب الخطأ

 إّن تطبيق ىذه القواعد عمى المساءلة التأديبية لمقضاة أمر صعب،لذا يسعى المجمس األعمى 
1.لمقضاء إلى استنباط الخطأ و تحديده بدقة من أجل الحفاظ عمى كرامة جياز العدالة  

                                       
.88،ص2006، دار ىومة، الجزائر،الطبعة الثالثة،تأديب الموظف العام في القانون الجزائري كمال رحماوي، ـ 1  
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                            الخطأ الموجب لمتأديب و قيام الدعوى التأديبية : المطمب الثاني
 يعتبر خطأ تأديبيا كؿ تقصير يرتكبو القاضي إخالال بواجباتو المينية و كذا اإلخالؿ 

.                          بالواجبات الناتجة عف التبعية التدريجية بالنسبة لقضاة النيابة العامة
 و يعتبر كذلؾ خطأ تأديبيا جسيما كؿ عمؿ صادر عف القاضي مف شأنو المساس بسمعة 

:                 القضاء أو عرقمة حسف سير العدالة، و تعتبر أخطاء تأديبية جسيمة كؿ مف
.                                                     ػ عدـ التصريح بالممتمكات بعد اإلعذار

.                                                              ػ التصريح الكاذب بالممتمكات
 ػ خرؽ واجب التحفظ مف طرؼ القاضي المعروضة عميو القضية بربط عالقات بينو و بيف 

.                                        أحد أطرافيا،بكيفية يظير منيا افتراض قوي النحيازه
 ػ ممارسة وظيفة عمومية أو خاصة مربحة خارج الحاالت الخاضعة لمترخيص اإلداري 

.المعترض عميو قانونا  

.ػ المشاركة في اإلضراب أو التحريض عميو أو عرقمة سير المصمحة  

.ػ إفشاء سر المداوالت  

.ػ إنكار العدالة  

.ػ االمتناع العمدي عف التنحي في الحاالت المنصوص عمييا في القانوف  

 مف القانوف األساسي لمقضاء لسنة 62،61ىذه األخطاء حّددىا المشرع الجزائري في المواد 
، حيث أّف كؿ قاض يرتكب خطأ مف األخطاء التأديبية المنصوص عمييا يعرض نفسو 2004
1.لمعقوبة  

                                       
.62ػ61 ، المواد سابؽ، مرجع القانوف األساسي لمقضاء، المتضمف11ػ04ػ القانوف العضوي  1  
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و مما سبؽ ذكره فإّف القاضي مسؤوؿ عف كؿ خطأ يرتكبو أثناء ممارسة وظيفتو كما أّنو 
:مسؤوؿ عمى كؿ إخالؿ بواجب المينة أو خارجيا،فمسؤولية القاضي نوعاف  

مسؤولية جزائية عندما يرتكب القاضي جريمة و يتابع طبقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات 
ويطبؽ عميو أحكاـ قانوف العقوبات مع . المشار إليو (04/11 مف القانوف 30المادة )الجزائية

.مراعاة إجراءات خاصة في متابعتو و محاكمتو  

ىناؾ مسؤولية القاضي إزاء المتقاضيف إذا كاف يتعسؼ في استعماؿ السمطة فالمشرع حّدد 
.طرؽ مؤاخذة القاضي   

أّما مخاصمة القاضي فيي الحاالت الّتي يمكف لممتقاضي أف يطمب القاضي التعويض 
.المسؤوؿ عف الضرر الذي أحدثو لو  

أّما المشرع الفرنسي فقد سمؾ مسمكا آخر و ذلؾ أّف الدولة تسأؿ عف أعماؿ القضاة دوف حاجة 
إلى إعادة النظر أو إلى دعوى مخاصمة و فّرؽ عند تنظيمو ليذه المسؤولية مف الخطأ 

الشخصي لرجاؿ القضاء الذي يرتب المسؤولية الشخصية ليـ و بيف الخطأ المرفؽ الذي تسأؿ 
عنو الدولة، فتسأؿ الدولة عف تعرض األضرار الّتي تنشأ عف األخطاء الّتي يقع فييا مرفؽ 

القضاء في حالة الخطأ الجسيـ و حالة أحكاـ العدالة و يسأؿ القضاة عف أخطائيـ الشخصية، 
و في ىذه الحالة تضمف الدولة حصوؿ المتضرر عمى تعويض عف األضرار الّتي أصابتو عف 

2.ىذه األخطاء الشخصية عمى أف ترجع عمى مسبب الضرر ليتحّمؿ العبء النيائي لمتعويض  

 

 

 

                                       
.1991ػمحمد كامؿ،عميد استقالؿ القضاء،دراسة مقارنة، 2  
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الدعوى التأديبية: المطمب الثالث  

، و القانوف العضوي المتضمف 2004نص المشرع الجزائري في القانوف األساسي لمقضاء لسنة 
المجمس األعمى لمقضاء لنفس السنة، عمى سمطة وزير العدؿ في مباشرة الدعوى التأديبية، في 

 مف القانوف العضوي 62،61حالة ارتكاب القاضي أخطاء مينية المنصوص عمييا في المواد
 أو ارتكابو لجريمة مف جرائـ القانوف العاـ المخمة بشرؼ المينة، و بذلؾ يختص وزير 11ػ04

العدؿ بتكييؼ الواقعة المنسوبة إلى القاضي، في أّنيا تألؼ عناصر الخطأ التأديبي كأساس 
قانوني لمباشرة الدعوى التأديبية كما أّنو يممؾ سمطة المالئمة في ذلؾ، إذ يجوز لو توجيو إنذار 
دوف ممارسة الدعوى التأديبية،أو بإيقافو في الحالة الّتي يقتنع فييا وزير العدؿ بضرورة تحريؾ 

 و ىذا ما 3المتابعة التأديبية و مباشرتيا أماـ المجمس األعمى لمقضاء في تشكيمتو التأديبية
:سنعرضو كاآلتي  

لوزير العدؿ أف يوجو إنذار لمقاضي في حالة ما إذا : ػ سمطة وزير العدؿ في توجيو اإلنذار1
.كاف الخطأ الميني المرتكب ال يوصؼ بالجسيـ  

كما أّف عقوبة اإلنذار يمكف أف يتعرض ليا القضاة مف طرؼ رؤساء الجيات القضائية، 
 مف القانوف األساسي 74الخاضعة منيا لمقضاء العادي و اإلداري ىذا ما قضت بو المادة 

.2004لمقضاء لسنة   

فالمشرع الجزائري حسب القانوف األساسي لمقضاء لسنة : ػ سمطة وزير العدؿ في اإليقاؼ2
 مّيز بيف إيقاؼ القاضي في حالة ارتكابو لخطأ ميني جسيـ، و بيف حالة ارتكابو 2004

.لجريمة مف جرائـ القانوف العاـ  

                                       
.244،ص 2004الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية، ،اإلداريةقانوف المنازعات  ػ خموفي رشيد، 3  
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خّوؿ المشرع الجزائري لوزير العدؿ اتخاذ تدبير : أػ اإليقاؼ الناتج عف الخطأ الميني الجسيـ
اإليقاؼ كإجراء تحفظي، في الحالة الّتي يرتكب فييا القاضي خطأ مينيا جسيما يحوؿ دوف 

. مف القانوف األساسي لمقضاء65بقائو في منصبو حسب ما جاء في المادة   

ولقد أوجب المشرع عمى القاضي إجراء تحقيؽ أولي يقـو بو وزير العدؿ يمكف لو أف يطمب 
توضيحات مف القاضي المعني حّتى يتمكف مف تحديد جسامة الخطأ الذي يوجب صدور قرار 

اإليقاؼ، و مباشرة الدعوى التأديبية أماـ المجمس األعمى لمقضاء بتشكيمتو التأديبية، بعد 
االطالع إبالغ المكتب الدائـ بالمجمس األعمى لمقضاء و إحاطتو عمما بالوقائع المنسوبة إلى 
القاضي،حتى يقؼ عمى أسباب و موجبات إصدار ىذا القرار، كما يمـز وزير العدؿ بتحضير 

ممؼ المتابعة التأديبية و يحيمو إلى المجمس األعمى لمقضاء في أقرب اآلجاؿ، ليبت ىذا األخير 
 أشير، و إال عاد القاضي الموقوؼ إلى عممو بقوة 06في الدعوى التأديبية في فترة ال تتجاوز

.القانوف  

:ب ػ اإليقاؼ الناتج عف تعرض القاضي إلى متابعة جزائية  

في حالة تعرض القاضي إلى متابعة جزائية الرتكابو جريمة مف جرائـ القانوف، تؤدي بو حتما 
 مف 65إلى المتابعة التأديبية مما يسمح لوزير العدؿ ممارسة صالحية توقيفو، طبقا لممادة 

القانوف األساسي لمقضاء، إال أّف ىناؾ ضمانات أقرىا المشرع لمقاضي و الّتي يجب عمى وزير 
:العدؿ مراعاتيا قبؿ اتخاذ أي تدبير وىي كاآلتي  

مف أىـ الضمانات الّتي أقرىا المشرع لمقاضي أّنو ال : ػ تحديد الفعؿ اإلجرامي الموجب لإليقاؼ
4.يمكف إصدار قرار بتوقيفو عف عممو إاّل إذا كانت الجريمة المرتكبة ماسة بشرؼ المينة  

                                       
.65،مرجع سابؽ، المادة 11ػ04ػ القانوف العضوي  4  
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 الفقرة األولى مف القانوف األساسي 65ىذا ما نصت عميو صراحة المادة : ػ إجراء تحقيؽ أولي
لمقضاء أي أّنو عمى وزير العدؿ أف يقـو بإجراء تحقيؽ أولي لموصوؿ إلى األسباب ووقائع 

.الجريمة قبؿ أف يتخذ قرار توقيؼ القاضي عف عممو  

حّتى يتمكف المجمس األعمى لمقضاء مف : ػ وجوب إعالـ المكتب الدائـ لممجمس األعمى لمقضاء
متابعة ومراقبة األسباب المبررة لقرار اإليقاؼ، ألـز القانوف وزير العدؿ قبؿ أف يصدر قرار 

اإليقاؼ عميو بإخطار المكتب الدائـ لممجمس األعمى لمقضاء نظرا لخطورة ىذا القرار رغـ أّنو 
.قرار تحفظي  

:صالحية المجمس األعمى لمقضاء في الخصـ مف المرتب  

 أشير 06إّف القاضي في حالة صدور قرار باإليقاؼ يستمر في تقاضي كامؿ مرتبو خالؿ فترة 
و إف لـ تفصؿ الجية القضائية خالؿ ىذه المّدة في قضيتو بحكـ نيائي فإّف المجمس األعمى 
لمقضاء يقرر خصـ نسبة مف مرتب القاضي، لذلؾ اتجو البعض لمقوؿ بأّف المشرع حّدد فترة 

 أشير لمفصؿ في القضية الجزائية مف قبؿ الجيات القضائية بحكـ نيائي و إاّل قّرر خصـ 06
نسبة مف مرتب القاضي، ويكوف بذلؾ قد ألـز الجيات القضائية البت في القضية خالؿ مّدة 

 أشير، ذلؾ أف قرار التوقيؼ ىو إجراء تحفظي، فال بّد أف يساير المّدة المحّددة لو 06أقصاىا 
.مف قبؿ الجيات القضائية  

و في سياؽ متصؿ نطرح مسألة حجية الحكـ القضائي النيائي الجزائي عمى المتابعة التأديبية 
و القرار التأديبي، و نعتقد أّنو عمينا في ىذه الحالة أف نميز بيف الحكـ الجزائي النيائي الذي 

5.يبرئو  

فالبرجوع إلى المبادئ العامة الّتي تجعؿ حجية اإلدانة الجزائية مطمقة تؤدي حتما إلى إدانة 
القاضي تأديبيا، و خاصة إذا كانت اإلدانة الجزائية مف أجؿ جريمة مخمة بشرؼ المينة، 

                                       
.150 مرجع سابؽ، ص النظاـ القضائي الجزائري،ػ عمار بوضياؼ، 5  
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باعتبار أّنيا تتنافى مع الشروط الّتي حّددىا القانوف لاللتحاؽ بمينة القضاء،و ىذا بغض النظر 
.عف العقوبة الموقعة عمى القاضي الّتي قد تكوف مخففة  

أّما إذا قضى الحكـ ببراءة القاضي المتابع جزائيا و أصبح نيائيا،فإّنو ال يكتسب أي حجية عمى 
العقوبة التأديبية،  عمى أف تبقى دائما السمطة التقديرية واسعة في ىذا المجاؿ، لممجمس األعمى 

.لمقضاء في تشكيمتو التأديبية  

 في دورة تأديبية بالجزائر، 2013 نوفمبر13 و12إّف المجمس األعمى لمقضاء، اجتمع يومي 
عالج فييا ستة ممفات لست قضاة وجيت ليـ تيـ مختمفة و يأتي انعقاد مجمس التأديب في 

.وقت طاؿ انتظار المصادقة عمى قائمة التأىيؿ لترقية القضاة، تمييدا لمحركة السنوية  

نائب عاـ مساعد : و حسب مصدر قضائي فإّف القضاة المعنييف بالمساءلة بمجمس التأديب ىـ
أوؿ بمجمس قضاء أـ البواقي، و نائب عاـ مساعد بمجمس قضاء غرداية، ووكيؿ الجميورية 
لدى محكمة عيف فكروف ،ووكيؿ الجميورية لدى محكمة السوقر، و مساعد وكيؿ الجميورية 

وتتمثؿ التيـ الموجية لكؿ . بمحكمة تبسة،إضافة إلى مساعد وكيؿ الجميورية بمحكمة عيف قزاـ
،في ارتكاب خطأ ميني و متابعة جزائية بناء (لكؿ واحد تيمة معيّنة )قاض مف القضاة الستة

عمى شكوى المشاجرة مع أفراد الدرؾ الوطني أثناء السياقة، و تسميـ ممؼ ألحد أطراؼ 
التقاضي بغرض استعمالو بغير وجو حؽ، و اتيـ أحدىـ بالتوقيع في سجؿ حضور الموظفيف 

6.بدال مف زوجتو و ىي كاتبة ضبط  

ف 27 إلى 22كما أّف المجمس األعمى لمقضاء اجتمع قبؿ ذالؾ في دورة عادية مف  جواف وا 
تباينت األرقاـ بخصوص الممفات المحالة عميو،فقد كشفت مصادر قضائية أّف المجمس في 

 قضاة 08 ممفات فقط، تتعمؽ بتجاوزات و أخطاء مينية ارتكبيا 08تشكيمتو التأديبية نظر في 
لـ يتـ الكشؼ عف ىوياتيـ أو المجالس القضائية التابعيف ليا، حيث كشفت النتائج عف عزؿ 

                                       
.،الجزائر2013ػ11ػ05ػ جريدة الخبر اليومية،انعقاد المجمس األعمى لمقضاء،الصادرة يـو  6  
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قاض مف الثمانية، و ذلؾ بسبب تخمفو و عدـ تمبية دعوة الحضور لدورة المجمس التأديبي، و 
ىو التصرؼ الذي يعتبر غير مقبوال، و ال يمت بصمة لالنضباط الذي يفترض توفره في سمؾ 

.القضاء  

كّما قّرر المجمس التأديبي توجيو ستة توبيخات لمقضاة الذيف ارتكبوا أخطاء مينية متباينة، و 
.استفاد آخر مف البراءة ألّف ممفو خاؿ مف أي تجاوز قانوني أو أي خطأ ميني  

الفصل في الدعوى التأديبية   : المبحث الثاني  

إّف المشرع الجزائري لـ يقؼ عند تحديد األخطاء التأديبية لمقضاة، ما يسيؿ عممية دفاع 
القاضي عف نفسو حوؿ الوقائع المنسوبة إليو، و إّنما أيضا قاـ بتحديد العقوبات الّتي تطبؽ 
عميو مع ما يتناسب مع درجة جسامة الفعؿ المرتكب،و أيضا تمكينو مف الطعف في القرار 

7.التأديبي لدى الجيات القضائية المختصة  

العقوبات التأديبية                                                           : المطمب األول
حّدد المشرع الجزائري عمى سبيؿ الحصر العقوبات التأديبية، و لـ يحّدد العقوبة الواجبة عمى  

.كؿ فعؿ يرتب الجريمة التأديبية،لكي تكوف العقوبة مالئمة لمخطأ المرتكب  

إاّل أّنو في بعض األحواؿ حّدد المشرع العقوبة المقابمة لمخطأ التأديبي، و لـ يعطي لممجمس 
 مف القانوف األساسي لمقضاء 63التأديبي أي سمطة تقديرية في ذلؾ حسب ما جاءت بو المادة 

، إذ جعؿ عقوبة العزؿ توقع عمى كؿ قاض ارتكب خطأ ميني جسيـ أو تعرض 2004لسنة 
.إلى عقوبة جنائية، أو عقوبة الحبس مف أجؿ جنحة عمدية  

لذا فإّف سبب تحديد العقوبة يعود إلى درجة جسامة الخطأ و خطورة الفعؿ الذي ارتكبو 
القاضي، عمى أف تبقى األخطاء المينية األخرى إلى السمطة التقديرية ألعضاء المجمس األعمى 

                                       
.99، مرجع سابؽ،صتأديب الموظؼ العاـػ كماؿ رحماوي،  7  



المياـ التأديبية لممجمس األعمى لمقضاء في الجزائر: الفصؿ الثاني  

 

 
38 

لمقضاء في تشكيمتو التأديبية، وفؽ سمـ يحّدد درجة العقوبة حسب خطورة و جسامة الفعؿ 
 68المّكوف لمجريمة التأديبية الذي يبدأ مف الدرجة األولى إلى غاية الدرجة الرابعة وفقا لممادة 

.مف القانوف األساسي لمقضاء  

:أ ـ العقوبات من الدرجة األولى  

.ػ التوبيخ  

.ػ النقؿ التمقائي  

:ب ـ العقوبات من الدرجة الثانية  

.ػ التنزيؿ مف درجة واحدة إلى ثالث درجات  

.ػ سحب بعض الوظائؼ  

.ػ القيقرة بمجموعة أو مجموعتيف  

:ج ـ العقوبات من الدرجة الثالثة  

شيرا، مع الحرماف مف كؿ المرتب أو جزء منو، باستثناء (12)ػ التوقيؼ لمّدة أقصاىا اثني عشر
.التعويضات ذات الطابع العائمي  

:د ـ العقوبات من الدرجة الرابعة  

.ػ اإلحالة عمى التقاعد التمقائي  

8.ػ العزؿ  

 

                                       
.68،المتضمف القانوف األساسي لمقضاء،مرجع سابؽ،المادة11ػ04القانوف العضوي ـ 
8  
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تنفيذ العقوبات التأديبية: المطمب الثاني  

إّف اليدؼ مف توقيع التأديبية عمى القاضي ىو ردعو حّتى يكوف عبرة لغيره، إلعادة االعتبار 
لييبة العدالة و ىذا ما يتحقؽ بتوقيع الجزاء، لذا منح المشرع الجزائري صالحية تنفيذ العقوبات 
التأديبية مف الدرجة األولى إلى غاية الدرجة الثالثة إلى وزير العدؿ حسب ما جاءت بو الفقرة 

أّما العقوبات مف الدرجة .2004 مف القانوف األساسي لمقضاء لسنة 70الثانية مف المادة 
الرابعة الّتي تعني اإلحالة عمى التقاعد و العزؿ، و الّتي تكوف غالبا نتيجة خطأ ميني جسيـ أو 
ارتكاب القاضي لجناية أو جنحة عمدية، فسمطة تنفيذىا منوطة برئيس الجميورية وفؽ المادة 

9. الفقرة األولى مف القانوف األساسي لمقضاء70  

و في سياؽ متصؿ، عندما توقع العقوبة التأديبية عمى القاضي فإّنيا تؤثر عميو مف الناحية 
النفسية و تمس بمركزه القانوني لذا فإّف المشرع الجزائري لـ يحرمو مف رد اعتباره بعد تنفيذ 

:العقوبة عميو، بمرور مّدة زمنية معيّنة حّددىا المشرع كاآلتي  

إذا كاف األمر متعّمؽ بعقوبة اإلنذار الّتي يوقعيا وزير العدؿ و رؤساء الجيات القضائية،فال بّد 
مف مرور سنة مف تاريخ تنفيذ العقوبة حّتى يسمح لمقاضي برفع طمب رد االعتبار،عمى أف يرد 

.اعتباره بقوة القانوف بمرور سنتيف مف تاريخ تنفيذ العقوبة  

أّما إذا كاف األمر متعّمؽ بالعقوبات الّتي ينطؽ بيا المجمس التأديبي فإّف القاضي يستطيع أف 
يقدـ طمب رد اعتباره إذا وقعت عميو عقوبات مف الدرجة األولى أو الثانية أو الثالثة، و ذلؾ 

.          سنوات مف ذلؾ04بمرور سنتيف مف تنفيذ العقوبة، و يرد اعتباره بقوة القانوف بمرور
.                            10أّما بالنسبة لمعقوبات مف الدرجة الرابعة فال يشمميا رد االعتبار

و لإلشارة فإّف الجية الّتي وقعت العقوبة ىي المختصة بالنظر في طمب رد االعتبار فالعقوبات 

                                       
.70،مرجع سابؽ،المادة11ػ04ػ القانوف العضوي 9  

.2000الديواف الوطني لألشغاؿ التربوية،الطبعة الثانية،، القانوف القضائي الجزائريػ الغوثي بف ممحة ، 10  
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الّتي يصدرىا المجمس األعمى لمقضاء كمجمس تأديبي فإّف طمب رد االعتبار يقدـ أماـ المجمس 
.األعمى لمقضاء  

إّف طمب رد االعتبار ال يعد إلغاء لمعقوبة التأديبية، لذا فإّف القاضي لو حؽ الطعف في القرار 
.التأديبي إذا رأى أّف ىناؾ خمؿ في اإلجراءات القانونية  

الطعن في القرارات التأديبية: المطمب الثالث  

إّف إمكانية الطعف في قرارات المجمس األعمى لمقضاء، عند انعقاده بتشكيمتو التأديبية أمر ىاـ، 
خاصة مع غياب الّنص الّتشريعي، فالمشرع الجزائري لـ يصرح عف إمكانية الطعف في القرارات 

، أو حّتى القوانيف األساسية لمقضاء السابقة، 2004التأديبية في القانوف األساسي لمقضاء لسنة 
ما فتح المجاؿ لالجتياد القضائي الذي أقر إمكانية الطعف في القرارات التأديبية الصادرة عف 

ىذا األخير الذي تمسؾ باختصاصو في الفصؿ في .المجمس األعمى لمقضاء،أماـ مجمس الدولة
:تمؾ الطعوف مبررا موقفو بمجموعة مف األسباب ىي  

 الّتي نصت عمى أّف المجمس األعمى لمقضاء يسير 1996 مف دستور55ػ انطالقا مف المادة 
عمى متابعة المسار الميني لمقضاة لضماف استقالليتو، ما يجعؿ المجمس عبارة عف مؤسسة 

إدارية مركزية و قراراتيا التأديبية ليا طابع إداري، و أّف إضفاء الطابع القضائي عميو مف أجؿ 
تشكيمتو الّتي تتكوف مف القضاة،غير ممكف ألّف القضاة األعضاء ليسوا أعضاء بصفتيـ كقضاة 

و إّنما قصد المشرع ضماف مصداقية العمؿ المطموب مف أجؿ مشاركتيـ في اتخاذ القرارات 
.التأديبية  

أّما بالنسبة لألساس القانوني الذي يبرر موقؼ مجمس الدولة في بسط رقابة المشروعية عمى 
 مف 09القرارات التأديبية الّتي يصدرىا المجمس األعمى لمقضاء، فإّنو اعتمد عمى نص المادة 

 المتضمف مجمس الدولة،الّذي يمكنو مف الفصؿ عف طريؽ دعوى 01ػ98القانوف العضوي رقـ 
اإلبطاؿ في الطعوف المرفوعة ضد القرارات الصادرة عف السمطات اإلدارية المركزية و الييئات 
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العمومية و المنظمات المينية الوطنية، و لـ يستثني الّنص القرارات الصادرة عف المجمس 
األعمى لمقضاء، و خاصة أّف القانوف األساسي لمقضاء لـ ينص عمى منع الطعف أماـ الجيات 

.                                                                                  القضائية
و رغـ تمسؾ مجمس الدولة في الجزائر عمى اختصاصو في بسط مراقبة المشروعية عمى 

القرارات التأديبية الّتي يصدرىا المجمس األعمى لمقضاء كما ىو الحاؿ في فرنسا،و الذي يوفر 
حماية أكبر لمقاضي ، الذي يمكنو مف ممارسة دعوى اإلبطاؿ ضد القرار التأديبي الذي تعرض 

.     لو،مف أجؿ ضماف مبدأ الشرعية و عدـ حرمانو مف أحد حقوقو األساسية،الّتي يتمتع بيا
فإّف المسألة تبقى غامضة، و تحتاج إلى دراسة معّمقة، خاصة في مجاؿ تحديد الطبيعة 

.                      القانونية لممجمس األعمى لمقضاء و غياب الّنص التشريعي المحّدد لذلؾ
األمر الذي يفتح المجاؿ أماـ االجتياد القضائي في المجاؿ اإلداري في سبيؿ إرساء قواعد 

    11.قانونية، السيما أّف ىذه القواعد الّتي تحكـ المنازعات اإلدارية تستمد مف العمؿ القضائي
  وفي رد لوزير العدؿ عمى مطالب المعاقبيف بقرارات تأديبية في سمؾ القضاء،بحيث تـ عزليـ 

لست أّنا وال رئيس الدولة مف عزليـ و إّنما المجمس األعمى لمقضاء :" مف مناصبيـ، رد قائال
و قاؿ أيضا أّف القرارات الصادرة عف المجمس المجتمع في جمسة " الذي يتمتع بسيادة كاممة

ورفع الوزير الحرج عف نفسو وعف .ما يعني غياب أي فرصة لمطعف فييا. تأديبية،نيائية
القاضي األوؿ في البالد، في تحمؿ أي مسؤولية إزاء القضاة المفصوليف ألّف المجمس األعمى 

12.لمقضاء مف أصدر القرار و ىو الذي يتمتع بسيادة كاممة  
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إجراءات و ضمانات التأديب:  المبحث الثالث  

إّف الحرص عمى استقاللية المجمس األعمى لمقضاء،ىو الذي يوجب خضوع القضاة إلى نظاـ 
.تأديبي خاص تشرؼ عميو عناصر قضائية  

إجراءات التأديب: المطمب األول  

مف أجؿ تجسيد مظاىر استقاللية السمطة القضائية، و تعزيز مكانة المجمس األعمى لمقضاء 
 المتضمف المجمس األعمى لمقضاء عمى استقاللية سمطة 12ػ04فقد نص القانوف العضوي رقـ 

التأديب و جعميا بيد القضاة، و أّف تشكيمة المجمس األعمى لمقضاء حيف انعقاده كمجمس تأديب 
.ليس كانعقاده في دوراتو العادية أو االستثنائية بصفة موسعة  

يرأس الرئيس األوؿ لممحكمة العميا المجمس : تشكيمة المجمس األعمى لمقضاء كمجمس تأديبي
األعمى لمقضاء في تشكيمتو التأديبية لمفصؿ في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة، يباشر 
وزير العدؿ الدعوى التأديبية أماـ المجمس األعمى لمقضاء في تشكيمتو التأديبية و يعيف ممثال 

عنو مف بيف أعضاء اإلدارة المركزية لوزارة العدؿ إلجراء المتابعة التأديبية و يشارؾ ممثؿ 
.الوزير في المناقشات و ال يشارؾ في المداوالت  

يحدد الرئيس األوؿ لممحكمة العميا جدوؿ أعماؿ جمسات المجمس األعمى لمقضاء في تشكيمتو 
.التأديبية  

يرفؽ الممؼ الشخصي لمقاضي بممؼ الدعوى التأديبية و ترفؽ الوثائؽ المتعّمقة بالمتابعة 
.الجزائية إذا كاف موضوع الدعوى التأديبية قائما عمى وقائع متابعة جزائية  

يعيف مقرر مف بيف أعضاء المجمس األعمى لمقضاء و يمكنو أف يسمع القاضي و كؿ شاىد و 
.بكؿ إجراء مفيد و ينتيي تحقيقو بتقرير إجمالي  
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يكّمؼ القاضي المتابع لمحضور أماـ المجمس و بإمكانو االستعانة بمحاـ، و يحؽ لمقاضي أو 
المدافع عنو االطالع عمى الممؼ التأديبي و يقدـ القاضي توضيحاتو ووسائؿ دفاعو بشأف 

13.الوقائع المنسوبة إليو  

يبت المجمس األعمى لمقضاء في تشكيمتو التأديبية في القضايا المطروحة عميو في جمسة مغمقة 
و في سرية تامة و تكوف مقراراتو معّممة و ينطؽ بالعقوبات المنصوص في القانوف العضوي 
المتضمف القانوف األساسي لمقضاء،و تقـو المسؤولية التأديبية بصفة عامة عمى فكرة الخطأ 

غير أّف معيار مسؤولية القضاة تأديبيا يقـو مف أساس أرقى . الذي يمثؿ انحرافا في السموؾ
قواعد السموؾ و الفضائؿ ألّف جالؿ وظيفة القضاء و سمو رسالتو يفضي مف غير شؾ شّدة 

المساءلة و عسر الحساب،ألّف رجاؿ القضاء ينبغي أف يأخذوا أنفسيـ بأوفى الفضائؿ و 
14.يبتعدوف بيا عف مواطف الشبيات  

ضمانات تأديب القاضي : المطمب الثاني  

الضمانات التأديبية اإلدارية:الفرع األول  

.ػ تحديد المخالفات التأديبية القضائية بشكؿ حصري طبقا لمبدأ مشروعية المخالفة  

.ػ تحديد المخالفات التأديبية بشكؿ حصري المستوجبة لإليقاؼ المؤقت عف العمؿ  

.ػ رفع التأثيـ اإلداري عف ممارسة القضاة لحؽ اإلضراب  

.ػ عدـ إيقاؼ األجر خالؿ  مّدة الوقؼ المؤقت عف العمؿ  

                                       
.27، مرجع سابؽ، صالتنظيـ القضائي الجزائري طاىري حسيف، ـ 13  

.10 ،ص1988، د ط،المجمس األعمى لمقضاء في ضوء التشريع المغربي و المقارفػ ىاشـ العموي،  14  
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ػ عدـ شموؿ التأديب لمجاؿ األخطاء القانونية و القضائية لكوف مجاؿ إصالحيا طرؽ الطعف 
15.ال التأديب  

الضمانات التأديبية السابقة عمى اإلحالة عمى المجمس التأديبي: الفرع الثاني  

تطمب شكاية مكتوبة أو تقرير مكتوب لتحريؾ مسطرة التأديب و توسيع مجاؿ التشكي لجميع 
.اإلدارات و األفراد دوف تمييز  

تحميؿ المشتكي مسؤولية كذب الوقائع موضوع الشكاية، و إشعار القاضي المتابع في 
.االستدعاء الموجو لو بموضوع الشكاية و منحو الوقت الكافي لالطالع و الجواب  

.حؽ القاضي المتابع في مؤازرة الزمالء مف القضاة و المحاميف في مرحمة البحث التمييدي  

.حؽ القاضي في الصمتّ إلى حيف االطالع عمى الممؼ موضوع الشكاية ووسائؿ اإلثبات  

.تمكيف القاضي مف اإلجابة كتابة و بخط يده عمى جميع األسئمة المطروحة  

عدـ فتح تحقيؽ أو بحث بشأف ممؼ قضائي، الزاؿ جاريا أماـ المحكمة و لـ يصدر فيو حكـ 
16.في الموضوع  

الضمانات التأديبية أمام المجمس التأديبي: الفرع الثالث  

 2004 سبتمبر06 المؤرخ في 12ػ04لقد كفؿ المشرع الجزائري في القانوف العضوي رقـ 
:مجموعة مف الضمانات لمقاضي محؿ المتابعة التأديبية أثناء محاكمتو تأديبيا،وىي كاألتي  

 

 

                                       
.2003،دار الفكر الجامعي،د ط،الضمانات التأديبية في الوظيفة العامةػ عبد العزيز منعـ خميفة، 15  
 www.al.sijill.com 2009ػ07ػ01، الصادر بتاريخ 01العدد  

16  

http://www.al.sijill.com/
http://www.al.sijill.com/
http://www.al.sijill.com/
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:ـ تعيين قاضي مقرر لمباشرة التحقيق1  

بعد تحضير ممؼ التأديب لمقاضي مف قبؿ وزير العدؿ يحيمو إلى المجمس التأديبي و يتولى 
رئيس المجمس التأديبي الذي ىو الرئيس األوؿ لممحكمة العميا تعييف قاض مقرر لكؿ ممؼ 
جراء تحقيؽ إذا  تأديبي،مف أجؿ تقديـ تقرير إجمالي حوؿ الوقائع المنسوبة إلى القاضي،وا 

اقتضى األمر ذلؾ، كما يتـ تعييف المقرر مف بيف القضاة األعضاء في المجمس في مرتبتيف 
 مف 27عمى األقؿ، في نفس رتبة أو مجموعة القاضي المتابع تأديبيا،ىذا ما جاءت بو المادة 

.12ػ04القانوف العضوي رقـ   

وبعد االنتياء مف عممية التحقيؽ عميو أف يحرر محضر إجمالي يمخص فيو إجراءات التحقيؽ 
 مف القانوف العضوي المتضمف 28ويبيف فيو النتائج المتوصؿ إلييا،وذلؾ عمال بالمادة 

.المجمس األعمى لمقضاء  

:ـ حق القاضي المتابع في الدفاع2  

بعد االنتياء مف إجراءات التحقيؽ و تحرير المحضر اإلجمالي الذي عمى أساسو يحّدد موعد 
جمسة المحاكمة، يتولى أميف المجمس األعمى لمقضاء أمانة المجمس التأديبي، و بعد استدعاء 

القاضي المعني الذي عميو المثوؿ شخصيا و يحؽ لو االستعانة بمدافع مف بيف زمالئو أو 
محاـ،و يحؽ لو االطالع عمى الممؼ التأديبي لدى أمانة المجمس،و بعد افتتاح الجمسة مف 

طرؼ رئيسيا و بعد تالوة العضو المقرر لمتقرير اإلجمالي، يتقدـ القاضي محؿ المتابعة لتقديـ 
توضيحات و دفاعو بشأف الوقائع المنسوبة إليو، كما يمكف في ىذه المرحمة ألعضاء المجمس 

التأديبي و كذا ممثؿ وزير العدؿ توجيو أسئمة إلى القاضي و ذلؾ بعد انتياء الرئيس مف 
استجوابو،كما يقـو أميف أمانة المجمس التأديبي بتحرير محضر عف الجمسة و الذي يبيف فيو 

.األسئمة المطروحة و المناقشات الّتي دارت أثناء المحاكمة  
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و بعد االنتياء مف المناقشات يجتمع أعضاء المجمس التأديبي لممداولة و ذلؾ دوف حضور 
ممثؿ وزير العدؿ و ال المدير المكّمؼ بتسيير شؤوف القضاة، وتتـ ىذه العممية بسرية و يفصؿ 

17.المجمس في الدعوى التأديبية  

:وىناؾ أيضا مجموعة مف الضمانات الّتي تمنع اإلجحاؼ في حؽ القاضي مف بينيا  

ػ تمكيف القاضي المتابع تأديبيا أو نوابو مف حؽ اإلطالع عمى جميع الوثائؽ المتعّمقة بالمتابعة 
.التأديبية و أخذ نسخ منيا قبؿ انعقاد الجمسة التأديبية بعشرة أياـ  

.ػ حضور المقرر إلى جانب القاضي في المحاكمة التأديبية تفعيال لمبدأ الوجاىية  

.ػ حؽ المشتكي في الحضور أماـ المجمس  

.ػ تمكيف القاضي مف حؽ الحضور لسماع المقرر التأديبي  

ػ اتخاذ القرارات التأديبية بأغمبية األصوات، عمى أف تتخذ قرارات العزؿ بإجماع األعضاء 
.الحاضريف  

.ػ إلزامية تعميؿ المقررات التأديبية، ووجوب مراعاتيا لمتناسب بيف المخالفة و العقوبة  

.ػ حظر االستماع إلى القاضي بشرط وجود قرائف قوية  

ػ تعييف المقرر مف بيف  القضاة المشيود ليـ بالكفاءة و النزاىة مف غير المسؤوليف القضائييف 
.لكؿ ممؼ تأديبي  

.ػ تحديد أجؿ محّدد لتبميغ قرار المجمس لمقاضي  

.ػ سحب جميع الوثائؽ و البيانات المتعّمقة بالمتابعة التأديبية حاؿ صدور مقرر بعدـ المؤاخذة  

                                       
.28ػ27،المتضمف المجمس األعمى لمقضاء، مرجع سابؽ، المواد 12ػ04القانوف العضوي ـ  17  
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.ػ نشر جميع القرارات المتعّمقة بالمجمس بالموقع االلكتروني و بالجريدة الرسمية  

18.ػ عدـ نشر القرارات التأديبية إاّل بعد صيرورتيا بصفة نيائية  

 خالصة الفصل الثاني 

        وفي نياية ىذا الفصؿ نكوف قد تعرفنا عف المياـ التأديبية الّتي يقـو بيا المجمس 
األعمى لمقضاء إزاء ارتكاب القاضي خطأ مف األخطاء الّتي نص عمييا القانوف العضوي 

، كما تطرقنا أيضا إلى 62ػ61ػ60 المتضمف القانوف األساسي لمقضاء في المواد 11ػ04
العقوبات التي تطبؽ عمى القاضي مرتكب الخطأ و الّتي صنفيا المشرع في ذات القانوف في 

 إلى أربعة درجات،في حيف أّنو لـ يحّدد كؿ خطأ و ما يقابمو مف عقوبة ليرجع األمر 68المادة 
كما تطرقنا أيضا إلى كيفية . إلى تقدير السمطة المختصة حسب درجة جسامة الفعؿ المرتكب

قياـ الدعوى و اإلجراءات التابعة ليا ثـ التشكيمة التأديبية لممجمس األعمى لمقضاء و التي 
تختمؼ عف التشكيمة العادية وتطرقنا إلى إمكانية الطعف في قرارات المجمس التأديبي لنصؿ في 
األخير إلى الضمانات الّتي أقرىا المشرع الجزائري لمقاضي المتابع قبؿ و أثناء و بعد إحالتو 

.عمى المجمس األعمى لمقضاء بتشكيمتو التأديبية  

                                       
.2014ػ02ػ12تاريخ االطالع   www.marocdroit.com   18  

http://www.marocdroit.com/
http://www.marocdroit.com/
http://www.marocdroit.com/
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:الخاتمة  

         إّن المجمس األعمى لمقضاء في الجزائر ىيئة إدارية قضائية متخصصة  
.أنشأت في إطار إصالح أجيزة العدالة، و تكريسا لمبدأ استقاللية السمطة القضائية  

 و نظمتو العديد من النصوص 1963أنشأ المجمس األعمى لمقضاء بموجب دستور 
 المتضمن القانون األساسي لمقضاء،  11ـ04القانونية آخرىا القانون العضوي 

 المتعّمق بتشكيمة المجمس األعمى لمقضاء المذان كرسا مبدأ 12ـ04القانون العضوي و
استقاللية القضاء و ذلك من خالل تشكيمتو التي وازنت بين بروز أعضاء السمطة 

التنفيذية وىو أمر ايجابي من أجل إعطاء قوة تنفيذية لقراراتو، و بين التمثيل 
القضائي لمختمف الجيات القضائية و التوسيع في صالحياتو من جانب عديدة، فمو 
صالحية التعيين و الترقية و الترسيم، إلى جانب متابعة المسار الميني لمقضاة،    

و األمر األساسي و ىو محور الدراسة لو صالحية تأديب القضاة عند اجتماعو 
كييئة تأديبية، فيو يتخذ كل اإلجراءات التأديبية في حالة ارتكاب القاضي خطأ من 

.          2004األخطاء المينية حسب ما جاء بو القانون األساسي لمقضاء لسنة 
 اعتمد المشرع الجزائري بموجب القانون األساسي لمقضاء، نظاما تأديبيا محكما،  

:حاول من خاللو توفير الحماية الالزمة لمقاضي، ويتجمى ذلك فيما يمي  

ـ نص عمى العقوبات التأديبية ضمن أربع درجات، و كان اإلحالة عمى التقاعد 
.  التمقائي و العزل أقصى تمك العقوبات الّتي يواجييا القاضي  خالل مساره الميني

 ـ ترك المشرع لمسمطة المختصة تكييف األخطاء و توقيع العقوبة المالئمة ليا حسب 
.جسامة الخطأ  
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ـ وفر ما يمزم  من الضمانات األساسية، الّتي تكفل الحماية لمقاضي من كل متابعة 
تأديبية، كما ضبط المواعيد القانونية الّتي تقوم عمييا عممية التأديب عبر جميع 

.مراحميا  

إّن الضمانات الّتي أقرىا المشرع كفيمة بحماية القاضي، إاّل أّن المشرع أغفل إمكانية 
الطعن القضائي ومع غياب الّنص القانوني، يفتح المجال أمام االجتياد القضائي 

حيث تختمف اآلراء حول إمكانية الطعن في القرارات القضائية الصادرة عن المجمس 
األعمى لمقضاء وىذا ماتبناه مجمس الدولة، و عدم إمكانية الطعن في القرار الصادر 

عن المجمس األعمى لمقضاء كون ىذه الييئة ذات سيادة قراراتيا غير قابمة لمطعن 
حسب ما صدر عن وزير العدل في رده عن مطالب بعض القضاة الّتي صدرت 

.بحقيم قرارات تأديبية  



 

 

 

 

 

 

 المالحق
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:                    2014جانفي 05انعقاد المجلس األعلى للقضاء في دورته العادية يوم 
 بمقر وزارة 2014جانفي 05   يعقد المجمس األعمى لمقضاء دورتو العادية الموسعة يوم األحد 

.                                 اليوم االثنين من مصادر قضائية" وأج"العدل حسبما عممتو 
سيتم خالل ىذه الدورة العادية لممجمس األعمى لمقضاء الّتي سيرأسيا وزير العدل حافظ األختام 
الطيب لوح لدراسة حركة سمك القضاة و ترقيات جديدة في السمك و كذا دراسة الطعون حسبما 

.                                                                  أفادت بو نفس المصادر
يذكر أّن المجمس األعمى لمقضاء اجتمع في دورة موسعة خالل شير نوفمبر الفارط بمناسبة 

.                                  تجديد جزئي ألعضاء المجمس الممثمين لممحاكم اإلدارية
 أجرى خالليا 2012سبتمبر16وكان المجمس قد اجتمع قبل ذلك في دورة عادية موسعة يوم

حركة جزئية في سمك القضاة بسبب تجنيد ىذا السمك لإلشراف عمى االنتخابات المحمية األخيرة 
 كما أعطى في نفس الدورة موافقتو عمى طمبات اإلحالة عمى 2012ـ11ـ29الّتي جرت بتاريخ 
.    أخرين7 قضاة و الموافقة عمى حاالت انتداب و إنياء االنتداب لفائدة 10االستيداع لفائدة 

 قاض خالل ذات 800أّما بخصوص الترقية في المراتب فقد استفاد من ىذه العممية حوالي 
و عممت وأج اليوم االثنين من مصادر مقربة من المجمس األعمى لمقضاء أّن ىذا . الدورة

 عمما أّنو عندما يجتمع بيذه 2013األخير اجتمع ثالث مرات بتشكيمتو التأديبية خالل سنة 
.                                                التشكيمة يترأسو الرئيس األول لممحكمة العميا

و ينص القانون العضوي المحدد لتشكيمة وعمل و صالحيات المجمس األعمى لمقضاء عمى 
.                                                           إجراء دورتين موسعتين في السّنة

و يترأس المجمس األعمى لمقضاء رئيس الدولة و يتكون من نائب لمرئيس المتمثل في وزير 
العدل حافظ األختام و قضاة يمثمون مختمف الجيات القضائية فضال عن ست شخصيات 

               1.يختارىم رئيس الجميورية خارج سمك القضاء

                                       
.،الجزائر2013ـ12ـ31جريدة الشروق أون الين، اجتماع المجلس األعلى للقضاء،الصادرة بتاريخ 

1  
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و الصالة و السالـ عمى سيدنا محمد أشرؼ المرسميف،  

و عمى آلو وصحبو و مف وااله إلى يـو الديف 
 

 فخامة رئيس الجميورية، القاضي األوؿ لمبالد، ورئيس المجمس األعمى لمقضاء الموقر، -
 
 السيد الرئيس األوؿ لممحكمة العميا، -

 السيد النائب العاـ لدى المحكمة العميا، -

. السيدات والسادة أعضاء المجمس األعمى لمقضاء -

إنو لشرؼ عظيـ لي، أف أتناوؿ الكممة في ىذه المناسبة اليامة، لتنصيب فخامتكـ السيدات 

والسادة القضاة المنتخبيف والشخصيات الوطنية الكريمة، المشكميف لييئة المجمس األعمى 

لمقضاء تحت رئاستكـ الرشيدة، 

نيا لمناسبة عظمى في تاريخ قضائنا الوطني، ومحطة إقالع أخرى نحو اليدؼ المسطر لو  وا 

في برنامج فخامتكـ إلصالح العدالة، مف بيف محطات تعاقبت عبر مراحؿ متتالية، بمتوالية 

منيجية عممية وعممية، بدءا مف معاينة النقائص والكشؼ عف أسبابيا، ثـ وضع األطر 

واآلليات الكفيمة بمعالجتيا، والتي كاف مف أىميا ترسيخ مبدأ استقاللية القضاء، مف خالؿ 

إصداركـ القانوف العضوي المتضمف القانوف األساسي لمقضاء، وكذا القانوف العضوي المتعمؽ 

 بتشكيمة المجمس األعمى لمقضاء وعممو وصالحياتو، الذي نبارؾ اليـو جميعا تنصيب فخامتكـ

عالنكـ عف بدء انطالقتو في أدائو لميامو، التي نتمنى لو كؿ التوفيؽ و  ألولى تشكيالتو، وا 
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النجاح في حسف أدائو ليا، والتي ستكوف فاتحتيا، عمى بركة اهلل، الذي عميو نتوكؿ وبو 

: نستعيف، رزمانة األعماؿ المقترحة عميو في ىذه الدورة، والمتضمنة

أوال  

 تعييف القضاة

خريجي المدرسة العميا لمقضاء 

           

 قاضيا، تمت في شأنيـ 87 مف القانوف األساسي لمقضاء، وعددىـ 3 بناء عمى المادة 

. التحقيقات التأىيمية فكانت إيجابية بالنسبة لمجميع

 

ثانيا 

ترسيـ القضاة 

 

 مف القانوف األساسي لمقضاء، ويتعمؽ االقتراح بقضاة صدرت مراسيـ 40تطبيقا لممادة 

: ، وىـ موزعوف عمى النحو اآلتي(سنة واحدة  )بتعييناتيـ واستوفوا شرط مدة التمريف 

  

مقترح  (02)، منيـ قاضييف اثنيف 2003 قاضيا التحقوا بسمؾ القضاء في سبتمبر 127 -

كانت موقوفة عف مزاولة مياميا، فمثمت  (01)بالنسبة ليما تمديد التمريف، وقاضية واحدة 

 .أماـ المجمس التأديبي وقرر في حقيا النقؿ الفوري
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قضاة، كاف المجمس األعمى لمقضاء قد قرر قبؿ ىذه الدورة، تأجيؿ البت في  (03)ثالثة -

 .ترسيميـ

 

، تمديد 2004قضاة، كاف المجمس األعمى لمقضاء قد قرر في دورة سبتمبر  (05)خمسة -

 .التمريف بالنسبة ليـ

 

. قاضيا تأخرت مراسيـ تعيينيـ عف الصدور (14)أربع عشرة  -

ثالثا 

اإلحالة عمى االستيداع 

 

( 03) مف القانوف األساسي لمقضاء، ويعني االقتراح في ىذا الشأف ثالث 81عمال بالمادة 

: قاضيات

 .حالة تمديد لمرافقة زوجيا المرتبط بعقد عمؿ خارج التراب الوطني:  األولى
  
 .حالة تمديد أيضا، لمتكفؿ بتربية ابنيا:  الثانية

 
 .وىي األخرى، حالة تمديد لتمكينيا مف تربية مولود ىا الجديد:  الثالثة
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رابعا 

 االستقالة

:  مف القانوف األساسي لمقضاء، ويضـ االقتراح أربع طمبات85عمال بالمادة 

األوؿ مف مستشار بمجمس قضاء باتنة يبرره بأسباب صحية؛   -

 والثاني مف رئيس غرفة بمجمس قضاء بجاية يعممو بأمور شخصية؛ -

 و الثالث مف قاضي تحقيؽ لدى محكمة البميدة يبرره ىو اآلخر، بأمور شخصية، -

. والرابع مف مستشار بمجمس قضاء تيزي وزو مف دوف أسباب -

خامسا 

قوائـ األىمية 

 مف القانوف العضوي المتعمؽ بتشكيمة المجمس األعمى لمقضاء وعممو 20تطبيقا لممادة 

: وصالحياتو، وتضـ

: قوائـ األىمية لمترقية في المجموعات – 1

قاضيا، توفرت فييـ شروط الترقية المعتمدة مف المجمس األعمى لمقضاء في دوراتو  (691)و بيا 

: السابقة، ومف أىـ ىذه الشروط عمى وجو الخصوص

 نقطة بالنسبة لسنوات الترقية المطموبة؛ 12معدؿ تنقيط سنوي ال يقؿ عف ػ 

. شرط المدة المطموبة لمترقية إلى مجموعة أعمىػ 

: وقد استثني مف ىذه القائمة
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 القضاة الموقوفوف إداريا عف مزاولة مياميـ القضائية؛ػ 

 القضاة المتابعوف جزائيا؛ػ 

 القضاة الذيف تعرضوا لعقوبات تأديبية ولـ يػرد ليـ االعتبار؛ػ 

القضاة الذيف تمت إحالتيـ عمى المجمس التأديبي أو مف ىـ متابعوف تأديبيا عمى مستوى المفتشية ػ 

 .العامة في قضايا لـ ينتو التحقيؽ فييا بعد

:  قوائـ األىمية لمترقية في الوظائؼ – 2

سدا لمفراغ في عدد قضاة المجالس القضائية، يقترح عمى المجمس األعمى لمقضاء الموقر، قائمة 

: لمترقية إلى وظائؼ مستشار أو مساعد نائب عاـ، عمى النحو اآلتي

قضاة ممف ليـ رتبة قاضي مجمس، وىـ يمارسوف مياميـ حاليا بالمجالس القضائية (09)تسعة ػ 

عف طريؽ االنتداب؛ 

 .قضاة ممف ليـ رتبة قاض بالمجمس، وىـ يعمموف حاليا بالمحاكـ(10)عشرة ػ 

قاضيا مسجميف ضمف قائمة األىمية ليذه السنة، لمترقية إلى رتبة قاض  (78)ثماف و سبعوف ػ 

. بالمجمس

سادسا 

 اإللحػػػػػػػػػاؽ

:  وما يمييا مف القانوف األساسي لمقضاء، يتعمؽ االقتراح بإلحاؽ قاضييف ىما75عمال بالمادة 

السيدة بف زوة فريدة بالمجمس الدستوري؛  -

 .السيد طبي عبد الرشيد إطارا بالمجمس الشعبي الوطني -
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نياء إلحاؽ قاضيتيف  : وىما (02)وا 

السيدة مقالتي غنية، زوجة لبيض، بعد انتياء عيدتيا بالمجمس الدستوري؛  -

السيدة بف منصور ليمى، زوجة براىيمي، بعد انتياء عضويتيا بالمجنة الوطنية االستشارية  -

.  لترقية وحماية حقوؽ اإلنساف

سابعا 

 تمديد الخدمة لمقضاة

( 29) مف القانوف األساسي لمقضاء، ويتعمؽ االقتراح بتمديد الخدمة لصالح 88تطبيقا لممادة 

قاضيا، بمغوا سف التقاعد، غير أنيـ ال زالوا، حسب تقديرات رؤساء المجالس، قادريف عمى 

مواصمة مياميـ 

ثامنا 

حركة القضاة 

قاضيا، غير أف أكثرىـ، ىـ  (865)بمغ عدد القضاة طالبي النقؿ إلى جيات قضائية أخرى 

. ، أو قضاة جدد حديثي العيد بسمؾ القضاء2004ممف مستيـ الحركة األخيرة في سنة 

، لتوفرىـ % 12, 23قاض منيـ فقط، بمعدؿ  (200)لذلؾ، يقترح عمى المجمس حركة مائتي 

: عمى الشروط واألسباب المعتمدة حسب التفصيؿ اآلتي

 حالة 31...............................................التقريب مف مقر الزوجية - 1

 حاالت 08........................................................ الحاالت الصحية- 2

 حالة 15.................................................... مدة العمؿ بالجنوب - 3
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 حالة 19........................................ مدة العمؿ بنفس الجية القضائية - 4

 حالة 63............................ ضرورة المصمحة وتدعيـ الجيات القضائية - 5

 حالة  27...................................تغيير الوظائؼ مع البقاء بنفس الجية – 6

كما تشمؿ الحركة المقترحة أيضا، القاضيات والقضاة المتزوجيف بمحاميف ومحاميات، الذيف 

 مف 19توجد مكاتب أزواجيـ بنفس الجية القضائية التي يعمموف بيا، وذلؾ تطبيقا لممادة 

. قاض وقاضية (37)القانوف األساسي لمقضاء، ويبمغ عددىـ في ىذه الحركة المقترحة

تاسعا 

 نقاط مختمفة

:  وىي مسائؿ مختمفة، تيـ المسار الميني لمقضاة، وتتمخص في اآلتي

  ويتعمؽ االقتراح ,  مف القانوف األساسي لمقضاء67تحديد حصة الراتب، تطبيقا لممادة

أشير، لمتابعيـ جزائيا؛  (06)قضاة موقوفيف منذ مدة تفوؽ ستة  ( 04 )بأربعة 

  كانا متابعيف جزائيا، واستفادا نيائيا (02)النظر في طمب إرجاع الراتب لقاضييف اثنيف ،

 مف انتفاء وجو الدعوى؛

  بينما كانت قد 2005قضاة، أحيموا عمى التقاعد في مارس  (07)تسوية وضعية سبعة ،

 ؛2004.12.31توفرت فييـ شروط الترقية منذ 

  قضاة تعطمت ترقيتيـ، بسبب تأخر صدور مراسيـ تعيينيـ  (06)تسوية وضعية ستة

لعدـ تسوية وضعياتيـ تجاه الخدمة الوطنية في الوقت المناسب؛ 
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  النظر في وضعية قضاة مجمس الدولة، المعينيف مف خارج قطاع العدالة، الذيف أظيروا

 عدـ القدرة عمى االندماج واالنسجاـ مع العمؿ القضائي؛

  ،تعييف عضويف مف المجمس األعمى لمقضاء بمجمس اإلدارة لممدرسة العميا لمقضاء

 مف المرسـو التنفيذي المتعمؽ بتنظيـ المعيد الوطني لمقضاء وحقوؽ 08تطبيقا لممادة 

الطمبة وواجباتيـ؛ 

  2004إخطار المجمس األعمى لمقضاء باالنتدابات التي تمت بعد دورة سبتمبر ،

. لضرورة المصمحة، قصد ضماف حسف سير الجيات القضائية

تمكـ ىي، فخامة السيد الرئيس، النقاط المقترحة في جدوؿ أعماؿ ىذه الدورة لممجمس األعمى 

لمقضاء الموقر، عرضتيا عمى كـر مسامعكـ، راجيا لمجميع، مف المولى عز وجؿ، العوف 

. والتوفيؽ في كؿ ما يخدـ وطننا المفدى، و يزيده سؤددا و رفعة ومكانة بيف األمـ والشعوب

شكرا عمى حسف اإلصغاء و كرمو 

.  و السالـ عميكـ ورحمة اهلل تعالى و بركاتو
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:الملخص  

، وذلك 1963المجمس األعمى لمقضاء ىيئة إدارية قضائية متخصصة،أنشأ بموجب دستور 
في إطار اإلصالحات التي أدخمت عمى قطاع العدالة من أجل ضمان استقاللية أكبر 

لمقضاء و لمعاممين بو أي القضاة، حيث نظمت المجمس األعمى لمقضاء العديد من 
النصوص القانونية بإدخال تغييرات تخدم القضاء فكان أخر قانون نظميا ىو القانون 

 المتعّمق 12ـ04 المتضمن القانون األساسي لمقضاء، والقانون العضوي 11ـ04العضوي 
.بتشكيمة المجمس األعمى لمقضاء و سير عممو  

لممجمس ميام عديدة بداية من تعيين القضاة وترقيتيم و ترسيميم إلى متابعة المسار الميني 
لمقضاة وصوال إلى الرقابة عمى انضباطيم بإتباع الّنظام التأديبي الذي حّدده المشرع في 

القانون،ففي حال ارتكاب القاضي خطأ مينيا يمس بشرف المينة يتخذ اإلجراءات التأديبية 
الالزمة حسب ما ينص عميو القانون األساسي لمقضاء ، ومع إتمام إجراءات الدعوى 

التأديبية يفصل المجمس بتشكيمتو التأديبية في الدعوى مع مراعاة كل الضمانات الّتي أقرىا 
المشرع لمقاضي قبل وأثناء إحالتو عمى المجمس التأديبي،ىذا مع يعزز استقاللية المجمس 

.األعمى لمقضاء واستقالل القضاء  
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