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بسم الله الرحامن الرحيم

مبناسبة الذكرى الثالثني إلنشاء املجلس الدستوري، ويف إطار نرش الثقافة الدستورية، يطيب 

يل أن أستهل هذه الوثيقة الجامعة لكل اجتهادات املجلس الدستوري ملدة ثالثني )30( 

عاما )1989 - 2019(، بهذا التقديم املوجز، والذي أول ما أسجله من خالله، وقفة إجالل 

وإكبار ألجيال من أعضاء املجلس الدستوري وموظفني ساهموا بإخالص وجد واجتهاد، رغم 

كل الظروف الصعبة منذ إنشائه سنة 1989، يف الرقي به إىل ما وصل إليه اليوم. 

متثل هذه الوثيقة الجامعة ألعامل املجلس الدستوري خالل ثالثني )30( عاما أداة عمل 

بالنسبة للمختصني يف القانون وكل الباحثني واملهتمني باالجتهاد الدستوري الذي أضحى 

ميس كافة فروع القانون، ويعنى بالحقوق والحريات الفردية والجامعية.

يف هذه الوثيقة الجامعة، والتي تتكون من مجلدين، تم تجميع وتصنيف كل اآلراء والقرارات 

واإلعالنات الصادرة عن املجلس الدستوري، مرتبة حسب التسلسل الزمني وتم التهميش 

لها مبرجعها يف الجريدة الرسمية.

وتضمن املجلد األول أراء وقرارات املجلس الدستوري املتعلقة مبجال الرقابة الدستورية، 

مراقبته  وكذا يف  والقوانني،  العضوية  القوانني  دستورية  فصله يف  مبناسبة  أصدرها  التي 

مطابقة النظام الداخيل لكل من غرفتي الربملان للدستور. كام تضمن هذا املجلد أيضا أول 

قرارين تاريخيني صادرين عن املجلس الدستوري بخصوص الدفع بعدم الدستورية بناء 

عىل إحالة من املحكمة العليا.

ويف الختام، أمتنى أن يكون هذا املؤلف وثيقة عمل تساعد الباحثني واملهتمني مبتابعة تطور 

أبحاث القانون الدستوري بوجه عام والقضاء الدستوري بوجه خاص.

رئيس املجلس الدستوري

كامل فنيش





Introduction

	 On	the	occasion	of	the	30th	anniversary	of	the	creation	of	the	Constitutional	
council,	and	in	the	framework	of	disseminating	the	constitutional	culture,	I	have	the	
honor	to	start	this	overall	document	about	Constitutional	council	Jurisprudence	of	
about	thirty	(30)	years	(19892019-)	with	this	brief	introduction,	which	I	was	firstly	
write	down	through	it	,	a	stand	of	honor	and	dignity	for	generations	of	both	members	
and	employees	of	constitutional	council	which	are	truly,	seriously	and	with	diligence	
contributed	,despite	hardly	circumstances	since	its	creation,	for	the	advancement	that	
reaches	today	.

	 This	overall	document	including	works	of	the	Constitutional	Council	during	thirty	
(30)	years	is	representing	a	working	tool	for	legal	professionals	and	all	researchers	and	
those	interested	in	the	constitutional	endeavor	that	has	included	all	branches	of	the	
law	and	concerned	with	individual	and	collective	rights	and	freedoms.

	 Thus,	in	this	overall	document,	which	consists	of	two	volumes,	all	the	opinions,	
decisions,	 and	 announcements	 issued	 by	 the	 Constitutional	 Council,	 which	 are	
arranged	in	chronological	order	and	marginalized	it	by	reference	to	the	Official	Journal.

	 The	first	volume	included	opinions	and	decisions	of	the	Constitutional	Council	
related	to	the	field	of	constitutional	control	,	which	it	issued	on	the	occasion	of	its	
decision	on	the	constitutionality	of	organic	and	ordinary	laws,	as	when	declares	on	
the	conformity	of	the	internal	regulations	of	each	of	the	two	Houses	of	Parliament.

	 Moreover,	 the	 volume	 included	 two	 historical	 decision	 relating	 with	 the	
exception	of	unconstitutionality	referred	to	it	by	the	Supreme	Court.

	 Finally,	I	hope	that	this	oeuvre	as	a	working	document	helps	researchers	and	
those	interested	in	learning	about	the	development	of	constitutional	law	research	in	
general	and	constitutional	jurisdiction	in	particular.

      President of the constitutional Council 

        Kamel FENICHE
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الفهـرس

سنة 1989

اآلراء: 

- رأي رقم 1 - ر. ق. م . د - 1989 مؤرخ يف 26 محرم عام 1410 املوافق 28 غشت سنة 1989 

يتعلـق بالنظـام الداخلـي للمجلس الشعبـي الوطنـي ........................................................... 17

- رأي رقم 2 - ر.ق - م . د - 1989 مؤرخ يف 11 جامدى األوىل عام 1410 املوافق 9 ديسمرب 1989 

يتعلق بالقانون املتضمن تأجيـل انتخابـات تجديـد املجالس الشعبيـة البلديـة ............................ 21

- رأي رقم 3 - ر.ق - م . د - 1989 مؤرخ يف 11 جامدى األوىل عام 1410 املوافق 9 ديسمرب 1989 

يتعلـق بالقانون املتضمن تأجيـل انتخابـات تجديـد املجالس الشعبيـة الوالئية ........................... 23

القرارات:

- قرار رقم 1 - ق.ق - م . د مؤرخ يف 18 محرم عام 1410 املوافق 20 غشت سنة 1989 يتعلـق 

بقانـون االنتخابـات )ج. ر. رقم 36 مؤرخة يف 30 غشت 1989( ........................................... 24

- قرار رقم 2 - ق - ق - م د - 89 مؤرخ يف 28 محرم عام 1410 املوافق 30 غشت سنة 1989 يتعلـق 

بالقانـون األساسـي للنائـب. )ج. ر. رقم 37 مؤرخة يف 4 سبتمرب 1989( ....................................... 31

- قرار رقم -3 ق.ن.د-م د89- مؤرخ يف 20 جامدى األوىل عام 1410 املوافق 18 ديسمرب سنة 1989 

يتعلـق بالئحـة املجلس الشعبـي الوطنـي املؤرخة يف 29 أكتوبر سنة 1989. )ج.ر. رقم 54 مؤرخة يف 

20 ديسمرب 1989( ................................................................................................................ 35

سنة 1991

القرارات:

قرار رقم 4 - ق ق. م د. 91 مؤرخ يف 20 ربيع الثاين عام 1412 املوافـق 28 أكتوبر سنة 1991 يتعلـق 

بالفقرة الثانية من املـادة 54 من القانـون رقم 91-17 املؤرخ يف 15 أكتوبر سنة 1991، الذي يعـدل 

ويتمـم القانون رقم 89-13 املؤرخ يف 7 غشت سنة 1991، و املتضمن قانون االنتخابـات. )ج. ر. رقم 

53 مؤرخة يف 30 سبتمرب 1991( .............................................................................................. 37

س
الــفهـــر
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سنة 1995

القرارات:

- قرار رقم 01. ق.أ - م د 95 مؤرخ يف 9 ربيع األول عام 1416 املوافق 6 غشت سنة 1995، يتعلـق 

بدستوريـة البنـد السـادس من املـادة 108 من قانـون االنتخابـات. )ج. ر. رقم 43 مؤرخة يف 8 غشت 

39 .................................................................................................................................... 1995

سنة 1997

اآلراء: 

- رأي رقم 01 ر.أ.ق عضـ/ م.د املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997، يتعلق 

مبراقبـة مطابقـة األمـر املتضمـن القانـون العضـوي املتعلـق باألحزاب السياسية للدستـور. )ج. ر. 

رقم 12 مؤرخة يف 6 مارس 1997( ............................................................................................ 41

- رأي رقم 02 ر.أ.ق عضـ/ م.د املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997، يتعلق 

مبراقبـة مطابقـة األمـر املتضمـن القانـون العضوي املتعلـق بنظام االنتخابات للدستـور. )ج. ر. رقم 

12 مؤرخة يف 6 مارس 1997( .................................................................................................. 45

- رأي رقم 03 ر.ن.د/ م د/ 97 مؤرخ يف 26 ربيع األول عام 1418 املوافق 31 يوليو سنة 1997، يتعلـق 

مبراقبـة مطابقـة النظـام الداخلـي للمجلس الشعبـي الوطنـي للدستـور. )ج. ر. رقم 53 مؤرخة يف 13 

غشت 1997( ........................................................................................................................ 47

- رأي رقم 4 ر أ - م د مؤرخ يف 12 شوال عام 1417 املوافق 19 فرباير سنة 1997 حول دستورية 

املادة 2 من األمر املتعلـق بالتقسيـم القضايئ املصادق عليه من طرف املجلس الوطنـي االنتقالـي 

بتاريخ 6 ينايـر سنة 1997. )ج. ر. رقم 15 مؤرخة يف 19 مارس 1997( ........................................ 49

سنة 1998

اآلراء: 

- رأي رقم 04/ر. ن. د/ م.د/98 مؤرخ يف 13 شوال عام 1418 املوافق 10 فرباير سنة 1998 يتعلـق 

مبراقبـة مطابقـة النظـام الداخلـي ملجلس األمـة للدستـور. )ج. ر. رقم 8 مؤرخة يف 18 فرباير 1998( ..

51 .............................................................................................................................................

س
الــفهـــر
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- رأي رقم 04/ر.ق/ م . د/98 مؤرخ يف 18 صفر عام 1419 املوافق 13 يونيو سنة 1998 حول دستورية 

املواد من 4 إىل 7 و 11، 12، 14، 15 و 23 من القانون رقم.... املؤرخ يف..... املوافق......... واملتضمن 

نظـام التعويضات و التقاعـد لعضـو الربملـان. )ج. ر. رقم 43 مؤرخة يف 16 يونيو 1998( .............. 56

- رأي رقم 05/ر. ن. د/ م.د/98 مؤرخ يف 28 شوال عام 1418 املوافق 25 فرباير سنة 1998، يتعلق 

مبراقبـة مطابقـة املادة 29 من النظام الداخلـي للمجلس الشعبـي الوطنـي للدستـور. )ج. ر. رقم 14 

مؤرخة يف 15 مارس 1998( ..................................................................................................... 63

- رأي رقم 06/ر.ق.ع/م. د/98 مؤرخ يف 22 محرم عام 1419 املوافق 19 مايو سنة 1998، يتعلـق 

مبراقبـة مطابقـة القانـون العضـوي املتعلـق باختصاصـات مجلس الدولـة وتنظيمـه وعمله للدستور. 

)ج. ر. رقم 37 مؤرخة يف أول يونيو 1998( ............................................................................... 66

- رأي رقم 07/ ر.ق.ع / م . د /98 مؤرخ يف 27 محرم عام 1419 املوافق 24 مايو سنة 1998، يتعلق 

مبراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها للدستور. 

)ج.ر. رقم 39 مؤرخة يف 7 يونيو 1998( .................................................................................... 74

سنة 1999

اآلراء: 

- رأي رقم 08/ر. ق. ع/ م.د/99 مؤرخ يف 5 ذي القعدة عام 1419 املوافق 21 فرباير سنة 1999، يتعلق 

مبراقبـة مطابقـة القانـون العضوي الذي يحدد تنظيـم املجلس الشعبـي الوطنـي و مجلس األمـة، 

وعملهام، و كذا العالقـة الوظيفيـة بينهام وبني الحكومـة للدستـور(. )ج. ر. رقم 15 مؤرخة يف 9 

مارس 1999( ......................................................................................................................... 80

- رأي رقم 09/ر. ن. د/ م د/99 مؤرخ يف 14 شعبان عام 1420 املوافق 22 نوفمرب سنة 1999، تعلق 

مبراقبـة مطابقـة النظام الداخلـي، املعـدل و املتمـم، ملجلس األمـة للدستـور. )ج. ر. رقم 84 مؤرخة 

يف 28 نوفمرب 1999( ............................................................................................................... 92

سنة 2000

اآلراء: 

- رأي رقم 10/ ر.ن.د/م د/2000 مؤرخ يف 9 صفر عام 1421 املوافق 13 مايو سنة 2000، يتعلق 

مبراقبـة مطابقـة النظام الداخلـي للمجلس الشعبـي الوطنـي، للدستـور. )ج.ر. رقم 46 مؤرخة يف 30 

يوليو 2000( .......................................................................................................................... 98

س
الــفهـــر
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- رأي رقم 11/ ر.ن.د/م د/2000 مؤرخ يف 10 رمضان عام 1421 املوافق 6 ديسمرب سنة 2000، يتعلـق 

مبراقبـة مطابقـة تعديـل النظـام الداخلـي ملجلس األمـة للدستـور. )ج. ر. رقم 77 مؤرخة يف 17 

ديسمرب 2000( .................................................................................................................... 108

القرارات:

- قرار رقم 02 / ق. أ /م د/2000 مؤرخ يف 22 ذي القعدة عام 1420 املوافق 27 فرباير سنة 2000، 

يتعلق مبدى دستورية األمر رقم 97 - 15 املؤرخ يف 24 محرم عام 1418 املوافق 31 مايو سنة 1997 

املحدد للقانـون األساسـي الخاص ملحافظة الجزائـر الكبـرى )ج. ر. رقم 7 مؤرخة يف 28 فرباير 2000( 

110 ...........................................................................................................................................

سنة 2001

اآلراء: 

- رأي رقم 12/ر. ق/م د/01 مؤرخ يف 18 شوال عام 1421 املوافق 13 يناير سنة 2001، يتعلـق 

بالرقابـة عىل دستوريـة القانـون رقـم ..... املؤرخ يف......املوافـق..... واملتضمـن القانون األسايس لعضو 

الربملـان )ج. ر. رقم 9 مؤرخة يف 4 فرباير 2001( ...................................................................... 112

سنة 2002

اآلراء: 

- رأي رقم 01/ ر. ت د/ م د/ مؤرخ يف 20 محرم عام 1423 املوافق 3 أبريل سنة 2002، يتعلـق 

مبرشوع تعديـل الدستور. )ج. ر. رقم 22 مؤرخة يف 3 ابريل 2002( ........................................... 124

- رأي رقم 13/ر. ق. ع/ م.د/ 02 مؤرخ يف 11 رمضان عام 1423 املوافق 16 نوفمرب سنة 2002، يتعلـق 

مبطابقـة القانـون العضـوي املتضمـن القانـون األساسـي للقضاء للدستور. )ج. ر. رقم 76 مؤرخة يف 

24 نوفمرب 2002( ................................................................................................................. 126

سنة 2003

اآلراء: 

- رأي رقم 14/ ر. ق ع / م د/ 03 مؤرخ يف 20 محرم عام 1424 املوافق 23 مارس سنة 2003، يتعلـق 

مبراقبـة مطابقـة القانـون العضوي املتعلـق بالتنظيـم القضائـي للدستـور. )ج. ر. رقم 22 مؤرخة يف 

30 مارس 2003 .................................................................................................................... 129

س
الــفهـــر
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اآلراء: 

- رأي رقم 01/ ر. ق ع / م د/ 04 مؤرخ يف 14 ذي الحجة عام 1424 املوافق 5 فرباير سنة 2004، 

يتعلـق مبراقبـة مطابقـة القانـون العضوي املعـدل و املتمـم لألمـر رقـم 97 - 07 املؤرخ يف 27 شـوال 

عام 1417 املوافـق 6 مارس سنة 1997 و املتضمن القانـون العضوي املتعلـق بنظـام االنتخابـات، 

للدستـور. )ج. ر. رقم 9 مؤرخة يف 11 فرباير 2004( ................................................................. 131

- رأي رقم 02/ ر. ق ع / م د/ 04 مؤرخ يف 6 رجب عام 1425 املوافق 22 غشت سنة 2004، يتعلـق 

مبراقبـة مطابقـة القانـون العضوي املتضمـن القانـون األساسـي للقضاء، للدستـور. )ج. ر. رقم 57 

مؤرخة يف 8 سبتمرب 2004( .................................................................................................... 141

- رأي رقم 03/ر. ق ع/م د/ 04 مؤرخ يف 6 رجب عام 1425 املوافـق 22 غشت سنة 2004، يتعلـق 

مبراقبـة مطابقـة القانـون العضـوي املتعلـق بتشكيـل املجلس األعلـى للقضـاء وعملـه وصالحياتـه، 
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يتعلـق مبراقبـة مطابقـة القانـون العضـوي املتعلـق بالتنظيـم القضائـي، للدستـور. )ج. ر. رقم 51 

مؤرخة يف 20 يوليو 2005( .................................................................................................... 159
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- رأي رقم 01/ر. م د/ 07 مؤرخ يف 8 رجب عام 1428 املوافـق 23 يوليو سنة 2007، يتعلـق مبراقبـة 
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مطابقـة القانـون العضـوي املعدل و املتمم لألمر رقم 97 - 07 املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافـق 
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مؤرخة يف 29 يوليو 2007( .................................................................................................... 170

س
الــفهـــر
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رقم 43 مؤرخة يف 3 غشت 2011( ......................................................................................... 190
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- رأي رقم / 02 ر .م. د 12/مؤرخ يف 14 صفر عام 1433 املوافق 8 يناير سنة 2012 و املتعلق مبراقبة 

مطابقة القانون العضوي املتعلق اإلعالم، للدستور. )ج. ر. رقم 02 مؤرخة يف 15 يناير 2012.( ............
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اآلراء:

- رأي رقم 01/16 ر.ت د/م د املؤرخ يف 18 ربيع الثاين 1437 املوافق 28 يناير 2016 يتعـلق مبرشوع 
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مؤرخة يف 28 غشت 2016. ( ................................................................................................. 285
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- رأي رقـم 04 /ر. ق.ع/ م. د/16 مؤرخ يف 8 ذي القعـدة عــام 1437 املوافـق 11 غشت سنة 2016، 
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سنة 1989

اآلراء:

رأي رقم 1 - ر. ق. م . د - 1989 مؤرخ يف 26 محرم عام 1410 املوافق 28 غشت سنة 

1989 يتعلـق بالنظـام الداخلـي للمجلس الشعبـي الوطنـي

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية، طبقا للمواد 67 الفقرة 2، و 153، و 155، و 156 من الدستور، 

برسالة رقمها 258 / أ -ع -ح، مؤرخة يف 8 غشت سنة 1989 و مسجلة باملجلس الدستوري يف 13 

غشت سنة 1989 تحت رقم 02 - إ - م د - 1989، و متعلقة بدستورية النص الذي صادق عليه 

املجلس الشعبي الوطني يف 1989/07/22، و الذي عنوانه " قانون يتضمن النظام الداخيل للمجلس 

الشعبي الوطني "، 

- و بناء عىل الدستور، يف مواده 109، و 153، و 155، و 157، 

- و مبقتىض النظام املؤرخ يف 5 محرم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات 

عمل املجلس الدستوري، و الذي نرش يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية، 

العدد 32 املؤرخ يف 7 غشت سنة 1989، 

و بعد االستامع إىل املقرر، 

يصدر الرأي اآليت : 

أوال: فيام يخص االستثناء األويل املتعلق بشكل النص املعروض لرقابة املطابقة، 

- نظرا لكون محرر الدستور، أقام مبدأ الفصل بني السلطات باعتباره عنرصا أساسيا يف تنظيم السلطات 

العمومية، 

- ونظرا لكون مثل هذا االختيار يرتتب عليه أن كل سلطة لها صالحية تنظيم عملها الداخيل وضبطه، 

كام أن هذا املبدأ يتجسد 

بدقة أكرث فيام يتعلق باملجلس الشعبي الوطني ضمن أحكام الفقرة 2 من املادة 109 من الدستور، 

- ونظرا لكون الفقرة 2 من املادة 155 من الدستور، جعلت من جهة أخرى مبدأ االستقاللية التنظيمية 

املذكور، مقرونا تالزميا بالرقابة الواجبة، املوكولة إىل املجلس الدستوري قبل وضع النظام الداخيل 

للمجلس الشعبي الوطني حيز التطبيق، 
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- ونظرا لكون رقابة املطابقة هذه، مانعة لرقابة الدستورية، املحددة يف الفقرة األوىل من املادة 155 

من الدستور، املخصصة للمعاهدات، والقوانني، و التنظيامت، و كون محرر الدستور بتوخيه هذا 

الفرز كان قصده أن يرتك بالفعل للمجلس الشعبي الوطني

صالحية ضبط نظامه الداخيل بواسطة الئحة أو عقد خاص وحيد الطرف، من غري القانون والتنظيم، 

- و نظرا لكون الفقرة األوىل من املادة 109 من جهة أخرى، تجعل من اختصاص القانون معالجة 

املضامني الخاصة بتنظيم املجلس الشعبي الوطني، و عمله، و كون هذه املضامني مبعدة من النظام 

الداخيل للمجلس الشعبي الوطني ألنها متتد إىل اختصاصات سلطات أخرى، وهي تتطلب من هذه 

الوجهة، تعاون هذه السلطات وتدخلها. و هذه املضامني تتصل خاصة بكيفيات انتخاب النواب، و 

عددهم و رشوط قابليتهم لالنتخــاب، و نظــام حــاالت التنــايف )املادة 97 من الدستور( و رشوط 

إقصائهم )املادة 101( و استقالتهم )ملادة 102(، ورشوط استخالفهم يف حـالـة شـغـور مـقــعـد 

أحـدهـم )املادة 106( و تعـويضاتـهـم وميـزانية املجلـس الشعـبي الوطـني )الفقرة 1 من املادة 

109( و إشهار ما يدور يف الجلسات، و األسئلة و األجوبة املوجهة ألعضاء الحكومة )املادتان 116 

و 125(، 

- و نظرا يف النهاية إىل أن محرر الدستور حني بني بدقة أن بعض هذه املضامني املتعلقة بتنظيم 

املجلس الشعبي الوطني و عمله، عائدة ملجال القانون، مل يكن قصده أن يحد من املبادرة يف هذا 

الصدد، لفائدة النواب وحدهم، كام يستخلص ذلك من املادة 186 من النص املعروض لتقدير املجلس 

الدستوري، 

أما املجلس الشعبي الوطني حني نص عىل هذه املسائل بتلك الكيفية، تغاىض عن املادة 113 من 

الدستور التي أسندت للحكومة صالحية املبادرة بالقوانني، 

- و نظرا لكون املجلس الشعبي الوطني نص يف القانون املتضمن النظام الداخيل عىل مضامني يعود 

بعضها للمجال الترشيعي و بعضها اآلخر يعود ملجا له السيادي يف التنظيم، فإنه خالف بذلك أحكام 

املادة 109 من الدستور، 

و لهذه األسباب : 

يقول املجلس الدستوري، إن النص الذي صادق عليه املجلس الشعبي الوطني يف 22 يوليو سنة 1989، 

و الذي عنوانه " قانون يتضمن النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني " غري مطابق للدستور من 

حيث تقدميه يف شكل قانون، فيام يخص األحكام التي تتعلق بالنظام الداخيل فقط، 

ثانيا: تفريعا عن الجوهر، يالحظ املجلس الدستوري عىل املضمون املخصص للنظام الداخيل للمجلس 
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الشعبي الوطني ما يأيت : 

 -نظرا لكون مفهوم املطابقة للدستور، يجب أن يكون معلوما بكيفية صارمة، فإنه يتعني من هذه 

الوجهة عىل النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني أن يعرب بأمانة يف أحكامه عن الخطة البيانية 

املضمنة يف القواعد الدستورية التي يستنبط منها جوهره، 

- فيام يخص أحكام املادة 4 : 

 -نظرا لكون املادة 4، التي تتعلق مبقر املجلس الشعبي الوطني، تدخل إمكانية عقد املجلس جلساته 

يف ظروف استثنائية، يف أي مكان آخر من الرتاب الوطني غري الجزائر العاصمة، فإن هذا الحكم ميكن 

تقريبه من املادة 87 من الدستور التي تحدد الحالة االستثنائية و تخول رئيس الجمهورية وحده، 

أن يتخذ اإلجراءات االستثنائية التي تستوجبها املحافظة عىل استقالل األمة و مؤسسات الجمهورية، 

لكن املجلس الشعبي الوطني حني نص عىل ذلك بكيفية أخرى، خالف املبدأ الذي أقامته املادة 87 

من الدستور. 

- فيام يخص أحكام املادة 20 : 

- نظرا لكون املادة 20، املتعلقة بتوقيف النائب يف حالة تلبسه بجنحة أو جناية، طبقا ألحكام املادة 

105 من الدستور، تجعل توقيف النائب مقصورا عىل رخصة رصيحة من وزير العدل، بعد موافقة 

مكتب املجلس الشعبي الوطني، و هذا الحكم ال يطابق القاعدة الدستورية التي تنص بوضوح عىل 

النواب بجنحة أو جناية، ميكن توقيفه، و يخطر مكتب املجلس الشعبي  أنه يف حالة تلبس أحد 

الوطني فورا، لكن املجلس الشعبي الوطني حني نص عىل ذلك بكيفية أخرى خالف املبدأ الذي 

أقامته املادة 103 من الدستور. 

- فيام يخص أحكام املادة 66 : 

- نظرا لكون املجلس الشعبي الوطني يكّون لجانه الدامئة يف إطار نظامه الداخيل، تطبيقا للامدة 

111 من الدستور .

- ونظرا لكون الصالحية الترشيعية للمجلس الشعبي الوطني محددة يف املادة 115 من الدستور، فإن 

املجلـس الشعـبي الوطـني حـني كـّون لجـنة دامئـة لتطلـع عىل العرائض التي ترسل إليه، و تدرسها، 

و تخطر إن اقتضت الحال األجهزة و الهياكل التابعة للدولة و قد تجاوز يف هذا الجانب األخري مجال 

اختصاصه، كام أن هذه الصالحية األخرية مخالفة لألحكام الدستورية.
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- فيام يخص أحكام املادة 120 : 

- نظرا لكون املادة 120 تبنّي بدقة إجراء إيداع الحكومة مشاريع القوانني يف مكتب املجلس الشعبي 

الوطني، فإن هذا اإلجراء يجد أساسه يف الفقرة 3 من املادة 113 من الدستور التي تنص رصاحة عىل 

أن مشاريع القوانني يودعها رئيس الحكومة وليست الحكومة هي التي تودعها. و ما دام املجلس 

الشعبي الوطني مل يذكر بأمانة ما ورد يف الفقرة 3 من املادة 113 فإنه خالف املبدأ الدستوري، 

الثامـن  بتاريخ 26 محرم عام 1410املــوافـق  الدستوري يف جلسته  هكذا تداول يف ذلك املجلس 

والعرشين غشت سنة 1989.

رئيس املجلس الدستوري

عبد املالك بن حبيلس
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رأي رقم 2 - ر.ق - م . د - 1989 مؤرخ يف 11 جامدى األوىل عام 1410 املوافق 9 

ديسمرب 1989 يتعلـق بالقانون املتضمن تأجيـل انتخابـات تجديـد املجالس الشعبيـة 

البلديـة

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس املجلس الشعبي الوطني، طبقا للامدتني 155 و 156 من الدستور، برسالة 

رقمها 167 - 89 ديوان مؤرخة يف 6 ديسمرب 1989 و مسجلة باملجلس الدستوري يف 6 ديسمرب 1989 

تحت رقم 4 - أ - م د - 1989 و متعلقة بدستورية القانون الذي صادق عليه املجلس الشعبي الوطني 

يف 5 ديسمرب 1989 و املتضمن تأجيل انتخابات تجديد املجالس الشعبية البلدية، 

- و بناء عىل الدستور يف مواده 153 و 155 و 156، 

- و مبقتىض النظام املؤرخ يف 5 محرم 1410 املوافق لـ 7 غشت 1989 الذي يحدد إجراءات عمل 

املجلس الدستوري، 

- اعتبارا بأن تطبيق الدستور السيام يف مادتيه 14 و 16 يقتيض توفري الرشوط التي تسمح بطبيعتها 

للمواطنني بحرية اختيار ممثليهم يف مختلف املجالس الشعبية، 

البلدية  الشعبية  املجالس  انتخابات تجديد  تأجيل  القانون املصادق عليه واملتضمن  بأن  اعتبارا   -

موضوع هذا اإلخطار يستجيب لهذه الغاية، 

- اعتبارا بأن النص املبني أعاله ال يحتوي عىل متديد الفرتة النيابية التي تّم أجلها علام بأن الطابع 

اإللزامي ملدة الفرتة النيابية املحددة يتناىف مع كل متديد، 

- و بأن الدستور و القوانني السارية املفعول ال تنص عىل متديد الفرتات النيابية باستثناء الحالة املبينة 

يف املادة 96 من الدستور، 

- اعتبارا بأنه من الرضوري تسيري الشؤون البلدية خالل فرتة التأجيل و التي يختص القانون بتحديد 

كيفيات ذلك، 

- اعتبارا بأن مهمة الهيئة املنصوص عليها يف القانون موضوع اإلخطار تستجيب لهذا الغرض، 

لهذه األسباب يصدر الرأي اآليت: 

أن القانون الذي أقره املجلس الشعبي الوطني بتاريخ 5 ديسمرب 1989 املتضمن تأجيل انتخابات 

تجديد املجالس الشعبية البلدية مطابق للدستور يف جميع أحكامه.
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تداول املجلس الدستوري يف ذلك خالل جلسته املنعقدة بتاريخ الحادي عرش جامدى األوىل عام 

1410 هجرية املوافق للتاسع ديسمرب 1989،.

رئيس املجلس الدستوري

عبد املالك بن حبيلس
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رأي رقم 3 - ر.ق - م . د - 1989 مؤرخ يف 11 جامدى األوىل عام 1410 املوافق 9 

ديسمرب 1989 يتعلق بالقانون املتضمن تأجيـل انتخابـات تجديـد املجالس الشعبيـة 

الوالئيـة

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس املجلس الشعبي الوطني طبقا للامدتني 155 و 156 من الدستور برسالة 

رقمها 168 - 89 د ن، مؤرخة يف 6 ديسمرب 1989 و مسجلة باملجلس الدستوري يف 6 ديسمرب 1989 

تحت رقم 5 - أ - م د - 1989 و متعلقة بدستوريــة القانـون الذي صادق عليه املجلس الشعبي 

الوطني يف 5 ديسمرب 1989 و املتضمن تأجيل انتخابات تجديد املجالس الشعبية الوالئية، 

- وبناء عىل الدستور يف مواده 153 و 155 و 156، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 5 محرم عام 1410 املوافق 7 غشت 1989 الذي يحدد إجراءات عمل 

املجلس الدستوري، 

- اعتبارا بأن القانون املصادق عليه يف 5 ديسمرب 1989 من طرف املجلس الشعبي الوطني، واملتضمن 

تأجيل انتخابات تجديد املجالس الشعبية الوالئية ال يحتوي عىل متديد الفرتة النيابية التي تم أجلها 

علام بأن الطابع اإللزامي ملدة الفرتة النيابية املجددة يتناىف مع كل متديد، 

- اعتبارا بأن صالحيات املجلس الشعبي الواليئ متارس خالل فرتة التأجيل من طرف املجلس التنفيذي 

للوالية املكلف عادة بتنفيذ مقررات املجلس الشعبي الواليئ، 

لهذه األسباب يصدر الرأي اآليت : 

أن القانون املصادق عليه يف 5 ديسمرب 1989 من طرف املجلس الشعبي الوطني املتضمن تأجيل 

انتخابات تجديد املجالس الشعبية الوالئية مطابق للدستور يف جميع أحكامه. 

تداول املجلس الدستوري يف ذلك خالل جلسته املنعقدة تاريخ الحادي عرش جامدى األوىل عام 1410 

هجرية املوافق للتاسع ديسمرب 1989..

رئيس املجلس الدستوري

عبد املالك بن حبيلس
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القرارات:

قرار رقم 1 - ق.ق- مد مؤرخ يف 18 محرم عام 1410 املوافق 20 غشت سنة 1989 

يتعلـق بقانـون االنتخابـات

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية، طبقا للمواد 67 الفقرة 2، و 153، و155، و 156، من الدستور، 

برسالة رقمها 259/ أ.ع.ح، مؤرخة يف 8 غشت سنة 1989، ومسجلة باملجلس الدستوري يف 13 غشت 

سنة 1989 تحت رقم 1 / أ.م.د - 1989 واملتعلقة بدستورية أحكام القانون رقم 89 - 13 املؤرخ يف 5 

محرم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989، الذي نرش يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

الدميقراطية الشعبية، العدد 32 املؤرخ يف 7 غشت سنة 1989، السيام املواد 61، و62، و82، و84، 

و85، و86، و91، و108، و110، و111 منه، 

- وبناء عىل الدستور، يف مواده 153، و154، و155، و156، و157، و159، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 5 محرم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات 

عمل املجلس الدستوري، والذي نرش يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية، 

العدد 32 املؤرخ يف 7 غشت سنة 1989، 

و بعد االستامع إىل املقرر، 

أوال: فيام يخص املواد 61، و62، و84، املتناولة مجتمعة بسبب مالها من التشابه يف املوضوع الذي 

تعالجه حيث أن املادتني 61و 84 تعالجان طرق االقرتاع النتخاب املجالس الشعبية، واملادة 62 تبنّي 

بدقة الكيفية التي يتم وفقها توزيع املقاعد بطريقة االقرتاع النسبي عىل القامئة مع أفضلية األغلبية 

يف دور واحد. 

ومبا أنه ليست هناك أية أحكام يف الدستور تحدد قواعد خاصة تتعلق بطريقة االقرتاع، فيعود اختيار 

طريقة االقرتاع حينئذ إىل اختصاص املرشع وحده طبقا للفقرة 10 من املادة 115 من الدستور. 

و مبا أن نية محرر الدستور تستهدف تحقيق أوسع متثيل لإلرادة الشعبية، علام بأن أية طريقة اقرتاع، 

قد تثري يف تفاصيلها تحفظات مبدئية. 

ومبا أن طرق االقرتاع املقررة ال تنطوي عىل عنارص متييزية تتناىف مع املبادئ الدستورية التي تتعلق 

بحقوق املواطنني السياسية. 

وأن االقرتاع النسبي عىل القامئة مع أفضلية األغلبية يف دور واحد ليس إال كيفية لتوزيع املقاعد 
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املطلوب شغلها يف املجالس الشعبية، وال ميس يف يشء االختيار االنتخايب لدى املواطن. 

وأن األفضلية التي منحت للقامئة التي تحصل عىل األغلبية البسيطة مانعة ألية مشاركة يف توزيع 

املقاعد املطلوب شغلها املتبقية. 

وهذه األفضلية ليست متييزية بل هي نابعة من االختيار السيد لدى املرشع، الحريص عىل التوفيق 

بني رضورات التمثيل الشعبي املنصف ومتطلبات التسيري الفعال للشؤون العمومية. 

وبناء عىل كل ما تقدم، يرصح املجلس الدستوري بأن املواد 61، و62، و84 من القانون رقم 13-89 

املؤرخ يف 5 محرم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989 واملتضمن قانون االنتخابات، ال تتعارض 

مع أي حكم يف الدستور. 

ثانيا: فيام يخص املادتني 82 و85 املتناولتني مجتمعتني فيام تعالجانه عىل التوايل من حاالت عدم 

القابلية لالنتخاب يف املجالس الشعبية البلدية واملجلس الشعبي الوطني. 

نظرا ألن املرّشع عندما نّص عىل أن األشخاص الذين ميارسون الوظائف املذكورة يف املادتني 82 و 85 

من قانون االنتخابات، غري قابلني لالنتخاب يف املجالس الشعبية البلدية واملجلس الشعبي الوطني، 

كان يقصد منعهم من الرتشح ملهمة انتخابية، مدة مامرستهم مهامهم، وطوال سنة واحدة بعد إنهاء 

مهامهم، ومن تقديم ترشحهم ملهمة انتخابية يف دائرة االختصاص األخرية التي مارسوا وظائفهم فيها. 

والقول مبقتىض أية قراءة أخرى تفيض إىل توسيع هذا املطلب األخري إىل كل دوائر االختصاص التي 

قد سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم، قول متييزي ال يستند إىل أساس، وبعد هذا التحفظ، يتبني أن 

أحكام املادتني 82و 85 املذكورتني ال مساس لهام بأي حكم دستوري. 

غري أن املجلس الدستوري، يالحظ عىل أية حال أن نص القانون الذي عرض عليه خال من كل رشط 

من رشوط عدم قابلية االنتخاب للمجلس الشعبي الواليئ، وما هذا إال نتيجة إغفال، ألنه يف الحالة 

العكسية يفيض تحليله إىل متييز باملقارنة مع ما هو مشرتط يف املرتشحني للمجالس الشعبية األخرى. 

املجلس  يعترب  الوطني،  الشعبي  للمجلس  االنتخاب  بقابلية  املتعلقة   86 املادة  يخص  فيام  ثالثا: 

الدستوري أنه إذا كان رشط السن املطلوب ال يثري أية مالحظة خاصة، فإن األمر ليس كذلك باملرة 

فيام طلب من املرتشحني وأزواجهم من أن يكونوا من جنسية جزائرية أصلية. 

- ونظرا ملا نصت عليه أحكام املادة 47 من الدستور، أعرتف لجميع املواطنني الذين تتوفر فيهم 

الرشوط القانونية أن ينتخبوا وينتخبوا. كام أن األحكام القانونية املتخذة يف هذا املجال بإمكانها أن 

تفرض رشوطا ملامرسة هذا الحق، لكنه ليس بإمكانها أن تحذفه متاما بالنسبة إىل فئة من املواطنني 
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الجزائريني بسبب أصلهم. 

وبعبارة أخرى، ال ميكن أن تكون مامرسة هذا الحق موضوع تضييقات رضورية فقط يف مجتمع 

دميقراطي، بغية حامية الحريات والحقوق الواردة يف الدستور، ثم ضامن آثرها الكامل. 

- ونظرا لكون األمر رقم 70 - 86 املؤرخ يف 17 شوال عام 1390 املوافق 15 ديسمرب سنة 1970 

واملتضمن قانون الجنسية الجزائرية، قد حدد رشوط الحصول عليها وإسقاطها وبنّي عىل الخصوص 

بدقة آثار الحصول عىل الجنسية الجزائرية وأقر حقوقا كان من أخصها حق تقلد مهمة انتخابية 

بعد خمس سنوات من الحصول عىل الجنسية الجزائرية، مع أنه باإلمكان إلغاء هذا األجل من جهة 

أخرى مبوجب مرسوم التجنس. 

- ونظرا إىل أن هذا الحكم القانوين ال يسعه أن يخضع لتطبيق انتقايئ وال جزيئ. 

- ونظرا لكون الجنسية الجزائرية األصلية ال تشرتط يف املرتشحني ملهمة انتخابية يف املجالس الشعبية 

البلدية والوالئية. 

- ونظرا لكون املادة 28 من الدستور، تقر مبدأ تساوي املواطنني أمام القانون دون إمكانية التذرع 

بأي متييز يعود سببه إىل املولد أو العرق، أو الجنس، أو الرأي أو أي رشط أو ظرف آخر، شخيص أو 

اجتامعي. 

- ونظرا لكون أية اتفاقية بعد املصادقة عليها ونرشها، تندرج يف القانون الوطني، وتكتسب مبقتىض 

املادة 123 من الدستور سلطة السمو عىل القوانني، وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام 

الجهات القضائية، وهكذا الشأن خاصة بالنسبة إىل ميثاق األمم املتحدة لسنة 1966 املصادق عليه 

بالقانون رقم 89 - 08 املؤرخ يف 19 رمضان عام 1409 املوافق 25 أبريل سنة 1989 الذي انضمت 

الجزائر إليه مبرسوم رئايس رقم 89 - 67 املؤرخ يف 11 شوال عـــام 1409 املوافــق 16 مايو سنة 

1989، وامليثـاق اإلفريقـي لحقـوق اإلنسـان والشعـوب، واملصـادق عليه باملرسوم رقم 87 - 37 

املؤرخ يف 4 جامدى الثانية عام 1407 املوافق 3 فرباير سنة 1987، فإن هذه األدوات القانونية متنع 

منعا رصيحا كل متييز مهام كان نوعه. 

- ونظرا لكون الناخبني ميلكون حق تقدير أهلية كل مرتشح لالضطالع مبهام عمومية. 

للمرتشح لالنتخابات  الجنسية األصلية  بأن اشرتاط  الدستوري  املجلس  وبناء عىل ما تقدم، يرصح 

الترشيعية، غري مطابق للدستور. 

كام أنه يقول أن الفقرة 3 من املادة 86 التي تنص عىل وجوب أن يكون زوج املرتشح ذا جنسية 
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جزائرية أصلية، والفقرة األخرية من هذه املادة نفسها، غري مطابقتني للدستور فيام تفرضانه من رشط 

خارج عن ذات املرتشح وذا طابع متييزي. 

رابعا: فيام يخص املادة 108 من قانون االنتخابات التي تفرض أن يرفق الترصيح بالرتشح لرئاسة 

الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية األصلية لزوجه. 

- نظرا ألحكام املادة 67 من الدستور، التي تنص عىل أن رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، يجسد 

وحدة األمة، وهو حامي الدستور. 

- ونظرا لكون محرر الدستور، اعتامدا عىل طبيعة االختصاصات املسندة إىل رئيس الجمهورية، قرر 

أن تحدد رشوط قابليته لالنتخاب مقاييس تسمو عىل كل الرشوط التي يجب أن تتوفر يف املرتشحني 

ألية مهمة انتخابية أخرى. كام أن املادة 70 من الدستور، ضبطت يف هذا الصدد بكيفية حرصية 

رشوط قابلية االنتخاب لرئاسة الجمهورية. 

- و نظرا إىل أن الرجوع الوحيد إىل القانون الذي ورد رصاحة يف املادة 68 من الدستور، ال يهم إال 

كيفيات االنتخابات الرئاسية. 

- ونظرا لكون اشرتاط تقديم املرتشح شهادة زوجه للجنسية الجزائرية األصلية، ال ميكن أن مياثل 

إحدى كيفيات االنتخاب الرئايس، بل يشكل يف الواقع رشطا إضافيا لقابلية االنتخاب. 

وهو يدخل، زيادة عىل ذلك، متييزا مضادا لألحكام الدستورية وللمواثيق املذكورة أعاله. 

وبناء عىل ما تقدم، يرصح املجلس الدستوري بأن الفقرة الثالثة من املادة 108 غري مطابقة للدستور.

خامسا: فيام يخص املادة 110 التي تنص عىل أن الرتشيح لرئاسة الجمهورية يجب أن تتم املوافقة 

عليه رصاحة وأن تقدمه جمعية أو عدة جمعيات ذات طالع سيايس، وأن تدعمه زيادة عىل ذلك 

توقيعات ستامئة )600( عضو منتخب يف املجالس الشعبية. 

- نظرا لوجوب تقديم املرتشح لرئاسة الجمهورية املوافقة التي حددت يف املادة 110، فإن هذا يبعد 

عمليا كل املرتشحني الخارجني عن الجمعيات ذات الطابع السيايس. 

- و نظرا لكون هذا األمر ينطوي عىل عرقلة ملامرسة حق أقرته املادة 47 من الدستور. 

- و نظرا لوجوب دعم املرتشح لرئاسة الجمهورية ترشيحه بستامئة )600( توقيع للمنتخبني، ميثل 

كفالة هامة، كافية يف حد ذاتها، وبناء عىل ذلك، فإن جزء الجملة من الفقرة األوىل من املادة 110 

من قانون االنتخابات املحرر هكذا: 



سنة 1989

28

 " يجب أن تتم املوافقة رصاحة عىل الرتشيح وتقدم من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع 

سيايس " يرصح بأنه غري مطابق للدستور. 

سادسا: فيام يخص املادتني 111 و 91 املتناولتني مجتمعتني بسبب كون األوىل تعفي رئيس الجمهورية 

املامرس، من الرشوط املحددة يف املادة 110، وكون الفقرة الثالثة من املادة 91 ال تخضع النائب 

املامرس، للزوم دعم ترشيحه بتوقيع 10 % من منتخبي )بفتح الخاء( دائرته اإلنتخابية أو بخمسامئة 

)500( توقيع منتخبي )بكرس الخاء( هذه الدائرة االنتخابية نفسها، وذلك يف حالة ما إذا كان ال يرتشح 

من جديد تحت رعاية جمعية ذات طابع سيايس. 

- و نظرا إىل أن املبدأ األسايس للسيادة الشعبية والسري العادي للمنظومة الدميقراطية، يأمران حائزي 

املهمة االنتخابية أن يردوها وجوبا عند حلول أجلها إىل هيئة الناخبني التي لها الحق يف تقدير الطريقة 

التي تم بها أداء تلك املهمة. 

- ونظرا لكون نص أحكام املادة 47، التي تعرتف لجميع املواطنني بحق قابلية االنتخاب، واملادة 28 

من الدستور، تقر تساوي جميع املواطنني أمام القانون، فإن املرتشحني ألي انتخاب يجب أن تتوفر 

فيهم كذلك نفس الواجبات ويتمتعوا بنفس الحقوق. 

- ونظرا لكون مثل هذا اإلعفاء يحتمل أن يقدر عىل أنه ميثل نقيضا ملبدأ التساوي يف التعامل مع 

املرتشحني. 

وبناء عىل ما تقدم، يرصح املجلس الدستوري بأن املادة 111 والفقرة الثالثة من املادة 91 من قانون 

االنتخابات، غري مطابقتني للدستور. 

غري أن املجلس الدستوري يعترب أن الفقرتني األوىل والثانية من املادة 91، تطرحان رشوط تقديم 

املرتشحني لالنتخابات الترشيعية، وأن االختيار املرتوك للمرتشحني ليس من طبيعته أن يحدث أوضاعا 

مخالفة لروح الدستور ونصه، وعليه فإن الفقرتني األوىل والثانية من املادة 91، مطابقتان للدستور. 

سابعا: ونظرا إىل أنه ال مجال ألن يثري املجلس الدستوري مسألة املطابقة للدستور بخصوص األحكام 

األخرى يف القانون الذي عرضه عليه رئيس الجمهورية لدراسته. 

يقرر ما ييل : 

1 - يرصح بعدم مطابقة ما يأيت للدستور: 

أ( اشرتاط الجنسية األصلية من املرتشح وزوجه املتضمن يف املادة 86 من قانون االنتخابات. 
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لذا تحرر املادة 86 كام يأيت : 

 " املادة 86 : يشرتط يف املرتشح للمجلس الشعبي الوطني ما ييل : 

- أن يكون بالغا سن 30 عاما عىل األقل يوم االنتخاب، 

- أن يكون ذا جنسية جزائرية " . 

ب( الفقرة الثالثة من املادة 91 من قانون االنتخابات. 

لذا تحرر املادة 91 كام يأيت : 

 " املادة 91 : مع مراعاة الرشوط الواجب استيفاؤها قانونا يجب أن تتم املوافقة رصاحة عىل القامئة 

املذكورة ضمن املادة 89 من هذا القانون، من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سيايس. 

ويف حالة ما إذا مل يتقدم املرتشح تحت رعاية جمعية ذات طابع سيايس فإنه يلزم بتدعيم ترشيحه 

ب % 10 عىل األقل من منتخبي دائرته أو 500 إمضاء من ناخبي دائرته االنتخابية " . 

ج( الفقرة 3 من املادة 108 من قانون االنتخابات. 

لذا تحرر املادة 108 كام يأيت : 

" املادة 108 : يتم الترصيح بالرتشيح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب لدى املجلس الدستوري. 

توقيع املرتشح واسمه ولقبه وتاريخ ومكان ميالده ومهنته وعنوانه. يسلم  الطلب  ويتضمن هذا 

للمرتشح وصل إيداع " . 

د( تقييد املرتشح لرئاسة الجمهورية برشط " أن تتم املوافقة رصاحة عىل الرتشيح وتقدم من طرف 

جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سيايس " " الوارد يف الفقرة األوىل من املادة 110 من قانون 

االنتخابات.

لذا تحرر املادة 110 كام يأيت: 

 " املادة 110 : فضال عن الرشوط املحددة يف املادة 70 من الدستور، وأحكام هذا القانون، يجب 

عىل املرتشح أن يقدم قامئة تتضمن عىل األقل توقيعات ستامئة )600( عضو منتخب لدى املجالس 

البلدية و الوالئية واملجلس الشعبي الوطني، موزعني عىل نصف واليات الرتاب الوطني عىل األقل " . 
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هـ( املادة 111 من قانون االنتخابات. 

2 - تحت طائلة التحفظات املعرب عنها أعاله، يرصح بأن املواد 62، و 82، و 85 من قانون االنتخابات، 

مطابقة للدستور. 

3 - يرصح بأن املادتني 61 و 84 واألحكام األخرى من قانون االنتخابات، مطابقة للدستور. 

4 - ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

املوافق  الثامن عرش محرم عام 1410  بتاريخ  الدستوري يف جلسته  هكذا تداول يف ذلك املجلس 

عرشين غشت سنة 1989..

رئيس املجلس الدستوري 

عبد املالك بن حبيلس
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قرار رقم 2 - ق - ق - م د - 89 مؤرخ يف 28 محرم عام 1410 املوافق 30 غشت سنة 

1989 يتعلـق بالقانـون األساسـي للنائـب

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية، طبقا للمواد -67 الفقرة 2، و153، و155، و 156 من الدستور، 

برسالة رقمها 260/ أ.ع.ح، مؤرخ يف 10 غشت سنة 1989، ومسجلة باملجلس الدستوري يف 15 غشت 

سنة 1989، تحت رقم 03/ إ / م د/ 1989، ومتعلق بدستورية القانون رقم 89 - 14 املؤرخ يف 6 محرم 

عام 1410 املوافق 8 غشت سنة 1989، املتضمن القانون األسايس للنائب، الذي نرش يف الجريدة 

الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد 33، املــؤرخ يف 9 غشت سنة 1989، 

- و بناء عىل الدستور، يف مواده 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 159، 

- و مبقتىض النظام املؤرخ يف 5 محرم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات 

عمل املجلس الدستوري، والذي نرش يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية، 

العدد 32 املؤرخ يف 7 غشت سنة 1989، 

وبعد االستامع إىل املقرر، 

- فيام يخص املادة 8 وما تتناوله من عدم التنايف بني النيابة ووظائف أساتذة التعليم العايل وأطباء 

القطاع العام، 

-نظرا لكونه مبقتىض نص الجملة الختامية من املادة 97 من الدستور، يعود للقانون تحديد نظام 

حاالت التنايف مع مامرسة النيابة، إذ القاعدة يف ذلك تستهدف تجنيب النائب الجمع بني وضعني 

قانونيني، ذلك الجمع الذي يلحق رضرا مبهمته االنتخابية، ونظرا لكون املجلس الدستوري ال يسعه 

أن يجعل تقديره موضع تقدير املجلس الشعبي الوطني فيام يخص جدوى الترصيح بتنايف هذه 

الحالة أو تلك مع عضوية النائب، لكن يعود إليه جوهريا أن يبت يف مطابقة أي حكم قانوين قيايس 

معروض لرقابته، للدستور، 

- ونظرا ألن القانون تعبري عن اإلرادة العامة، وال ميكنه أن يحدث أوضاعا غري عادلة بني املواطنني، 

ورفع حالة التنايف بالنسبة إىل بعض أصحاب الوظائف العمومية، كام تطرحه املادة 8، ينشئ وضعا 

متييزيا بالنظر إىل أصحاب وظائف مامثلة متارس ضمن أطر قانونية مختلفة واألكرث من ذلك، أن 

املادة 24 من النص نفسه، املعروض عىل املجلس الدستوري لدراسته، تبعد كل إمكانية الجمع بني 

أية وظيفة مع عضوية النائب، ومفاد نصها أنه " يوضع النائب الذي أثبتت صحة نيابته، يف حالة 

انتداب قانونا ويتفرغ كليا ودامئا لنيابته "، 
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وبناء عىل ما تقدم، يقول املجلس الدستوري أن املادة 8 غري مطابقة ألحكام املادة 28 من الدستور، 

- فيام يخص املادة 13 وما تتناوله من مهام مؤقتة ميكن أن يكلف بها النائب، 

نظرا لكون تنظيم السلطات املستنبط من الدستور كام صادق عليه الشعب يف 23 فرباير سنة 1989، 

يحدد بدقة صالحيات كل جهاز، 

- ونظرا لكون مفهوم " الهيئات السياسية السامية " غريب عن املصطلحات الدستورية املعمول بها، 

وأنه يعود لألجهزة الدستورية أن تظل يقظة فيام يخص إجراءات التعاون بني هذه األجهزة، 

يقول املجلس الدستوري’ بناء عىل ما تقدم، إن املادة 13 غري مطابقة للدستور، ألنه بإمكانها أن 

تحدث أوضاعا مرضة بلزوم استقاللية كل جهاز دستوري، 

دائرته  النائب يف  دور  تعالجان كالهام  اذ  املتناولتني مجتمعتني   ،33 و   17 املادتني  فيام يخص   -

االنتخابية، 

- نظرا لكون املادة 17 من القانون املتضمن القانون األسايس للنائب، تخول هذا األخري أن يتابع يف 

الدائرة التي انتخب فيها تطور الحياة السياسية، و االقتصادية، و االجتامعية، و الثقافية، و خاصة 

املسائل املتعلقة بتطبيق القوانني و األنظمة، و مامرسة الرقابة الشعبية، و كذلك املسائل املتعلقة 

بنشاط مختلف املصالح العمومية، 

- و نظرا لكون املادة 33، املتناولة يف نفس االتجاه، تنص عىل أنه " عند نفاذ جدول أعامل املجلس، 

يتـفرغ النـائب لدائـرته االنتـخابية، و يف هـذا اإلطار، يجـب عليـه أن يسـهر عىل تطبيق القوانني 

واألنظمة، كام يتوىل مامرسة الرقابة الشعبية وفقا للترشيع املعمول به " 

- و نظرا ألن مبدأ الفصل بني السلطات يحتم أن متارس كل سلطة صالحياتها يف امليدان الذي أوكله 

إياها الدستور، 

- ونظرا ألنه يجب عىل كل سلطة أن تلزم دامئا حدود اختصاصاتها لتضمن التوازن التأسييس املقام 

الرقابة  القوانني والتنظيامت ومامرسة  بتطبيق  املتعلقة  يتابع فرديا املسائل  النائب أن  و بتخويل 

الشعبية، و املسائل املتعلقة بنشاط مختلف املصالح العمومية، أسند القانون األسايس للنائب مهام 

تتجاوز إطار صالحياته الدستورية، 

و بناء عىل ما تقدم، يقول املجلس الدستوري، أن املادة 17 و املادة 33 مطابقتان جزئيا للدستور، 

فاألوىل يف فقرتها األوىل فقط، مع حذف جزء الجملة " و خاصة املسائل املتعلقة مبا ييل : " و الثانية 

يف فقرتها األوىل كذلك مع حذف الجملة القائلة " و يف هذا اإلطار يجب عليه أن يسهر عىل تطبيق 
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القوانيـن و األنظمة " . 

- و فيام يخص املادة 20، و ما تتنـاوله مـن مشـاركـة النـائب يف أشـغال املجـلس الشعـبي الواليئ 

و املجالس الشعبية البلدية، 

- نظرا لكون النيابة يف املجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني، تطبيقا للامدة 99 من الدستور، 

و أنها متارس يف إطار اختصاص السلطة الترشيعية و حدوده، 

- و نظرا لكون مهمة الرقابة الشعبية موكولة إىل املجلس الشعبي الوطني وفقا ملا نصت عليه املادة 

149 من الدستور، و هي متارس عىل الخصوص ضمن الرشوط املحددة يف املادة 151 من الدستور، 

- و نظرا للنص عىل أن النائب يشارك يف اجتامعات املجلس الشعبي الواليئ و املجالس الشعبية البلدية 

الداخلة يف دائرته االنتخابية، فإن القانون يوكل إليه صالحيات تتجاوز مهمته ذات الطابع الوطني، 

و بناء عىل ما تقدم، يقول املجلس الدستوري أن املادة 20 غري مطابقة للدستور. 

- و فيام يخص أحكام املادة 21 و ما تتناوله من طلب النائب سامع الهيئة التنفيذية الوالئية، 

- نظرا لكون املادة 21 من النص املعروض عىل املجلس الدستوري ليدرسه، تخول النائب طلب سامع 

التابعة  التنفيذية للوالية التي انتخب فيها حول كل مسألة تتعلق بسري املصالح العمومية  الهيئة 

لدائرته االنتخابية، 

- و نظرا لكون هذا األجراء يشكل أمرا موجها للسلطة التنفيذية و ال يندرج بتاتا ضمن صالحيات 

النائب الدستورية، و نص املادة 21 عىل هذا النحو يستبعد مبدأ الفصل بني السلطات، 

و بناء عىل ما تقدم، يقول املجلس الدستوري أن املادة 21 غري مطابقة للدستور، 

- و فيام يخص املادة 42 و املرتبة الترشيفية التي تحددها للنائب، 

- نظرا إىل أنه إذا كان عىل النائب أن يظل دامئا يتحسس تطلعات الشعب، حسب نص املادة 94 

من الدستور، فليس مثة ما يلزمه رصاحة بحضور جميع الحفالت والتظاهرات الرسمية التي تقام يف 

مستوى دائرته االنتخابية وواليته، 

- و نظرا إىل أنه بالنص عىل كونه يف هذا اإلطار " يحظى باملقام األول يف سلم الترشيفات. و عىل 

املستوى الوطني، يحظى باملرتبة الترشيفية املناسبة ملهمته الوطنية "، فاملادة 42 تتبنى، زيادة عىل 

ذلك، مفهوما ال يحدده أي نص قانوين، و ال يدرجه الدستور يف حيز القانون، 
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و بناء عىل ما تقدم، يقول املجلس الدستوري أن املادة 42 غري مطابقة للدستور، 

- و فيام يخص أحكام املادة 43، و ما تتناوله من أسفار النواب تحت غطاء جواز دبلومايس، 

- نظرا لكون الجواز الدبلومايس، يسلم حسب األعراف الدولية، لكل سلطة تابعة للدولة ملزمة مبهمة 

دامئة أو وقتية متثيلية أو يف إطار نشاط دويل يهم الدولة، و بهذه الصفة فهو يسلم حسب إرادة 

السلطة التنفيذية وحدها طبقا للمواد 67 و 74 و 116 من الدستور، 

- و نظرا لكونه ال يعود حينئذ للقانون، املحدد مجاله خاصة يف املادة 115 من الدستور، أن ينص عىل 

كيفيات تسليم وثائق السفر، أو وضعها حيز التداول أو استعاملها، ألن ذلك من اختصاص السلطة 

التنظيمية وحدها كام هي محددة يف املادة 116 من الدستور، 

و بناء عىل ما تقدم، يقول املجلس الدستوري أن القانون إذ ورد نصه عىل ذلك النحو، تجاوز هدفه 

يف املادة 43 منه، 

يقرر ما ييل : 

1 - تعد غري دستورية املواد 8 و 13 و 20 و 21 و 42 و 43 من القانون رقم 89 - 14 املؤرخ يف 6 

محرم عام 1410 املوافق 8 غشت سنة 1989 و املتضمن القانون األسايس للنائب، 

2 - يرصح بأن املادتني 17 و 32 مطابقتني جزئيا للدستور مع التحفظات املعرب عنها أعاله، 

و تحرر هاتان املادتان كام يأيت : 

 " املادة 17 : " يتابع النائب يف دائرته االنتخابية تطور الحياة السياسية، واالقتصادية، واالجتامعية، 

والثقافية " . 

 " املادة 33 : " يتفرع النائب لدائرته االنتخابية عند نفاد جدول أعامل املجلس " . 

3 - يرصح بدستورية املواد األخرى من القانون رقم 89 - 14 املؤرخ يف 6 محرم عام 1410 املوافق 8 

غشت سنة 1989 واملتضمن القانون األسايس للنائب، غري املذكورة يف الفقرات السابقة، 

4 - ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية، 

 هكذا تداول يف ذلك املجلس الدستوري يف جلسته بتاريخ 28 محرم عام 1410 املوافق 30 غشت 

سنة 1989..
رئيس املجلس الدستوري

عبد املالك بن حبيلس
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قرار رقم 3 - ق.ن.د-م د - 89 مؤرخ يف 20 جامدى األوىل عام 1410 املوافق 18 

ديسمرب سنة 1989 يتعلـق بالئحـة املجلس الشعبـي الوطنـي املؤرخة يف 29 أكتوبر 

سنة 1989

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطار من رئيس املجلـس الشعبـي الوطنـي ووفقا للمـادة 156 من الدستـور، برسالة 

رقـم 169 / 89 / دن املؤرخة يف 6 ديسمرب سنة 1989 مسجلــة باألمانة العامة للمجلس الدستوري 

يف 6 ديسمرب سنة 1989 تحت رقم 6 - ا .م .د / 1989 متعلقة مبطابقة النظام الداخيل للمجلس 

الشعبي الوطني املصادق عليه يف 29 أكتوبر سنة 1989 للدستور، 

- و بناء عىل الدستور يف مادتيه 109 الفقرة 02 و 155 الفقرة 02، 

- و بناء عىل نظام 7 غشت 1989 الذي يحدد إجراءات سري املجلس الدستوري و املنشور بالجريدة 

الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية رقم 32 الصادرة يف 7 غشت سنة 1989، 

- و بناء عىل الرأي رقم 1 -ر . ق . م د / 89 املؤرخ يف 28 غشت سنة 1989 الصادر عن املجلس 

الدستوري حول دستورية النص الذي صادق عليه املجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 يوليو سنة 

1989 و عنوانه " قانون متضمن النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني " و الذي قىض املجلس 

الدستوري تطبيقا للامدة 155 الفقرة 02 من الدستور بأن مراقبة تطابق النظام الداخيل للمجلس 

الشعبي الوطني مع الدستور إلزامية و سابقة لتطبيقه، 

- و بناء عىل الالئحة املتضمنة النظام الداخيل الذي صادق عليه املجلس الشعبي الوطني بتاريخ 

29 أكتوبر سنة 1989، حول مقتضيات املادة 49 من الئحة 29 أكتوبر سنة 1989 : باعتبار أنه إذا 

كانت املادة 94 من الدستور تنص عىل أنه يجب عىل املجلس الشعبي الوطني يف إطار اختصاصاته 

الدستورية أن يبقى وفيا لثقة الشعب و يظل يتحسس تطلعاته، فإن املادة 49 من النظام الداخيل 

أو ألعضائها سلطة  الوطني  الشعبي  للمجلس  الدامئة  للجان  ال ميكن يف أي من أحكامها أن متنح 

تفتيشية من شأنها أن تشكل مّسا مببدأ الفصل بني السلطات و باالستقاللية الالزمة للهيئة التنفيذية، 

و أن املادة 94 من الدستور يف هذه الحالة ال تعطي للجان الدامئة سوى الحق يف الزيارات اإلعالمية 

القوانني، غري أنه بالنظر إىل أن  التي تطرح لدى دراسة  التي تساعدها عىل حسن تقدير املسائل 

الجزء األخري من جملة الفقرة 2 من املادة 49 املحررة كاآليت : " أو حول مواضيع هامة عىل الساحة 

متعلقة بالقطاعات التي تدخل يف صالحيتها " قد يؤدي إىل إضفاء طابع تأسييس عىل التدخل و هو 

ما يتناقض مع أحكام املادة 151 من الدستور التي متنح للمجلس الشعبي الوطني أن ينىشء يف أي 

وقت لجنة تحقيق يف أية قضية ذات مصلحة عامة. 
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و عليه فإن املجلس الدستوري بعد املداولة، 

يـقـــــرر: 

1 - بأن الجزء األخري من الفقرة 2 من املادة 49، املحررة كالتايل : 

 " أو حول مواضيع هامة عىل الساحة متعلقة بالقطاعات التي تدخل يف صالحيتها " يعد غري مطابق 

للدستور.

2 - و بأن النصوص األخرى لالئحة 29 أكتوبر سنة 1989 املضمنة النظام الداخيل للمجلس الشعبي 

الوطني مطابقة للدستور.

حرر ذلك يف جلسته املنعقدة بتاريخ عرشين جامدى األوىل عام عرشة و أربعامئة و ألف هجرية 

املوافق للثامن عرش ديسمرب عام تسع و مثانني و تسعامئة و ألف..

رئيس املجلس الدستوري

عبد املالك بن حبيلس
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سنة 1991

القرارات:

قرار رقم 4 - ق ق. م د. 91 مؤرخ يف 20 ربيع الثاين عام 1412 املوافـق 28 أكتوبر 

سنة 1991 يتعلـق بالفقرة الثانية من املـادة 54 من القانـون رقم 91-17 املؤرخ يف 15 

أكتوبر سنة 1991، الذي يعـدل ويتمـم القانون رقم 89-13 املؤرخ يف 7 غشت سنة 

1991، و املتضمن قانون االنتخابـات.

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية طبقا للمواد 67 )الفقرة 2( و 153 و 155 و 156 من الدستور 

برسالة رقمها 493 مؤرخة يف 16 أكتوبر سنة 1991، و مسجلة باملجلس الدستوري يف 16 أكتوبر سنة 

1991 تحت رقم 7 / أ. م د/ 91، و املتعلقة بدستورية أحكام )الفقرة 2( من املادة 54 من القانون 

رقم 91 - 17 املؤرخ يف 15 أكتوبر سنة 1991، املعدل و املتمم للقانون رقم 89 - 13 املؤرخ يف 7 

غشت سنة 1989 املتضمن قانون االنتخابات، 

- و بناء عىل الدستور و السيام املواد 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 159 منه، 

- و مبقتىض النظام املؤرخ يف 5 محرم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات 

عمل املجلس الدستوري، و الذي نرش يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية، 

العدد 32 املؤرخ يف 7 غشت سنة 1989، 

و بعد االستامع إىل املقرر : 

- و بناء عىل املادة 54 )الفقرة 2( من قانون االنتخابات موضوع إخطار املجلس الدستوري، التي 

تنص عىل : " ميكن أحد الزوجني التصويت عن اآلخر مع إثبات الرابطة الزوجية عن طريق تقديم 

الدفرت العائيل باإلضافة إىل البطاقتني االنتخابيتني "، 

- و نظرا ألنه ليس من اختصاص املجلس الدستوري التدخل يف تحديد الرشوط القانونية الخاصة 

مبامرسة الحريات و الحقوق األساسية للمواطنني، إال أنه يعود إليه بصفة خاصة السهر عىل مطابقتها 

للمبادئ الدستورية، 

- و نظرا ألن املادة 54 )الفقرة الثانية( املحالة للمراقبة الدستورية مندرجة ضمن قانون االنتخابات 

يف بابه الخاص املتعلق بالتصويت بالوكالة، فإن املجلس الدستوري يستشف من التعديالت املتتالية 

التي سبقت صدور قانون 15 أكتوبر سنة 1991، أن املرشوع خفض عدد الوكاالت املسموح بها لكل 
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موكـل من خمـسة إىل واحـدة، كـام أقـر بصـفة محددة األوضاع التي تربر الحـق يف الوكالة وحرصها 

فقط يف حالة قيام املانع عن الحضور الشخيص للناخب عند االقرتاع، 

- و حيث أن كل هذه التدابري الترشيعية تهدف إىل تجسيد التطبيق الفعيل للمبدأ الدستوري يف 

االقرتاع العام املبارش و الرسي، املنصوص عليه يف املادتني 68 و 95 من الدستور، و الذي يتكرس بدقة 

يف املادة 28 من قانون االنتخابات التي تقيض بأن التصويت شخيص و رسي. 

- و نظرا ألن املادة 54 )الفقرة الثانية( يف شكلها و مضمونها ال تقيد حق املرأة املتزوجة يف التصويت، 

لكنها أنشأت إمكانية التصويت بالتبادل للزوجني مام يتعارض مع مبدأ املامرسة الشخصية للحق 

القصوى  الحدود  تتوافق يف  ال  املامرسة  أن هذه  أساسا حقا سياسيا، حيث  يعترب  الذي  االنتخايب 

لرشوطها القانونية إال مع الطابع االستثنايئ للوكالة، 

- و بناء عىل ما تقدم فإن )الفقرة الثانية( من املادة 54 املحالة للمراقبة الدستورية ليست متطابقة 

مع أحكام املواد 28 يف آخرها و 30، 31، 47، 68 و 95 من الدستور، 

يـقـــــرر ما ييل : 

الثانية( من املادة 54 من القانون رقم 91 - 17 املؤرخ يف 15 أكتوبر  تعد غري دستورية، )الفقرة 

سنة 1991 املعدل و املتمم للقانون رقم 89 - 13 املؤرخ يف 7 غشت سنة 1989، و املتضمن قانون 

االنتخابات. 

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

هكذا تداول املجلس الدستوري يف جلسته بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1991..

رئيس املجلس الدستوري 

عبد املالك بن حبيلس
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سنة 1995

القرارات:

قرار رقم 01. ق .أ - م د 95 مؤرخ يف 9 ربيع األول عام 1416 املوافـق 6 غشت سنة 

1995، يتعلـق بدستوريـة البنـد السـادس من املـادة 108 من قانـون االنتخابـات

إن املجلس الّدستورّي، 

- بناء عىل إخطار رئيس الدولة طبقا للامدة 156 من الدستور برسالة تحت رقم 062 بتاريخ 01 ربيع 

األول عام 1416 املوافق 29 يوليو سنة 1995، مسجلة باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 29 

يوليو سنة 1995 تحت رقم 08/ أ.ع / س. إ. م. د حول دستورية البند السادس من املادة 108 من 

القانون رقم 89 - 13 املؤرخ يف 05 محرم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989 واملتضمن قانون 

االنتخابات، املعدل واملتمم مبوجب األمر رقم 95 - 21 املؤرخ يف 21 صفر عام 1416 املوافق 19 

يوليو سنة 1995، 

و بناء عىل الدستور يف مواده 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 159، 

و مبقتىض النظام املؤرخ يف 05 محرم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989 املعدل، الذي يحدد 

إجراءات عمل املجلس الدستوري، 

وبعد االستامع للمقرر، 

- نظرا للقرار رقم 01 ق.ق. مد، املؤرخ يف 18 محرم عام 1410 املوافق 20 غشت سنة 1989 الصادر 

عن املجلس الدستوري بتاريخ 20 غشت سنة 1989 و املتعلق بالنظر يف مدى دستورية بعض أحكام 

القانون رقم 89 - 13 املؤرخ يف 5 محرم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989، واملتضمن قانون 

الثالثة املتعلقة برشط إرفاق طلب الرتشح لرئاسة  االنتخابات، و السيام املادة 108 منه يف فقرتها 

الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية األصلية لزوج املعني، الذي قىض بعدم مطابقته للدستور، 

- و اعتبارا ألحكام املادة 159 من الدستور التي تنص عىل أنه : " إذا قرر املجلس الدستوري أن 

نصا ترشيعيا أو تنظيميا غري دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار املجلس " . وعليه 

فان قرارات املجلس الدستوري تكتيس الصبغة النهائية، وذات النفاذ الفوري، وتلزم كل السلطات 

العمومية، 

الدستور  يتعرض  ما مل  آثارها،  ترتب، بصفة دامئة، كل  الدستوري  املجلس  أن قرارات  اعتبارا  - و 

للتعديل، و طاملا أن األسباب التي تؤسس منطوقها مازالت قامئة. 
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- و اعتبارا، والحال، أن إدراج نفس الرشط من رشوط الرتشح لرئاسة الجمهورية، الذي تم الفصل 

فيه بعدم مطابقته للدستور، تجاهل قوة قرار املجلس الدستوري، و من ثم فإنه ال وجه للبت يف 

مدى دستوريته من جديد، 

يقـــّرر : 

أوال: يثبت قرار املجلس الدستوري رقم 1.ق.ق. مد 89 يف نقطته الرابعة، و يرصح بالتايل بأن رشط 

إرفاق ملف الرتشح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية ااألصلية لزوج املعني الوارد يف 

الفقرة الثالثة - سادسا - من املادة 108 من القانـون رقم 89 - 13 املؤرخ يف 05 محرم عـام 1410 

املوافــق 7 غـشـت سنــة 1989، املـتـضمن قانون االنتخابات، املعدل و املتمم مبوجب األمر رقم 

95 - 21 املؤرخ يف 21 صفر عام 1416 املوافق 19 يوليو سنة 1995 غري مطابق للدستور.

ثانيا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

 هكذا تداول يف ذلك املجلس الدستوري يف جلسته بتاريخ 09 ربيع األول عام 1416 املوافق 6 غشت 

سنة 1995.

رئيس املجلس الدستوري

سعيد بو الشعري 
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سنة 1997

اآلراء

رأي رقم 01 ر.أ.ق عضـ / م.د املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافـق 6 مارس سنة 

1997، يتعلق مبراقبـة مطابقـة األمـر املتضمـن القانـون العضـوي املتعلـق باألحزاب 

السياسية للدستـور

إن املجلس الدستوري، 

برسالـة  الدستـور،  2 من  فقرة   165 املادة  الجمهوريـة، طبقا ألحكـام  رئيـس  إخطار  بناء عىل   -

رقـم 12/ ر.ج. مؤرخة يف 23 فرباير سنة 1997، مسجلة يف سجل اإلخطار باألمانة العامة للمجلس 

الدستوري بتاريخ 24 فرباير سنة 1997 تحت رقم 97/10، قصد مراقبة مطابقة األمر املتضمن القانون 

العضوي املتعلق باألحزاب السياسية للدستور، 

- وبناء عىل الدستور يف مواده 123، 163، 165، 166، 179 و180، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 5 محرم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات 

عمل املجلس الدستوري املعدل واملتمم مبوجب املداولة املؤرخة يف 18 شعبان عام 1417 املوافق 29 

ديسمرب سنة 1996 واملنشورة يف العدد 3 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية 

الشعبية بتاريخ 3 رمضان عام 1417 املوافق 12 يناير سنة 1997، 

وبعد االستامع إىل املقرر، 

يف الشكل 

املجلس  املعروض عىل  السياسية  باألحزاب  املتعلق  العضوي  القانون  املتضمن  األمر  أن  اعتبارا   -

الدستوري ملراقبة مطابقته للدستور، قد حصل عىل موافقة املجلس الوطني االنتقايل وفقا ألحكام 

املادة 179 من الدستور، خالل الدورة االستثنائية املفتوحة بتاريخ 16 رمضان عام 1417 املوافق 25 

يناير سنة 1997، يف جلسته بتاريخ 11 شوال عام 1417 املوافق 18 فرباير سنة 1997، 

يف املوضوع 

السياسية  باألحزاب  املتعلق  العضوي  القانون  املتضمن  املواد 3، 13 و14 من األمر  بخصوص   -  1

مأخوذة بصفة مجتمعة. 

أ( بخصوص ما تشرتطه املادة 3 من هذا األمر، من عدم استعامل الحزب السيايس للمكونات األساسية 



سنة 1997

42

للهوية الوطنية بأبعادها الثالثة وهي اإلسالم والعروبة و األمازيغية ألغراض سياسية، وبخصوص ما 

تشرتطه املادة 13 من هذا األمر من األعضاء املؤسسني لحزب سيايس أن يكونوا حاصلني عىل الجنسية 

الجزائرية األصلية أو املكتسبة منذ عرش )10( سنوات عىل األقل، وما تشرتطه يف األعضاء املؤسسني 

للحزب من إقامة منتظمة عىل الرتاب الوطني. 

- اعتبارا أن هذه األحكام قد وضعت رشوطا يكون أثرها تضييق حق إنشاء األحزاب السياسية الذي 

يعرتف به ويضمنه الدستور يف الفقرة األوىل من املادة 42، 

- واعتبارا أن الفقرة الثانية من املادة 42 من الدستور قد وضعت القيود التي يتعني االلتزام بها يف 

مامرسة حق إنشاء األحزاب السياسية والتي ال متت بأية صلة للرشوط املذكورة أعاله، 

- واعتبارا أن دور القانون هو تطبيق املبدأ الدستوري بالنص عىل إجراءات وكيفيات مامرسته وليس 

تقليصه أو إفراغه من محتواه بفرض قيود عليه، 

ب( بخصوص ما تشرتطه املادة 13 من هذا األمر من األعضاء املؤسسني لحزب سيايس أن يكونوا 

حاصلني عىل الجنسية الجزائرية األصلية أو املكتسبة منذ عرش )10( سنوات عىل األقل، ومن إقامة 

منتظمة عىل الرتاب الوطني، وما تشرتطه املادة 14 من هذا األمر من تضمني ملف الترصيح بتأسيس 

حزب سيايس شهادة تثبت عدم تورط أبوي مؤسس الحزب، إذا كان من مواليد ما بعد يوليو سنة 

1942، يف أعامل ضد الثورة التحريرية، مأخوذا بصفة مجتمعة. 

- اعتبارا أن هذه الرشوط الواردة باملادة 13 واملادة 14 من هذا األمر تخل مبقتضيات املادة 29 من 

الدستور التي تؤكد أن كل املواطنني سواسية أمام القانون، وأنه ال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود 

سببه إىل " ... أي رشط أو ظرف آخر، شخيص أو اجتامعي "، وكذا املادة 31 من الدستور التي تجعل 

من هدف املؤسسات ضامن مساواة كل املواطنني واملواطنات يف الحقوق والواجبات بإزالة العقبات 

التي " ... تحول دون مشاركة الجميع الفعلية يف الحياة السياسية... "، 

- واعتبارا أن االلتزامات والواجبات األخرى، التي ميكن املرشع أن يقررها إلنشاء أحزاب سياسية، كام 

تنص عليه الفقرة األخرية من املادة 42 من الدستور، ال ميكن بأي حال من األحوال أن تقرر عىل ما 

منعه الدستور رصاحة من متييز، بل إن تدخل املرشع خاصة يف مجال الحقوق والحريات الفردية 

والجامعية يجب أن يهدف إىل ضامن مامرسة فعلية للحق أو الحرية املعرتف بهام دستوريا، 

- واعتبارا أن الحريات األساسية و حقوق اإلنسان واملواطن يضمنها الدستور، سيام املادة 32 منه 

التي تعتربها " ... تراثا مشرتكا بني جميع الجزائريني والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إىل 

جيل يك يحافظوا عىل سالمته، وعدم انتهاك حرمته " . 
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2 -بخصوص املواد 14، 13، 3 من األمر املتضمن القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية مأخوذة 

بصفة منفردة. 

أ -بخصوص ما تشرتطه املادة 3 من هذا األمر من عدم استعامل الحزب السيايس للمكونات األساسية 

للهوية الوطنية بأبعادها الثالثة وهي اإلسالم والعروبة واألمازيغية ألغراض سياسية مأخوذا بصفة 

منفردة. 

- اعتبارا أن الفقرة الرابعة من املادة 42 من الدستور تحظر عىل األحزاب السياسية اللجوء إىل الدعاية 

الحزبية التي تقوم عىل العنارص املبينة بالفقرة الثالثة من نفس املادة، 

- و اعتبارا أن املرشع حينام أضاف عبارة " ... وكذا ألغراض سياسية " لعبارة " ... ألغراض الدعاية 

الحزبية " قد أخل مبقتضيات الفقرة الثانية من املادة 42 من الدستور التي متنع " .. رضب.. املكونات 

األساسية للهوية الوطنية... " . 

ب( بخصوص ما تشرتطه املادة 13 من هذا األمر من األعضاء املؤسسني لحزب سيايس أن يكونوا 

أو املكتسبة منذ عرش )10( سنوات عىل األقل، مأخوذا  الجزائرية األصلية  الجنسية  حاصلني عىل 

بصفة منفردة. 

- اعتبارا أن املادة 30 من الدستور تقيض بأن: " الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون "، ومن ثم فإن 

كل ترشيع يف هذا املجال ينبغي أن يتقيد بأحكام قانون الجنسية، 

- و اعتبارا أن الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية يتمتع بجميع الحقوق املتعلقة بالصفة 

الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها طبقا للامدة 154 من األمر رقم 70-86 بتاريخ 17 شوال عام 

1390 املوافق 15 ديسمرب سنة 1970 املتعلق بقانون الجنسية الجزائرية، وذلك وفقا للامدة 30 من 

الدستور، 

- وباإلضافة اعتبارا أن قانون الجنسية مل يقيد هذا الحق إال بالنسبة لألجنبي املتجنس بالجنسية 

الجزائرية الذي ال يجوز أن تسند إليه نيابة انتخابية إال بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تجنسه، مع 

جواز إعفائه من هذا الرشط مبوجب مرسوم التجنس. 

ج( بخصوص ما تشرتطه املادة 13 من هذا األمر من األعضاء املؤسسني للحزب، من إقامة منتظمة 

عىل الرتاب الوطني، مأخوذا بصفة منفردة. 

- اعتبارا أن هذا الرشط يخل مبقتضيات املادة 44 من الدستور التي تؤكد حق كل مواطن يتمتع 

بحقوقه املدنية والسياسية " ... أن يختار بحرية موطن إقامته... "، 
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- واعتبارا أنه يربز من هذه املادة أن املؤسس الدستوري، باقتصاره عىل ذكر حرية اختيار موطن 

الحريات األساسية  املواطن من مامرسة إحدى  باإلقليم، كان يهدف إىل متكني  اإلقامة دون ربطه 

املكرسة يف الدستور واملتمثلة يف حرية اختيار موطن إقامته داخل أو خارج الرتاب الوطني، 

لهذه األسباب 

يبدي الرأي التايل:

أوال: القول أن: 

- عبارة " ... و كذا ألغراض سياسية " الواردة يف الفقرة األوىل من املادة 3 من األمر موضوع اإلخطار 

غري مطابقة للدستور. 

- رشط الجنسية األصلية أو املكتسبة منذ عرش )10( سنوات عىل األقل الوارد يف الفقرة األوىل من 

املادة 13، وكذا رشط اإلقامة بالرتاب الوطني الوارد يف الفقرة األخرية من نفس املادة بالنسبة للعضو 

املؤسس للحزب السيايس من األمر موضوع اإلخطار غري مطابقني للدستور. 

- الرشط الوارد يف البند العارش )10( من املادة 14 واملتعلق بتضمني ملف تأسيس الحزب السيايس 

شهادة تثبت عدم تورط أبوي العضو املؤسس للحزب السيايس، إذا كان من مواليد ما بعد يوليو سنة 

1942، يف أعامل ضد الثورة التحريرية، من األمر موضوع اإلخطار غري مطابق للدستور. 

ثانيا: تعترب هذه األحكام، غري املطابقة للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام األمر املتضمن القانون 

العضوي املتعلق باألحزاب السياسية. 

السياسية مطابقة  باألحزاب  املتعلق  العضوي  القانون  املتضمن  ثالثا: تعترب األحكام األخرى لألمر 

للدستور.

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلسته بتاريخ 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997.

رئيس املجلس الدستوري

سعيد بو الشعري 
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رأي رقم 02 ر.أ.ق عضـ / م.د املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافـق 6 مارس سنة 

1997، يتعلق مبراقبـة مطابقـة األمـر املتضمـن القانـون العضوي املتعلـق بنظام 

االنتخابات للدستـور

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطـار رئيـس الجمهوريـة، طبقا ألحكام املادة 165 فقرة 2 من الدستـور، برسالة رقـم 13 

/ ر.ج. مؤرخة يف 23 فرباير سنة 1997، مسجلة يف سجل اإلخطار باألمانة العامة للمجلس الدستوري 

بتاريخ 24 فرباير سنة 1997 تحت رقم 97/11، قصد مراقبة مطابقة األمر املتضمن القانون العضوي 

املتعلق بنظام االنتخابات للدستور، 

- وبناء عىل الدستور يف مواده 123، 163، 165، 166، 179، و180، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 5 محرم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد إجراءات 

عمل املجلس الدستوري، املعدل واملتمم مبوجب املداولة املؤرخة يف 18 شعبان عام 1417 املوافـق 

29 ديسمرب سنة 1996 واملنشور يف العدد 3 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية 

الشعبية بتاريخ 3 رمضان عام 1417 املوافق 12 يناير سنة 1997، 

وبعد االستامع إىل املقرر، 

يف الشكل 

- اعتبارا أن األمر املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات املعروض عىل املجلس الدستوري 

ملراقبة مطابقته للدستور، قد حصل عىل موافقة املجلس الوطني االنتقايل وفقا ألحكام املادة 179 

من الدستور، خالل الدورة االستثنائية املفتوحة بتاريخ 16 رمضان عام 1417 املوافق 25 يناير سنة 

1997، بجلسته بتاريخ 12 شوال عام 1417 املوافق 19 فرباير سنة 1997، 

يف املوضوع 

- اعتبارا أنه إذا كانت معظم أحكام األمر املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، ال 

تستدعي أية مالحظة خاصة حول مطابقتها للدستور، فإن األمر ليس كذلك بالنسبة للنقطة األوىل من 

البند 14 من املادة 157 من األمر موضوع اإلخطار، التي تلزم املرتشح بالتعهد بعدم استعامل املكونات 

األساسية للهوية الوطنية يف أبعادها الثالثة اإلسالم والعروبة واألمازيغية ألغراض حزبية وسياسية، 

- واعتبارا أن كل قانون، السيام العضوي منه، يجب أال تتخطى أحكامه الحدود الدستورية حتى ال 

تتعارض مع روح الدستور ذاته، 
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"، قد أخل  ... ألغراض حزبية   " لعبارة   " ... وسياسية   " - واعتبارا أن املرشع حينام أضاف كلمة 

مبقتضيات الفقرة 2 من املادة 70 من الدستور التي تجعل من رئيس الجمهورية حام للدستور، هذه 

املهمة التي تتطلب منه العمل عىل ترقية املكونات األساسية للهوية الوطنية يف أبعادها الثالثة: اإلسالم 

والعروبة واألمازيغية، والتي تكون يف حد ذاتها استعامال ذي طابع سيايس أساسا، 

لهذه األسباب 

يبدي الرأي التايل : 

أوال: القول بعدم مطابقة كلمة " ... وسياسية " الواردة يف النقطة األوىل من البند الرابع عرش )14( 

من املادة 157 من األمر املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات للدستور.

ثانيا: تعترب كلمة " ... وسياسية "، غري املطابقة للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام األمر املتضمن 

القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات. 

ثالثا: تعترب باقي أحكام األمر املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات مطابقة للدستور. 

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلسته بتاريخ 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997.

رئيس املجلس الدستوري 

سعيد بو الشعري 



سنة 1997

47

رأي رقم 03 ر.ن.د / م د / 97 مؤرخ يف 26 ربيع األول عام 1418 املوافق 31 يوليو 

سنة 1997، يتعلـق مبراقبـة مطابقـة النظـام الداخلـي للمجلس الشعبـي الوطنـي 

للدستـور

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية، طبقا ألحكام املواد 70 )الفقرة الثانية( و163 )الفقرة األوىل( 

و165 )الفقرة الثالثة( من الدستور، برسالة رقم 15 / رج مؤرخة يف 23 يوليو سنة 1997 مسجلة يف 

سجل اإلخطار باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 يوليو سنة 1997 تحت رقم 12 - 97 / 

س.إ. قصد مراقبة مطابقة النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني للدستور، 

الثالثة(  الثالثة( و163 )الفقرة األوىل( و165 )الفقرة  - وبناء عىل الدستور يف مواده 115 )الفقرة 

و167 )الفقرة األوىل( منه، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 5 محرم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات 

عمل املجلس الدستوري، املعدل واملتمم، 

وبعد االستامع إىل املقرر، 

- اعتبارا أن املجلس الشعبي الوطني قام بإعداد نظامه الداخيل و صادق عليه يف جلسته العلنية 

بتاريخ 22 يوليو سنة 1997 تطبيقا للفقرة الثالثة من املادة 115 من الدستور، 

- و اعتبارا أن رئيس الجمهورية قام بإخطار املجلس الدستوري إلبداء رأيه بخصوص مطابقة النظام 

الداخيل للمجلس الشعبي الوطني للدستور عمال بالفقرة الثالثة من املادة 165 من الدستور، 

- واعتبارا أنه بخصوص املواد 12 و13 و14 من النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني، يتبني أن 

تقرير نصاب ثالثة أرباع )3/4( أعضاء املجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عن النائب، وإلسقاط 

صفته النيابية، ولعزله، يخل مبقتضيات املواد 110 و106 و107 عىل التوايل من الدستور التي تتطلب 

أغلبية أعضاء املجلس الشعبي الوطني لذلك، 

- واعتبارا وبخصوص املادة 68 من النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني فإن نصها عىل إيداع 

الحكومة مشاريع القوانني لدى مكتب املجلس الشعبي الوطني يخل مبقتضيات الفقرة الثالثة من 

املادة 119 من الدستور التي أناطت تلك املهمة برئيس الحكومة، 
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لهذه األسباب 

يديل بالرأي التايل : 

أوال: أن النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني تم إعداده واملصادقة عليه وفقا للفقرة الثالثة من 

املادة 115 من الدستور، فهو مطابق للدستور. 

النظام للدستور جاء وفقا  الجمهورية بخصوص مطابقة هذا  الصادر عن رئيس  ثانيا: أن اإلخطار 

للفقرة الثالثة من املادة 165 من الدستور، فهو مطابق للدستور. 

ثالثا: أن اشرتاط نصاب ثالثة أرباع )3/4( أعضاء املجلس الشعبي الوطني ضمن املواد 12 و13 و14 

من النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عن النائب، وإلسقاط صفته النيابية، 

ولعزله، غري مطابق للدستور. ولذا تصاغ الفقرة الخامسة من املادة 12 كام يأيت : 

 " يفصل املجلس الشعبي الوطني يف جلسة مغلقة باالقرتاع الرسي بأغلبية أعضائه بعد االستامع إىل 

تقرير اللجنة والنائب املعني الذي ميكنه االستعانة بأحد زمالئه " . 

وتصاغ الفقرة الثانية من املادة 13 كام يأيت : 

 " تدرس اللجنة املكلفة بالشؤون القانونية بناء عىل اإلحالة من مكتب املجلس الشعبي الوطني طلب 

إسقاط الصفة النيابية، وتستمع إىل النائب املعني، وعند قبولها الطلب تحيل املسألة عىل املجلس 

الشعبي الوطني من أجل البت باالقرتاع الرسي بأغلبية أعضائه يف جلسة مغلقة بعد االستامع إىل 

تقرير اللجنة والنائب املعني الذي ميكنه االستعانة بأحد زمالئه " . 

رابعا: أن تقرير املادة 68 من النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني إيداع مشاريع القوانني لدى 

مكتب املجلس من طرف الحكومة غري مطابق للدستور. ولذا تصاغ الفقرة األوىل من هذه املادة 

كام يأيت : 

 " يحيل رئيس املجلس الشعبي الوطني فورا مشاريع القوانني التي يودعها رئيس الحكومة لدى 

مكتب املجلس عىل اللجنة املختصة " . 

خامسا: القول بأن باقي أحكام النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني مطابقة للدستور. 

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته بتاريخ 25 و26 ربيع األول عام 1418 املوافق 30 و31 

يوليو سنة 1997.

 
رئيس املجلس الدستوري

سعيد بو الشعري 
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رأي رقم 4 ر أ - م د مؤرخ يف 12 شوال عام 1417 املوافق 19 فرباير سنة 1997 

حول دستورية املادة 2 من األمر املتعلـق بالتقسيـم القضايئ املصادق عليه من طرف 

املجلس الوطنـي االنتقالـي بتاريخ 6 ينايـر سنة 1997

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطار رئيـس الجمهوريـة، طبقا ألحكام املواد 165، 163، 166 من الدستـور، برسالة رقم 

11 / ر.ج املؤرخة يف 12 فرباير سنة 1997، املسجلة باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 12 

فرباير 1997 بسجل اإلخطار تحت رقم 97/09 حول دستورية املادة 2 من األمر املتعلق بالتقسيم 

القضايئ املصادق عليه من طرف املجلس الوطني االنتقايل بتاريخ 6 يناير سنة 1997. 

- وبناء عىل الدستور يف مواده 163، 165، 166 و كذا املادة 179، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 5 محرم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات 

عمل املجلس الدستوري، املعدل واملتمم مبوجب املداولة املؤرخة يف 18 شعبان عام 1417 املوافق 

29 ديسمرب سنة 1996 واملنشورة يف العدد 3 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية 

الشعبية بتاريخ 3 رمضان عام 1417 املوافق 12 يناير سنة 1997، 

وبعد االستامع إىل املقرر، 

- اعتبارا أن املؤسس الدستوري، باعتامده مبدأ الفصل بني السلطات كمبدأ أسايس لتنظيم السلطات 

العمومية، قد عمد إىل تحديد اختصاص كل منها، والتي ال ميكن أن متارسه إال يف املجاالت ووفق 

الكيفيات التي حددها لها الدستور رصاحة، 

- واعتبارا أن البند 6 من املادة 122 من الدستور، ولذات األثر، يقيض بأن الربملان يرشع يف مجال: 

" ... القواعد املتعلقة بالتنظيم القضايئ وإنشاء الهيئات القضائية "، مام ينتج عنه أن إنشاء املحاكم 

ضمن املجالس القضائية يعترب اختصاصا ينفرد به الربملان، 

- واعتبارا، والحال، أن املادة 2 من األمر املتعلق بالتقسيم القضايئ، موضوع اإلخطار، التي تنشئ 

محاكم عىل مستوى كل مجلس قضايئ، تحرتم مقتضيات البند 6 من املادة 122 من الدستور، 

- واعتبارا، ومن جهة أخرى، أن املادة 2 من األمر املتعلق بالتقسيم القضايئ، موضوع اإلخطار، عندما 

أحالت أمر تحديد عدد ومقر ودائرة اختصاص املحاكم عىل التنظيم مبوجب مرسوم رئايس قد أخلت 

بأحكام املادة 125 الفقرة األوىل من الدستور التي تحدد مجال مامرسة السلطة التنظيمية لرئيس 

الجمهورية يف املسائل غري املخصصة للقانون، 
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لهذه األسباب : 

يبدي املجلس الدستوري الرأي التايل : 

أوال: القول أن جزء املادة 2 من األمر املتعلق بالتقسيم القضايئ، موضوع اإلخطار، واملحرر كالتايل: 

" تحدث يف دائرة اختصاص كل مجلس قضايئ محاكم... " يعد دستوريا. 

ثانيا: القول أن جزء املادة 2 من األمر املتعلق بالتقسيم القضايئ، موضوع اإلخطار، واملحرر كالتايل: 

" يحدد عددها ومقرها ودائرة اختصاص كل منها مبوجب مرسوم رئايس " يعد غري دستوري. 

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

هكذا تداول املجلس الدستوري يف جلسته بتاريخ 12 شوال عام 1417 املوافق 19 فرباير سنة 1997. 

رئيس املجلس الدستوري 

سعيد بو الشعري 
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سنة 1998

اآلراء:

رأي رقم 04 / ر. ن. د/ م.د / 98 مؤرخ يف 13 شوال عام 1418 املوافق 10 فرباير سنة 

1998، يتعلـق مبراقبـة مطابقـة النظـام الداخلـي ملجلس األمـة للدستـور.

إن املجلس الدستوري، 

الّدستور، برسالـة  )الفقرة 3( من  املاّدة 165  الجمهوريّة، طبقا ألحكام  بناء عىل إخطـار رئيس   -

رقـم 18 / ر.ج. مؤرخة يف 27 يناير سنة 1998، مسّجلة يف سجل اإلخطار باألمانة العاّمة للمجلس 

الّدستورّي بتاريخ 27 يناير سنة 1998 تحت رقم 13 / 98 س. إ. قصد مراقبة مطابقة الّنظام الّداخيل 

ملجلس األّمة للّدستور، 

- وبناء عىل الّدستور يف مواِده 115 و 163 )الفقرة األوىل( و 165 )الفقرة الثّالثة( و 167 )الفقرة 

األوىل( منه، 

- و مبقتىض الّنظام املؤرخ يف 5 محرّم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989 الّذي يحّدد إجراءات 

عمل املجلس الّدستورّي، املعّدل و املتّمم، 

و بعد االستامع إىل املقّرر، 

يف الّشكل : 

- اعتبارا أّن مجلس األّمة قام بإعداد نظامه الّداخيل وصادق عليه يف 24 رمضان عام 1418 املوافـق 

22 يناير سنة 1998 طبقا ألحكام املاّدة 115 )الفقرة الثّالثة( من الّدستور، 

- اعتبارا أّن اإلخطار الّصادر عن رئيس الجمهوريّة بخصوص مطابقة هذا الّنظام للّدستور جاء وفقا 

للامّدة 165 )الفقرة الثالثة( من الّدستور. 

يف املوضوع : 

1 - اعتبارا أّن غرفتي الربملان تتمتّعان باالختصاص املستقّل يف إعداد نظامهام الّداخيّل و املصادقة 

عليهام طبقا للفقرة األخرية من املاّدة 115 من الّدستور، 

- و اعتبارا أّن املؤّسس الّدستوري بتكريسه هذه االستقاللية، يقصد بأّن املجاالت الّتي أقّر تدّخل 

سلطات فيها تكون مستثناة من الّنظامني الّداخليني لغرفتي الربملان، 
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- و اعتبارا أّن املجلس الّدستورّي، حينام أقّر تضمني الّنظامني الّداخلينّي لغرفتي الربملان، مواّد يعود 

االختصاص فيها للقانون، كان يهدف إىل ضامن الّسري العادي لهاتني املؤّسستني رشيطة احرتام املرّشع، 

عند إعداده هذه الّنصوص، التّوزيع الّدستوري لهذه االختصاصات. 

2 - فيام يخّص املواّد من 63 إىل 68 و املاّدتان 75 و 76 من الّنظام الّداخيل ملجلس األّمة، الخاصة 

التّشابه  لها من  القانونيّة مأخوذة بصفة مجتمعة، بسبب ما  الّنصوص  التّعديالت عىل   بإجراءات 

يف املوضوع الّذي تعالجه، 

- اعتبارا أّن الفقرة األوىل من املاّدة 119 من الّدستور قد أسندت صالحيّة املبادرة بالقوانني لكّل من 

رئيس الحكومة و الّنواب دون سواهم، 

- و اعتبارا أّن الفقرة األوىل من املاّدة 120 من الّدستور، توجب أن يكون كّل مرشوع أو اقرتاح قانون 

موضوع مناقشة من طرف املجلس الّشعبّي الوطنّي و مجلس األّمة عىل التوايل حتّى تتّم املصادقة 

عليه، 

- و اعتبارا أنّه مبقتىض الفقرتني الثّانية و الثالثة من املاّدة 120 من الّدستور، تنصب مناقشة املجلس 

الّشعبّي الوطنّي عىل الّنص املعروض عليه، و أّن مناقشة مجلس األّمة تنصّب عىل الّنص الذي صّوت 

عليه املجلس الّشعبّي الوطنّي، ومن ثّم فإّن املؤّسس الّدستوري يقصد من خالل هذه األحكام تحديد 

إطار تدّخل كّل غرفة، 

- واعتبارا أّن الفقرة الرّابعة من املاّدة 120 من الّدستور تقّر احتامل حدوث خالف بني الغرفتني وتضع 

لذلك تدابري حلّه بإسناد مهّمة اقرتاح نّص يتعلّق باألحكام محّل الخالف إىل لجنة متساوية األعضاء 

مشّكلة من ممثّلني عن غرفتي الربملان، تجتمع بناء عىل طلب من رئيس الحكومة، ماّم يرتتّب عليه 

أن املؤّسس الّدستوري ال يقصد عىل اإلطالق منح مجلس األّمة صالحية إدخال أّي تعديل عىل الّنص 

املعروض عليه للمناقشة خارج هذا اإلطار، 

- و اعتبارا، بالنتيجة، أّن إقرار حّق التّعديل و إجراءاته الواردة يف املواد 63 من إىل68 و املادتني 75 

و 76 من الّنظام الّداخيل تتعارض مع مقتضيات مواّد الّدستور املذكورة سابقا. 

3 - فيام يخّص املواد 74 و 77 و 78 من الّنظام موضوع اإلخطار مأخوذة بصفة منفردة: 

أ( بخصوص الفقرات التّالية من املاّدة 74 من الّنظام الّداخيل يف الّصياغة الّتي ُحّررت بالكيفيّة التّالية : 

 " ... يُستمع إىل مندوب أصحاب التّعديل يف إطار اللّجنة املختّصة يف حالة قبول التّعديل من طرف 

الحكومة و اللّجنة املعنيّة و يدرج ذلك يف التّقرير التّكمييّل. 
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و يف حالة رفض التّعديل من كليهام أو أحدهام يُعرض األمر عىل املجلس للبّت فيه. 

ميكن سحب التّعديل عند االقتناع. 

يُعرض التّقرير التّكمييل عىل املجلس... " . 

- اعتبارا أّن مضمون هذه الفقرات يتعلّق بصالحية مجلس األّمة يف إدخال تعديالت عىل الّنصوص 

املعروضة عليه للمناقشة، و سبق بيان عدم مطابقتها للّدستور كام هو معلّل بالطاّلع، عمال بأحكام 

املاّدتني119 و 120 من الّدستور، ماّم يستتبع اقتطاعها من املاّدة 74 من الّنظام الّداخيل و تعاد 

صياغتها. 

ب( بخصوص الفقرة الثالثة من املاّدة 77 من الّنظام الّداخيل يف الّصياغة الّتي حّررت عىل الّنحو اآليت: 

 " ال يأخذ الكلمة أثناء مناقشة املواّد سوى مندوبو أصحاب التّعديالت، و الحكومة، ورئيس اللّجنة 

املختّصة أو مقّررها " . 

إدخال  األّمة  بتخويل مجلس  بدورها،  تتعلّق،   " التّعديالت  " مندوبو أصحاب  أن عبارة  اعتبارا   -

تعديالت عىل الّنصوص املعروضة عليه للمناقشة، و سبق بيان عدم مطابقتها للّدستور، و عليه فإنها 

تأخذ نفس الحكم الّسابق عرضه التّحادها يف املرجعيّة الّدستوريّة و العلّة. 

ج( بخصوص الفقرة الثّانية من املاّدة 78 املحّررة كاآليت: 

 " ال يجوز تقديم تعديالت عند إقرار التّصويت بدون مناقشة " . 

- اعتبارا أّن املؤّسس الّدستوري مل يخّول مجلس األّمة صالحيّة إدخال تعديالت عىل الّنصوص املعروضة 

عليه، و قد سبق بيان ذلك أعاله التحاد املوضوع و العلّة. 

د( بخصوص جزء الفقرة األوىل من املاّدة 78 من الّنظام الّداخيل املحـّرر كام يأيت: " .... أو بطلب من 

اللّجنة املختصة أو الحكومة بخصوص الّنصوص املحالة عىل املجلس " . 

- اعتبارا أّن طلب اللّجنة أو الحكومة بإجراء التّصويت بدون مناقشة، الوارد يف املاّدة 78 من الّنظام 

واقرتاحات  مناقشة مشاريع  بوجوب  الّتي تقيض  الّدستور  املاّدة 120 من  بأحكام  يخّل  الّداخيل، 

القوانني من طرف املجلس الّشعبي الوطنّي و مجلس األّمة. 

لهذه األسباب 

يديل بالّرأي التايل : 
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يف الّشكل : 

1 - أّن الّنظام الّداخيّل ملجلس األّمة تّم إعداده و املصادقة عليه وفقا للفقرة الثّالثة من املاّدة 115 

من الّدستور، فهو مطابق للّدستور. 

2 - أّن اإلخطار الّصادر عن رئيس الجمهوريّة بخصوص مطابقة الّنظام الّداخيل للّدستور جاء وفقا 

للفقرة الثالثة من املاّدة 165 من الّدستور، فهو مطابق للّدستور. 

يف املوضوع : 

1 - تعّد غري مطابقة للّدستور املواّد من 63 إىل 68 و املاّدتان 75 و 76 من الّنظام الّداخيل ملجلس 

األّمة. 

2 - يرّصح أّن املواّد 74 و 77 و 78 مطابقة جزئياً للّدستور و تحّرر كام يأيت: 

 " املاّدة 74 : تبدأ املناقشة باالستامع إىل ممثّل الحكومة، وييل هذا االستامع تقديم تقرير اللّجنة 

املختّصة، ثّم تدخالت أعضاء مجلس األّمة وفق ترتيب تسجيلهم املسبق . 

تنصّب التدخالت أثناء املناقشة العاّمة عىل كامل الّنص . 

تعطى الكلمة للحكومة أو لرئيس اللّجنة املختصة أو ملقّررها كلاّم طلبوها. 

ميكن الّرئيس أن يقلّص أثناء املناقشة مّدة التّدخل يف إطار األجل املحّدد للمناقشة العاّمة. 

عند انتهاء املناقشة العاّمة، يقّرر رئيس الجلسة التّصويت عىل الّنص ماّدة مباّدة، ثّم املصادقة عليه 

بكامله " . 

 " املاّدة 77 يف فقرتها األخرية : 

ال يأخذ الكلمة أثناء مناقشة املواّد سوى الحكومة و رئيس اللّجنة املختصة أو مقّررها " . 

 " املاّدة 78: يقّرر مكتب مجلس األّمة التّصويت بدون مناقشة بناء عىل إخطار من رئيس الجمهوريّة 

أية مناقشة يف  التّصويت و ال تجرى  الّنص بكامله عىل  الّدستور. و يعرض  طبقا للامدة 124 من 

املوضوع " . 

3 - تُعترب األحكام غري املطابقة للّدستور كلّيا أو جزئياّ قابلة للفصل عن باقي أحكام الّنظام الّداخيل 

ملجلس األّمة. 
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4 - يتعنّي عىل مجلس األّمة إعادة الّنظر يف ترقيم مواّد هذا الّنظام عىل ضوء هذه التّعديالت . 

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الّدميقراطية الّشعبيّة. 

بهذا تداول املجلس الّدستوري يف جلساته بتاريخ 11، 12 و 13 شّوال عام 1418 املوافق 8، 9 و10 

فرباير سنة 1998. 

و رفعت الجلسة عىل الساعة الثانية و النصف زواال .

حرر بالجزائر يف 13 شّوال عام 1418 املوافق 10 فرباير سنة 1998.

رئيس املجلس الدستوري 

سعيد بو الشعري 
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رأي رقم 04 / ر.ق / م . د / 98 مؤرخ يف 18 صفر عام 1419 املوافق 13 يونيو سنة 

1998 حول دستورية املواد من 4 إىل 7 و 11، 12، 14، 15 و 23 من القانون رقم... 

املؤرخ يف ... املوافق... واملتضمن نظـام التعويضات و التقاعـد لعضـو الربملـان.

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس مجلس األمة طبقا ألحكام املادة 166 من الّدستور، بالرّسالة رقم 139 / 98 

املؤرخة يف 27 مايو سنة 1998 و املسجلة يف سجل اإلخطار باألمانة العامة للمجلس الّدستوري بتاريخ 

27 مايو سنة 1998 تحت رقم 18 / 98 س.إ، حول دستورية املواد من 4 إىل 7 و 11، 12، 14، 15 

و23 من القانون املتضمن نظام التعويضات و التقاعد لعضو الربملان املوافق عليه من طرف املجلس 

الشعبي الوطني بتاريخ 14 شّوال عام 1418 املوافق 11 فرباير سنة 1998 و املصادق عليه من قبل 

مجلس األمة بتاريخ 22 محرم عام 1419 املوافق 19 مايو سنة 1998، 

- وبناء عىل الدستور يف مواده 163 )الفقرة األوىل(، 165 )الفقرة األوىل(، 166 و 167 )الفقرة األوىل(، 

- و مبقتىض النظام املؤرخ يف 5 محرم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات 

عمل املجلس الّدستوري، املعدل و املتمم، 

و بعد االستامع إىل املقرر، 

أوال: فيام يخص املواد، موضوع اإلخطار، من هذا القانون. 

1 - فيام يخص املواد 4، 5، 6 و 7 )الفقرتني األخريتني( من هذا القانون: 

 - اعتبارا أن نّية املؤسس الدستوري حني أقر مبوجب املادة 100 من الدستور أن " واجب الربملان،

يف إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، و يظل يتحسس تطلعاته "، هي أن 

يجسد الربملان )املجلس الشعبي الوطني و مجلس األمة(، حني ّسنه النصوص القانونية و فاءه للشعب 

مصدر سلطته و أن يسهر، يف نفس الوقت، عىل تجسيد آماله و تطلعاته، 

- و اعتبارا أنه إذا كان من اختصاص املرشع إعداد القانون و التصويت عليه بكل سيادة طبقا للامدة 

98 )الفقرة األخرية( من الّدستور، فإنه يعود للمجلس الدستوري، مبقتىض اختصاصاته الدستورية، أن 

يسهر عىل احرتام املرّشع األحكام الدستورية حني مامرسة سلطته الترشيعية، 

- و اعتبارا أن مبدأ مساواة املواطنني أمام القانون، املنصوص عليه يف املادة 29 من الدستور، يقتىض 

من املرّشع إخضاع املواطنني املتواجدين يف أوضاع مامثلة لقواعد مامثلة، و إخضاعهم لقواعد مختلفة 

كلام تواجدوا يف أوضاع مختلفة، 
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- واعتبارا أن هذه املبادئ تقتيض من املرّشع، عند مامرسة اختصاصاته، أن يؤسس تقديره عىل معايري 

موضوعية و عقالنية. 

أ( فيام يخص املادة 4 من هذا القانون مأخوذة بصفة منفردة: 

* فيام يخص الفقرتني األوىل و الثانية من هذه املادة املحررتني كاآليت: 

- املادة 4 )الفقرة األوىل(: " يحدد مبلغ التعويضة األساسية الشهرية، عىل أساس النقطة االستداللية 

3680 صافية، بعد كل االقتطاعات القانونية " . 

- )الفقرة الثانية(: " تحسب هذه التّعويضة عىل أساس أعىل قيمة للنقطة االستداللية املعمول بها 

يف الوظيف العمومي والخاصة بسلك اإلطارات السامية لألمة " . 

- اعتبارا أّن املرّشع قد أسّس، مبوجب األحكام املذكورة أعاله، تعويضة أساسيّة شهرية لعضو الربملان 

لسلك  االستداللية  للّنقطة  قيمة  أعىل  أساس  عىل  تحسب  القانونيّة  االقتطاعات  كّل  بعد  صافية 

اإلطارات الّسامية لألّمة . 

- و اعتبارا أّن املرّشع حني أقّر هذه القاعدة الحسابية للتعوضة األساسية الّشهرية، يكون قد اعتمد 

طريقة حسابية مغايرة لتلك املطبّقة عىل املرتّبات و األجور، 

- و اعتبارا أنه إذا كان ليس من اختصاص املجلس الدستوري أن يحل محل املرشع يف اختيار طريقة 

حساب التعويضة، إال أنه يعود له أن يتحقق من أن تطبيق طريقة الحساب املعتمدة ال تفيض إىل 

املساس مببدأ املساواة املنصوص عليه يف املادة 64 من الدستور و املستمد من مبدأ مساواة املواطنني 

أمام القانون املكرس يف املادة 29 من الّدستور، 

- و اعتبارا أن التوصل إىل تعويضه أساسية شهرية صافية متساوية، بعد كل االقتطاعات القانونية، 

تأثر  نتيجة العتامد تعويضات خام غري متساوية بسبب  املعتمدة يكون  الحسابية  الطريقة  وفق 

العائلية تطبيقا للامدتني 66 و 104 من قانون  بالوضعية  الدخل اإلجاميل  االقتطاع الرضيبي عىل 

الرضائب املبارشة و الرسوم املامثلة املؤسس مبوجب املادة 38 املعدلة من القانون رقم 90 - 36 املؤرخ 

يف 14 جامدى الثانية عام 1411 املوافق 31 ديسمرب سنة 1990 و املتضمن قانون املالية لسنة 1991، 

- و اعتبارا أيضا أنه يستنتج من طريقة الحساب هذه أنه يف حالة رفع نسب االقتطاع الرضيبي و/

أو نسبة االشرتاك يف الضامن االجتامعي فأن التعويضة األساسية الشهرية الصافية لعضو الربملان لن 

تتأثر بفعل هذا االرتفاع و تبقى ثابتة، يف حني أنها ترتفع يف حالة ارتفاع قيمة النقطة االستداللية، 

- و اعتبارا كذلك أنه عند رفع نسبة االشرتاك يف الضامن االجتامعي طبقا للامدة 2 )الفقرة الثالثة( 



سنة 1998

58

من األمر رقم 96 - 15 املؤرخ يف 16 صفر عام 1417 املوافق 2 يوليو سنة 1996، املعدل و املتمم 

للمرسوم الترشيعي رقم 94 - 12 املؤرخ يف 15 ذي الحجة عام 1414 املوافق 26 مايو سنة 1994 

الذي يحدد نسبة االشرتاك يف الضامن االجتامعي، و املرسوم التنفيذي رقم 96 - 326 املؤرخ يف 18 

جامدى األوىل عام 1417 املوافق أول أكتوبر سنة 1996، املعدل و املتمم للمرسوم التنفيذي رقم 94 

- 187 املؤرخ يف 26 محرم عام 1415 املوافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة االشرتاك يف 

الضامن االجتامعي، فإن التعويضة األساسية الشهرية لعضو الربملان لن تنخفض بفعل هذا االرتفاع 

عىل عكس رواتب و أجور املوظفني و العامل، 

- و اعتبارا بالنتيجة، أنه يتعذر تطبيق طريقة حساب التعويضة األساسية الشهرية كام وردت يف 

املادة أعاله دون املساس مببدأ املساواة بني أعضاء الربملان و املواطنني طبقا للامدة 64 من الدستور. 

* فيام يخص الفقرة الثالثة من املادة 4 من هذا القانون مأخوذة بصفة منفردة: 

- اعتبارا أن أحكام الفقرة الثالثة من هذه املادة تتحد يف العلة و املوضوع مع أحكام الفقرتني األوىل 

و الثانية من نفس املادة. 

ب( فيام يخص املادتني 4 )الفقرة األوىل( و 5 )الفقرة األوىل( مأخوذتني مجتمعتني ملا لهام من تشابه 

يف املوضوع: 

- اعتبارا أن املرّشع قد حدد مبوجب املادة 4 )الفقرة األوىل( من هذا القانون التعويضة األساسية 

الشهرية لعضو الربملان عىل أساس النقطة االستداللية 3680 صافية بعد كل االقتطاعات القانونية، 

وأقر مبوجب املاّدة 5 )الفقرة األوىل( من نفس القانون أن متنح للنائب املمثل للجالية الوطنية املقيمة 

بالخارج تعويضة شهرية أساسية تعادل أجر رئيس البعثة الدبلوماسية، معتمدا بذلك أساسني مختلفني 

لتحديد نفس التعويضة األساسية، 

- و اعتبارا أنه إذا كان تحديد األساس املرجعي لحساب التعويضة األساسية الشهرية املمنوحة لعضو 

الربملان يخضع لتقدير املرّشع، فإنه يعود للمجلس الدستوري أن يتبني أن األحكام الواردة يف املادتني 

املذكورتني أعاله التي تقر تعويضتني أساسيتني ال تنشئ وضعا متييزيا بني أعضاء الربملان من شأنه أن 

ميس مببدأ املساواة املنصوص عليه يف املاّدة 29 من الّدستور، 

- واعتبارا أن املرّشع حني وصف التعويضة الواردة يف املادتني 4 )الفقرة األوىل( و 5 )الفقرة األوىل( 

من هذا القانون " باألساسية " يكون قد جعل منها قاعدة مرجعية لنظام التعويضات مام يقتيض أن 

تكون موحدة بالنسبة لجميع الربملانيني طاملا أنها متنح عىل أساس الصفة الربملانية، 

- واعتبارا مع ذلك أنه إذا كان مبدأ املساواة ال يتناىف مع إقرار أحكام تراعى فيها خصوصيات بعض 
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الربملانيني الختالف الظروف التي يتواجدون فيها، ال سيام ما تعلق يف هذه الحالة بالنواب املمثلني 

للجالية الوطنية املقيمة بالخارج، فإنه يتعني عىل املرشع أال يحدث أوضاعا متباينة بني الربملانيني 

 تقوم عىل معايري غري موضوعية و غري عقالنية من شأنها أن متس بدورها مببدأ املساواة املكرس 

يف املادة 29 من الدستور، 

- واعتبارا بالنتيجة، أن املرّشع بإقراره تعويضتني أساسيتني مختلفتني إحداهام لعضو الربملان و األخرى 

للنائب املمثل للجالية الوطنية املقيمة بالخارج، يكون قد أخل مببدأ املساواة املذكور أعاله. 

ج( فيام يخص املادة 6 من هذا القانون متناولة بصفة منفردة: 

- اعتبارا أن املرشع أقر مبوجب هذه املادة املذكورة أعاله تعويضة تكميلية شهرية يتقاضاها عضو 

الربملان عن التمثيل و العهدة و األمانة لتغطية التكاليف املتعلقة بواجباته النيابية االنتخابية قّدرها 

بنسبة 75 % من التعويضة األساسية، 

" ينتخب أعضاء املجلس  الّدستور  املادة 101 من  أقر مبوجب  الّدستوري  اعتبارا أن املؤسس  - و 

الشعبي الوطني عن طريق االقرتاع العام املبارش و الرسّي. 

ينتخب ثلثا )3/2( أعضاء مجلس األمة عن طريق االقرتاع غري املبارش و الرسي من بني و من طرف 

أعضاء املجالس الشعبية البلدية و املجلس الشعبي الواليئ. و يعني رئيس الجمهورية الثلث اآلخر من 

أعضاء مجلس األمة من بني الشخصيات و الكفاءات الوطنية يف املجاالت العلمية و الثقافية واملهنية 

و االقتصادية و االجتامعية.... " . 

- و اعتبارا أنه إذا كان قصد املرشع من الصياغة التي ورد بها شطر الجملة " ..... و األمانة لتغطية 

التكاليف املتعلقة بأداء واجباته النيابية االنتخابية ..... " هو أن يتقاىض عضو الربملان تعويضة عن 

تكاليف األمانة التي ينفقها بدائرته االنتخابية الناجمة عن أداء واجباته النيابية االنتخابية، 

- و اعتبارا أنه طاملا أن التعويضة املذكورة أعاله مرتبطة بأداء الواجبات النيابية االنتخابية، فإن أعضاء 

مجلس األمة املعينني من قبل رئيس الجمهورية قد يستثنون يف هذه الحالة من االستفادة من هذه 

التعويضة املقدرة إجامليا، 

- و اعتبارا بالنتيجة، أن املرّشع حني صاغ شطر الجملة ضمن هذه املادة املذكورة أعاله كاآليت: 

 " .... و األمانة لتغطية التكاليف املتعلقة بأداء واجباته النيابية االنتخابية ...... "، و حني استعمل 

عبارة " عضو الربملان " و كلمة " االنتخابية " يف نفس املادة يكون قد أقر تعامال غري متساو بني أعضاء 

الربملان " املنتخبني " و" املعينني " و أضفى أيضا غموضا عىل املعنى املقصود، ومل يحدد الطبيعة 
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القانونية للوسائل املرتبطة باألمانة و مآلها. 

د( فيام يخّص املاّدتني 4 )الفقرة األوىل( و 6 من هذا القانون متناولتني بصفة مجتمعة ملا لهام من 

تشابه يف املوضوع: 

العلة من حيث االقتطاع  )الفقرة األوىل( و 6 املذكورتني أعاله تتحدان يف  املادتني 4  اعتبارا أن   -

الرضيـبـي و االشرتاك يف الضامن االجتامعي. 

هـ( فيام يخّص املاّدة 7 )الفقرتني األوىل والثانية( من هذا القانون متناولة بصفة منفردة و املحررة 

كاآليت: 

 " تحدد تعويضه عن حضور عضو الربملان يف الجلسات العامة، و أشغال اللجان الدامئة، و تقدر كام 

ييل: 

* 10 % من التعويضة األساسية، عن حضور أشغال الجلسات العامة، و أشغال املجلسني املختلفة. 

* 1 % من التعويضة األساسية، عن كل يوم حضور يف أشغال اللجان الدامئة " . 

- اعتبارا أنه يستمد من إقرار تعويضة عن الحضور لعضو الربملان أنها إجراء تحفيزي، و بالتايل يكتيس 

حضور أشغال الربملان طابعا غري إلزامي، 

- و اعتبارا أن مامرسة االختصاصات الدستورية للربملان تقتيض أصال حضور عضو الربملان يف الجلسات 

العامة و أشغال اللجان، 

- و اعتبارا أن متثيل الشعب يفرض أيضا حضور عضو الربملان للتعبري عن انشغاالته و تطلعاته، 

تتناىف و مامرسة االختصاصات  الربملان  الحضور لعضو  إقرار تعويضة عن  أن  بالنتيجة  اعتبارا  - و 

الدستورية للربملان، فضال عن كونها ال تستند عىل معايري موضوعية و عقالنية .

2 - فيام يخص املواد 5 )الفقرة األخرية(، 7 )الفقرة األخرية( و 12 من هذا القانون مأخوذة مجتمعة 

ملا لها من تشابه يف املوضوع: 

- اعتبارا أن أحكام املواد املذكورة أعاله تحيل تحديد كيفيات تطبيق هذه األحكام مبوجب تعليمة 

عىل كل من مكتب املجلس الشعبي الوطني و مكتب مجلس األمة، 

- و اعتبارا أن املؤسس الدستوري قد أقر يف املادة 125 )الفقرة الثانية( من الدستور أن تطبيق القانون 

" يندرج..... يف املجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة " . 
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- و اعتبارا بالنتيجة، أن املرّشع يف هذه الحالة يكون قد أخل مبقتضيات املادة 125 )الفقرة الثانية( 

من الدستور املذكورة أعاله. 

3 - فيام يخص املادة 11 من هذا القانون : 

- اعتبارا أن املؤسس الّدستوري قد خّول املرّشع اختصاص تحديد التعويضات التي تدفع للنواب 

وأعضاء مجلس األمة مبوجب القانون وفقا للامدة 115 )الفقرة الثانية( من الدستور، 

- و اعتبارا أن املرّشع حني أقر يف املادة 11 )الفقرة األوىل( من هذا القانون، استفادة عضو الربملان 

من قرض بدون فوائد يسدد يف أمد عرش )10( سنوات القتناء سيارة خاصة يكون قد أدرج موضوعا 

ال يدخل ضمن مجال قانون التعويضات فضال عن كونه يفتقد السند الدستوري له . 

4 - فيام يخص املواد 14، 15 و 23 من هذا القانون مأخوذة مجتمعة ملا لها من تشابه يف املوضوع: 

- اعتبارا أن أحكام املواد املذكورة أعاله تتناول عىل التوايل حساب مدة العضوية يف الربملان يف الرتقية 

و التقاعد و رشوط و كيفيات االستفادة من التقاعد و امتداد رسيان مفعول تلك األحكام إىل النواب 

السابقني، 

- و اعتبارا أن املرّشع قد أدرج موضوع التقاعد يف املادة األوىل من هذا القانون إىل جانب موضوع 

التعويضات مستندا يف ذلك عىل املادة 115 )الفقرة الثانية( من الدستور التي تنص عىل أن القانون 

" يحدد .... و التعويضات التي تدفع للنواب و أعضاء مجلس األمة "، 

- و اعتبارا أن األساس الدستوري املعتمد عليه أعاله ال ينطبق عىل املواد 14، 15 و 23 من هذا 

الّدستوري للفصل يف مدى دستوريتها بل يقترص عىل تعويضات  القانون، املعروضة عىل املجلس 

الربملانيني فقط، مام يستوجب استثناء نظام التقاعد من مجال هذا القانون، 

- و اعتبارا أن املؤسس الّدستوري، من جهة أخرى، أقر رصاحة مبوجب )الفقرة الثانية( من املاّدة 115 

من الدستور، أن تحديد التعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس األمة يكون مبقتىض القانون، 

- و اعتبارا أن نّية املؤسس الّدستوري باستعامله كلمة " القانون " يف املادة 115 املذكورة أعاله هي 

ترك الخيار للمرشع بني تحديد تلك التعويضات إما مبوجب قانون دون أن يتضمن ذلك القانون 

موضوعا آخر، أو أن يدرج األحكام املتعلقة بالتعويضات و التقاعد مبا يف ذلك ما يقدر الربملان أنه 

يتعلق بعضو الربملان، طبقا للدستور، ضمن قانون واحد، 

- و اعتبارا بالنتيجة، أن املرّشع حني أدرج تقاعد عضو الربملان ضمن نظام التعويضات التي تدفع 

للنواب و أعضاء مجلس األمة يكون قد أدرج موضوعا ال يدخل ضمن مجال نظام التعويضات و ال 



سنة 1998

62

يستند إىل نص دستوري. 

ثانيا: آثار الترصيح بعدم دستورية بعض األحكام، موضوع اإلخطار، عىل باقي القانون. 

- اعتبارا أنه إذا أخطر املجلس الدستوري طبقا للامدة 166 من الّدستور للفصل يف دستورية حكم 

قانوين، و رّصح بأن هذا الحكم مخالف للدستور، ويف نفس الوقت غري قابل للفصل عن باقي أحكام 

النص، فإن القانون الذي ورد ضمنه الحكم املعني يعاد إىل الربملان، 

- و اعتبارا أنه إذا كان بإمكان املجلس الّدستوري ان يتصدى ألحكام أخرى مل يخطر بشأنها و التي 

لها عالقة بالحكم أو األحكام موضوع اإلخطار، فإن الترصيح يف هذه الحالة بعدم دستورية األحكام 

التي أخطر بها و/ أو تصدى لها يعد سببا كافيا يف حد ذاته إلعادة القانون إىل الربملان طاملا أن فصل 

هذه األحكام غري الدستورية عن بقية النص ميس ببنيته بكاملها. 

لهذه األسباب: 

يديل بالرأي التايل :

أوال: القول أن املواد 5، 7، 11، 12، 14، 15 و 23 من هذا القانون غري دستورية. 

ثانيا: القول أن املادتني 4 و 6 دستوريتان رشيطة مراعاة التحفظات املذكورة أعاله. 

ثالثا: القول أن هذا القانون يعاد إىل الربملان طاملا أن منطوق هذا الرأي ميس ببنية النص كاملة. 

رابعا: ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته املنعقدة بتاريخ 9، 15، 16، و 18 صفر عام 1419 املوافق 

4، 10، 11 و 13 يونيو سنة 1998.

رئيس املجلس الدستوري  

سعيد بو الشعري 
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رأي رقم 05 / ر. ن. د/ م.د / 98 مؤرخ يف 28 شوال عام 1418 املوافق 25 فرباير 

سنة 1998، يتعلق مبراقبـة مطابقـة املادة 29 من النظام الداخلـي للمجلس الشعبـي 

الوطنـي للدستـور

إّن املجلس الّدستورّي، 

برسالة  الّدستور،  3( من  )الفقرة  املـاّدة 165  الجمهوريّة، طبقا ألحكام  بناء عىل إخطار رئيس   -

رقـم 21/ ر.ج . مؤرخة يف 22 فرباير سنة 1998، مسجلّة يف سّجل اإلخطار باألمانة العاّمة للمجلس 

الّدستورّي بتاريخ 22 فرباير سنة 1998 تحت رقم 15 / 98 س. إ. قصد مراقبة مطابقة املاّدة 29 

املعّدلة من الّنظام الّداخيل للمجلس الّشعبّي الوطنّي للّدستور، 

- و بناء عىل الّدستور يف مواّده 115 و 163 )الفقرة األوىل( و 165 )الفقرة الثالثة( و 167 )الفقرة 

األوىل( منه، 

- و مبقتىض الّنظام املؤرخ يف 5 محرّم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989 الّذي يحّدد إجراءات 

عمل املجلس الّدستوري، املعّدل و املتّمم، السيام املاّدة الخامسة )الفقرة الثانية( منه، 

- و بناء عىل إقرار املجلس الّشعبّي الوطنّي لنظامه الّداخيل بتاريخ 17 ربيع األول عام 1418 املوافق 

22 يوليو سنة 1997، 

- و بناء عىل رأي املجلس الّدستورّي رقم 03 / ر. ن. د / 97 املؤرخ يف 26 ربيع األّول عام 1418 املوافق 

31 يوليو سنة 1997 و املتعلّق مبراقبة مطابقة الّنظام الّداخيل للمجلس الّشعبّي الوطنّي للّدستور، 

و بعد االستامع إىل املقّرر، 

يف الّشكل : 

- اعتبارا أّن املجلس الّشعبّي الوطنّي صادق يف جلسته العاّمة يوم األربعاء 11 فرباير سنة 1998 عىل 

تعديل نّص املاّدة 29 من نظامه الّداخيّل طبقا ألحكام املاّدة 115 )الفقرة 3( من الّدستور، 

- و اعتبارا أّن اإلخطار الّصادر عن رئيس الجمهوريّة بخصوص مراقبة مطابقة تعديل املاّدة 29 من 

الّنظام الّداخيل للمجلس الشعبي الوطنّي جاء وفقا للامّدة 165 )الفقرة الثالثة( من الّدستور، 

يف املوضوع : 

- اعتبارا أّن املجلس الّشعبّي الوطنّي يتمتّع باالختصاص يف إعداد نظامه الّداخيل و تعديله، 
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- و اعتبارا أّن املاّدة 29 من الّنص موضوع اإلخطار وردت صياغتها بعد التّعديل كام يأيت: 

املاّدة 29: " تختّص لجنة الّشؤون الخارجية و التعاون و الجالية باملسائل املتعلّقة بالشؤون الخارجيّة 

و االتفاقيات و املعاهدات و التّعاون الّدويل و قضايا الجالية الجزائريّة املقيمة بالخارج. 

و تشارك يف إعداد برنامج الّنشاط الخارجّي للمجلس الّشعبّي الوطنّي، وتقوم مبتابعة تنفيذه من 

خالل اللقاءات و االجتامعات الربملانيّة الثنائيّة و اإلقليمية و الجهويّة و الّدوليّة . 

يتّم تشكيل و إرسال الوفود الربملانيّة و كذا استقبال الوفود الربملانيّة األجنبيّة، بالتنسيق بني رئيس 

املجلس الّشعبي الوطنّي و رئيس اللّجنة و رؤساء املجموعات الربملانيّة. 

تدرس املعاهدات و االتفاقيات الّدوليّة وتقّدمها للمجلس الّشعبّي الوطنّي للموافقة عليه. 

تقّدم عرضا يف مجال اختصاصاتها يف الجلسة الّتي يخّصصها املجلس الّشعبّي الوطنّي ملناقشة بيان 

الّسياسة الخارجيّة " . 

- اعتبارا أّن تعديل املاّدة 29 موضوع اإلخطار أضفى وضوحا عىل اختصاص لجنة الشؤون الخارجيّة 

و التّعاون والجالية، كام يستجيب للطّبيعة التّعّددية للمجلس الّشعبي الوطنّي من خالل الّنّص عىل 

التّنسيق بني رئيس املجلس الّشعبي الوطنّي و رئيس اللّجنة ورؤساء املجموعات الربملانيّة يف مجال 

العالقة مع الربملانات األجنبيّة، 

- واعتبارا، و بالنتيجة، أّن التعديل موضوع اإلخطار ال يحتوي يف نّصه أّي إخالل أو مّس بأحكام 

الّدستور و مبادئه، 

لهذه األسباب: 

يديل بالّرأي اآليت :

يف الّشكل : 

1 - أّن تعديل املاّدة 29 تّم وفقا ألحكام املاّدة 115 )الفقرة 3( من الّدستور، فهو مطابق للّدستور. 

2 - أّن اإلخطار الوارد من رئيس الجمهوريّة بخصوص مراقبة مطابقة املاّدة 29 املعّدلة قد جاء وفقا 

للامّدة 165 )الفقرة الثّالثة( من الّدستور، فهو مطابق للّدستور. 

يف املوضوع : 

تعّد املاّدة 29 املعّدلة، من الّنظام الّداخيل للمجلس الّشعبي الوطنّي، مطابقة للّدستور.
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ينرش هذا الّرأي يف الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدميقراطيّة الّشعبيّة، 

بهذا تداول املجلس الّدستورّي يف جلسته بتاريخ 28 شّوال عام 1418 املوافق 25 فرباير سنة 1998. 

رئيس املجلس الدستوري  

سعيد بو الشعري 
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رأي رقم 06 / ر.ق.ع / م. د / 98 مؤرخ يف 22 محرم عام 1419 املوافق 19 مايو سنة 

1998، يتعلـق مبراقبـة مطابقـة القانـون العضـوي املتعلـق باختصاصـات مجلس 

الدولـة و تنظيمـه و عمله للدستور.

إن املجلس الّدستوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهوريّة طبقا ألحكام املاّدة 165 )الفقرة الثّانية( من الّدستور، بالرّسالة 

رقم 22 / ر. ج. املؤرخة يف 2 مايو سنة 1998، املسّجلة يف سّجل اإلخطار باألمانة العاّمة للمجلس 

الّدستوري بتاريخ 3 مايو سنة 1998 تحت رقم 16 / 98 س.إ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوّي 

املتعلّق باختصاصات مجلس الّدولة و تنظيمه و عمله للّدستور، 

- و بناء عىل الّدستور يف مواّده 123، 152 )الفقرة الثانيّة(، 153، 163 )الفقرة األوىل(، 165 )الفقرة 

الثّانية(، 167 )الفقرة األوىل( و 180، 

- و مبقتىض الّنظام املؤرخ يف 5 محرّم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989 الّذي يحّدد إجراءات 

عمل املجلس الّدستوري، املعّدل، واملتّمم، 

و بعد االستامع إىل املقّرر، 

يف الّشكل : 

- اعتبارا أّن القانون العضوّي املتعلّق باختصاصات مجلس الّدولة و تنظيمه و عمله املعروض عىل 

املجلس الّدستورّي ملراقبة مطابقته للّدستور، قد حصل وفقا ألحكام املاّدة 123 )الفقرة الثانية( من 

الّدستور، عىل مصادقة املجلس الّشعبي الوطنّي يف جلسته املنعقدة بتاريخ 16 شّوال عام 1418 

املوافق 13 فرباير سنة 1998 خالل دورته العاديّة املفتوحة بتاريخ 2 جامدى الثّانية عام 1418 املوافق 

4 أكتوبر سنة 1997 ومصادقة مجلس األّمة يف جلسته املنعقدة بتاريخ 26 ذي القعدة عام 1418 

املوافق 25 مارس سنة 1998 خالل دورته العاّدية املفتوحة بتاريخ 3 ذي القعدة عام 1418 املوافق 

2 مارس سنة 1998، 

- و اعتبارا أّن اإلخطار الّصادر عن رئيس الجمهوريّة بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوّي املتعلّق 

باختصاصات مجلس الّدولة و تنظيمه و عمله للّدستور جاء وفقا للامّدة 165 )الفقرة الثّانية( من 

الّدستور. 

يف املوضوع : 

فيام يخّص بعض املصطلحات الواردة يف القانون العضوّي: 
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أ( فيام يخّص عنوان و بعض أحكام القانون العضوّي: 

القانون العضوّي، موضوع اإلخطار، و يف بعض أحكامه،  أّن املرّشع باستعامله يف عنوان  - اعتبارا 

مصطلحات " صالحيات " و" سري " و" تسيري " فإنّه مل يعرب بأمانة عن املصطلحات املقابلة لها الواردة 

يف املاّدة 153 من الّدستور. 

ب( فيام يخّص املصطلح " يقّررون " الوارد يف املاّدة 29 من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار : 

- اعتبارا أّن املرّشع حني استعمل كلمة " يقّررون " الواردة يف املاّدة 29 من هذا القانون موضوع 

اإلخطار، يكون قد أضفى معنى مغايرا للمعنى املقصود من محتوى هذه املاّدة، وال ميكن اعتبار 

ذلك سوى سهوا منه ماّم يستوجب تداركه.

ج( فيام يخّص املصطلح " تأسيس " الوارد ذكره يف املاّدة 44 من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار: 

- اعتبارا أّن تأسيس مجلس الّدولة كهيئة دستوريّة قد تم مبوجب الفقرة الثّانية من املاّدة 152 من 

الّدستور، 

- و اعتبارا أّن املؤّسس الّدستوري استعمل يف املاّدة 180 من الّدستور مصطلح " تنصيب " و أّن 

املرّشع حني استعمل يف املاّدة 44 من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار، مصطلح " تأسيس " يكون 

قد أضفى غموضاً عىل املعنى الّذي يقصده ماّم يستوجب إزالته. 

2 - فيام يخّص املاّدة 2 )الفقرة الثالثة( من القانون العضوّي، الّتي وردت صياغتها كام يأيت : 

 " يتمتّع باالستقالليّة الرّضوريّة الّضامنة لحياد و فعاليّة أشغاله " . 

- اعتبارا أّن مبدأ استقالليّة الّسلطة القضائيّة الوارد ذكره يف املاّدة 138 من الّدستور املنبثق عن املبدأ 

الّدستورّي القايض بالفصل بني الّسلطات، يستمد مفهومه من الّضامنات الّدستوريّة املنصوص عليها 

يف املواّد 147 و 148 و 149 من الّدستور، 

- و اعتبارا أّن املؤّسس الّدستوري حني منح هذه الّضامنات الخاّصة باالستقاللية للقايض دون غريه 

يقصد منح مجلس الّدولة هذه الّضامنات يف مامرسة اختصاصاته القضائية ال غري، 

- و اعتبارا أّن املرّشع بتطبيقه ملبدأ استقالليّة الّسلطة القضائية الّذي أقرّته املاّدة 138 من الّدستور، 

قد منح مبوجب املاّدة 2 )الفقرة الثالثة( من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار، االستقاللية ملجلس 

الّدولة كهيئة متارس اختصاصات قضائية و استشاريّة، و بالتّايل يكون قد خالف األحكام الّدستوريّة 

يف هذا املوضوع حني وّسع هذه االستقالليّة لتشمل االختصاص االستشارّي ملجلس الّدولة. 
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3 - فيام يخّص املاّدة 3 من القانون العضوّي املحّررة كاآليت: 

 " يحّدد مقّر مجلس الّدولة يف الجزائر العاصمة " . 

- اعتبارا أّن املرّشع حني حّدد مقّر مجلس الّدولة بالجزائر العاصمة قد أغفل الّسلطة املخّولة لرئيس 

الجمهوريّة يف الحالة االستثنائيّة مبقتىض أحكام الفقرة الثّالثة من املاّدة 93 من الّدستور. 

4 - فيام يخّض املاّدة 4 من القانون العضوّي املحّررة كاآليت: 

 " يبدي مجلس الّدولة رأيه يف مشاريع القوانني و األوامر حسب الرّشوط الّتي يحّددها هذا القانـون 

و الكيفيات املحّددة ضمن نظامه الّداخيّل. 

كام ميكن أن يبدي رأيه يف مشاريع املراسيم التي يتّم إخطاره بها من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس 

الحكومة حسب الحالة. 

- اعتبارا أّن املؤسس الّدستوري بتخويل املرّشع تحديد اختصاصات أخرى ملجلس الّدولة مبوجب 

الّدستور كان يقصد ترك املجال للمرّشع لتحديد  املاّدة 153 من  قانون عضوي، كام ورد ذلك يف 

اختصاصات قضائية أخرى يف إطار الفصل الثالث من الّدستور الوارد تحت عنوان " الّسلطة القضائية"، 

تتعلّق  الحرص  الّدستوري عىل سبيل  أقرّها املؤسس  الّتي  أّن االختصاصات االستشاريّة  اعتبارا  - و 

مبشاريع القوانني دون سواها التي تعرض وجوبا عىل مجلس الّدولة إلبداء الّرأي فيها قبل عرضها 

عىل مجلس الوزراء طبقا للامّدة 119 )الفقرة األخرية( من الّدستور، 

- و اعتبارا أّن املرّشع بإقرار عرض مشاريع األوامر، و مشاريع املراسيم الرّئاسيّة و التّنفيذية عىل 

مجلس الّدولة إلبداء الّرأي فيها، كام ورد يف املاّدة 4 من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار، مل يتقيّد 

بالّنّص الّدستورّي بل أضاف اختصاصات استشاريّة أخرى مل يقرّها املؤسس الّدستورّي و بالتّايل يكون 

قد استأثر لنفسه ما مل تقض به أحكام املاّدة 119 )الفقرة األخرية( من الّدستور، مام يفيض إىل اإلخالل 

مبقتضياتها، 

- و اعتبارا أنّه بخصوص مشاريع القوانني التي أبدى مجلس الدولة رأيه فيها قبل عرضها عىل مجلس 

الوزراء طبقا ألحكام املاّدة 119 من الّدستور الفقرة األخرية منها، و أصدرها رئيس الجمهوريّة بعد 

ذلك يف شكل أوامر حسب الرّشوط التي أقرّها الّدستور، و ملراعاة األسباب التي أّسس عليها املجلس 

الّدستوري منطوق رأيه هذا القايض بعدم إخضاع مشاريع األوامر لرأي مجلس الّدولة فإنّه يتعنّي 

إدراج تاريخ رأي مجلس الّدولة بشأن تلك املشاريع ضمن التأشرية املتعلّقة بإبداء الّرأي.
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5 - فيام يخّص املاّدة 13 من القانون العضوّي : 

تنّص  اإلخطار،  العضوّي موضوع  القانون  من  الثّاين  الفصل  تحت  الواردة   13 املاّدة  أّن  اعتبارا   -

عىل إمكانيّة " ..... مجلس الّدولة ومببادرة منه، جلب انتباه الّسلطات العموميّة حول اإلصالحات 

الترّشيعيّة أو التّنظيميّة أو اإلداريّة ذات املنفعة العاّمة " . 

- و اعتبارا أّن املرّشع حني خّول مجلس الّدولة حّق املبادرة بجلب انتباه الّسلطات العموميّة حول 

اإلصالحات الترّشيعيّة أو التّنظيميّة أو اإلداريّة ذات املنفعة العاّمة، حتّى و إن كان ذلك اختياريا، 

فأنّه يكون قد أسند له اختصاًصا يتعّدى نطاق االختصاصات االستشاريّة التي يقترص فيها تدّخل 

مجلس الّدولة عىل إبداء الّرأي يف مشاريع القوانني دون سواها طبقا للفقرة األخرية من املاّدة 119 

من الّدستور، و بالتّايل يكون قد أخّل مبقتضياتها. 

6 - فيام يخّص املواّد 15 )الفقرة الثّانية( 36، 37، 38 )الفقرة الثانية(، 39 )الفقرة األوىل(، 40 و 41 

من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار مأخوذة بصفة مجتمعة بسبب ما لها من تشابه يف املوضوع 

الّذي تعالجه: 

- اعتبارا أّن هذه املواّد تتّحد يف العلّة و املوضوع مع املاّدة 4 من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار.

7 - فيام يخّص املاّدة 20 من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار املحّررة كاآليت: 

 " يُِعّد مكتب مجلس الّدولة نظامه الّداخيل، وتتّم املوافقة عليه مبوجب مرسوم رئايس بناء عىل 

اقرتاح من رئيس مجلس الّدولة. 

يحّدد الّنظام الّداخيل تنظيم و تسيري مجلس الّدولة، ال سيّام عدد الغرف، و األقسام و مجاالت عملها، 

و كذا صالحيّات كتابة الّضبط و األقسام التّقنية و املصالح اإلدارية " . 

أ( فيام يخّص الفقرتني األوىل والثّانية من املاّدة 20 املذكورة أعاله مأخوذتني مجتمعتني: 

- اعتبارا أّن املاّدة 20 كام وردت صياغتها يف القانون العضوّي، موضوع اإلخطار، تنّص يف فقرتها األوىل 

عىل الّنظام الّداخيل ملكتب مجلس الّدولة و إجراءات املوافقة عليه، بينام تحّدد يف فقرتها الثّانية 

موضوع الّنظام الّداخيل ملجلس الّدولة، و بالتّايل تكون قد أقرّت نظامني داخليّني. 

ب( فيام يخّص الفقرة األوىل من املاّدة 20 املذكورة أعاله : 

- اعتبارا من جهة، أّن موضوع الّنظام الّداخيل املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املاّدة املذكورة 

أعاله، مل يرد ذكره يف أي حكم من أحكام الّنّص موضوع اإلخطار، و بالتّايل يكون هذا الّنظام الّداخيل 
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بدون موضوع محّدد. 

- و اعتبارا من جهة أخرى، أّن املرّشع بإقرار عرض الّنظام الّداخيل ملكتب مجلس الّدولة عىل موافقة 

رئيس الجمهوريّة يكون قد أخّل مببدأ الفصل بني الّسلطات الّذي يلزم كّل سلطة بأن تدرج أعاملها 

يف حدود مجال اختصاصاتها التي ينص عليها الّدستور، 

- و اعتبارا أنّه إذا كانت نيّة املرّشع إقرار نظام داخيّل ملكتب مجلس الّدولة، فإّن املاّدة 26 - 1 

وفقرتها األخرية و الفقرة 2 من املاّدة 20 من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار، كافيّتان يف حّد 

ذاتهام لتضمني ذلك. 

ج( فيام يخّص الفقرة الثّانية من املاّدة 20 املذكورة أعاله مأخوذة منفردة: 

- اعتبارا أّن املؤّسس الّدستوري أقّر رصاحة يف املادة 153 من الّدستور تحديد تنظيم مجلس الّدولة 

و عمله واختصاصاته األخرى بقانون عضوّي، 

- و اعتبارا أّن املرّشع باعتامده صياغة هذه الفقرة عىل الّنحو املذكور أعاله، يكون قد أدخل غموضا 

عىل معنى هذه الفقرة التي يستشف من قراءتها الوحيدة أّن نيّته هي تحديد كيفيّات تنظيم وعمل 

مجلس الّدولة، ألنّه يف حالة العكس يكون قد أحال مواضيع من اختصاص القانون العضوّي عىل 

الّنظام الّداخيل ملجلس الّدولة، و يكون بذلك قد أخّل مبقتضيات املاّدة 153 من الّدستور. 

- و اعتبارا بالّنتيجة أّن عدم ذكر املرّشع كلمة " كيفيّات " ال ميكن أن يكون سوى نتيجة سهو منه، 

ويف هذه الحالة تكون الفقرة الثّانية من املاّدة 20 املذكورة أعاله مطابقة جزئياً للّدستور. 

لهذه األسباب: 

يديل بالّرأي اآليت : 

يف الّشكل : 

1 - أّن القانون العضوّي املتعلّق باختصاصات مجلس الّدولة و تنظيمه و عمله قد متّت املصادقة 

عليه طبقا ألحكام املاّدة 123 من الّدستور، و يعّد بذلك مطابقا للّدستور. 

2 - أّن إخطار رئيس الجمهوريّة املجلس الّدستورّي بخصوص مراقبة مطابقة هذا القانون العضوّي 

للّدستور تّم تطبيقا ألحكام الفقرة الثّانية من املاّدة 165 من الّدستور. 
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يف املوضوع : 

1 - فيام يخّص بعض املصطلحات املستعملة يف القانون العضوي: 

أ( تستبدل كلمة " صالحيّات " بـ " اختصاصات " و كلمتا " سري " و" تسيري " بـ " عمل " عىل مستوى 

األحكام اآلتية التي تعاد صياغتها كاآليت: 

العنوان " القانون العضوّي رقم 98 - 01 املؤرخ يف 4 صفر عام 1419 املوافق 30 مايو سنة 1998 

املتعلّق باختصاصات مجلس الّدولة و تنظيمه و عمله " . 

املاّدة األوىل : " يحّدد هذا القانون العضوّي اختصاصات مجلس الّدولة و تنظيمه و عمله طبقا للمواّد 

119، 143، 152 و 153 من الّدستور " . 

املاّدة 15: " ينظّم مجلس الّدولة ملامرسة اختصاصاته ذات الطّابع القضايّئ يف شكل غرف، و ميكن 

تقسيم هذه الغرف إىل أقسام. 

و ملامرسة اختصاصاته ذات الطّابع االستشاري، ينظّم يف شكل جمعيّة عاّمة و لجنة دامئة " . 

الّدولة، السيّام  الّداخيل كيفيّات تنظيم و عمل مجلس  الّنظام  الثانية(: " يحّدد  املاّدة 20 )الفقرة 

عدد الغرف، و األقسام و مجاالت عملها، و كذا صالحيّات كتابة الّضبط و األقسام التّقنيّة و املصالح 

اإلداريّة " . 

املاّدة 22 : " تشكيلة مجلس الّدولة املبيّنة يف املاّدة 21 أعاله، ميكن أن تعّزز عند مامرسة اختصاصاته 

االستشاريّة مبستشاري دولة من ذوي االختصاص يف مهمة غري عاديّة " . 

الباب الثاين : " اختصاصات مجلس الّدولة " . 

الفصل األول : " االختصاصات ذات الطّابع القضايّئ " . 

الفصل الثاين : " االختصاصات ذات الطّابع االستشاري " . 

ب( املاّدة 29 : تعاد صياغة هذه املاّدة كاآليت : 

املاّدة 29 : " يوزّع رؤساء األقسام القضايا عىل القضاة التابعني لها، و يرتأسون الجلسات و يعدون 

تقارير، و يسرّيون املناقشات و املداوالت " . 

ج( تعّد املاّدة 44 من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار، مطابقة جزئياً للّدستور. 
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يستبدل مصطلح " تأسيس " الوارد ضمن املاّدة 44 مبصطلح " تنصيب " وتعاد صياغتها كاآليت: 

املاّدة 44 : " بصفة انتقالية و يف انتظار تنصيب مجلس الّدولة، تبقى الغرفة اإلداريّة للمحكمة العليا 

مختّصة للفصل يف القضايا املعروضة عليها " . 

2 - تعّد الفقرة الثّالثة من املاّدة 2 من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار، مطابقة جزئياً للّدستور، 

وتعاد صياغتها كاآليت: 

املاّدة 2 )الفقرة الثالثة(: " يتمتّع مجلس الّدولة حني مامرسة اختصاصاته القضائيّة باالستقالليّة " . 

3 - تعّد املاّدة 3 من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار، مطابقة جزئياً للّدستور و تعاد صياغتها 

كاآليت : 

املاّدة 3 : " مع مراعاة أحكام املاّدة 93 من الّدستور، يحّدد مقّر مجلس الّدولة يف الجزائر العاصمة " . 

4 - تعّد املواّد 4، 15 )الفقرة الثانيّة(، 36، 37، 38 )الفقرة الثانيّة(، 39 )الفقرة األوىل( و 41 مطابقة 

جزئيا للّدستور، و تعاد صياغتها كاآليت : 

املاّدة 4 : " يبدي مجلس الّدولة رأيه يف مشاريع القوانني حسب الرّشوط التي يحّددها هذا القانون 

و الكيفيّات املحددة ضمن نظامه الّداخيل. " 

املاّدة 15 )الفقرة الثّانية(: " و ملامرسة اختصاصاته ذات الطّابع االستشاري، ينظم يف شكل جمعيّة 

عاّمة، ولجنة دامئة " .

املاّدة 36: " يتداول مجلس الّدولة يف املجال االستشارّي يف شكل جمعيّة عاّمة و لجنة دامئة " . 

املاّدة 37: " تبدي الجمعيّة العاّمة ملجلس الّدولة رأيها يف مشاريع القوانني " . 

املاّدة 38 )الفقرة الثّانية(: " تضم الجمعيّة العاّمة نائب الرّئيس و محافظ الّدولة، و رؤساء الغرف 

و خمسة )5( من مستشاري الّدولة " . 

املاّدة 39 )الفقرة األوىل(: " خالفا ألحكام املاّدة 37 من هذا القانون، تكلّف اللّجنة الدامئة بدراسة 

مشاريع القوانني يف الحاالت االستثنائية التي ينبّه رئيس الحكومة عىل استعجالها " . 

املاّدة 41 : " يعنّي رئيس الحكومة باقرتاح من الوزير املعنّي باألمر، عىل مستوى كّل وزارة، موظّفني 

برتبة مدير إدارة مركزيّة عىل األقل، للحضور و اإلدالء برأي استشارّي يف جلسات الجمعيّة العاّمة 

واللّجنة الدامئة يف القضايا التّابعة لقطاعاتهم فقط " . 
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5 - تعّد املاّدة 13 من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار، غري مطابقة للّدستور.

6 - تعّد الفقرة األوىل من املاّدة 20 من القانون العضوّي غري مطابقة للّدستور. 

7 - تعّد الفقرة الثّانية من املاّدة 20 مطابقة جزئياً للّدستور و تعاد صياغتها يف شكل ماّدة كاآليت : 

املاّدة 20 : " يحّدد الّنظام الّداخيّل كيفيات تنظيم و عمل مجلس الّدولة، السيام عدد الغرف، واألقسام 

و مجاالت عملها، و كذا صالحيّات كتابة الّضبط و األقسام التّقنيّة و املصالح اإلداريّة " .

8 - تعّد املاّدة 40 من القانون العضوّي غري مطابقة للّدستور . 

9 - تعترب األحكام غري املطابقة للّدستور كلياً أو جزئياً قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوّي 

موضوع اإلخطار. 

10 - تعّد باقي أحكام القانون العضوّي، موضوع اإلخطار، مطابقة للّدستور. 

اإلخطار  العضوّي موضوع  القانون  املادتني 13 و 40 من  بعدم مطابقة  الترّصيح  بناء عىل   -  11

للّدستور، يعاد ترقيم املواّد من 14 إىل 46 من القانون العضوّي و بذلك يكون عدد مواّده 44 ماّدة. 

ينرش هذا الّرأي يف الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الّدميقراطيّة الّشعبيّة . 

بهذا تداول املجلس الّدستورّي يف جلساته بتاريخ 13، 16، 20 و 22 محرّم عام 1419 املوافق 10، 

13، 17، و 19 مايو سنة 1998 . 

حرر بالجزائر يف 22 محرّم عام 1419 املوافق 19 مايو سنة 1998.

رئيس املجلس الدستوري

سعيد بو الشعري 
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رأي رقم 07 / ر.ق.ع / م . د / 98 مؤرخ يف 27 محرم عام 1419 املوافق 24 مايو سنة 

1998، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق باختصاصات محكمة التنازع 

وتنظيمها و عملها للدستور.

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهوريّة طبقا ألحكام املاّدة 165 )الفقرة الثانية( من الّدستور، بالرسالة 

رقم 23 / ر. ج املؤرخة يف 16 مايو سنة 1998، و املسّجلة يف سجّل اإلخطار باألمانة العاّمة للمجلس 

الّدستورّي بتاريخ 16 مايو سنة 1998 تحت رقم 17 / 98 س. إ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوّي 

املتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها للّدستور، 

- و بناء عىل الّدستور يف مواّده 123، 152 )الفقرة الرابعة( 153، 155، 163 )الفقرة األوىل( 165 

)الفقرة الثّانية(، 167 )الفقرة األوىل( و 180، 

- و مبقتىض الّنظام املؤرخ يف 5 محرّم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحّدد إجراءات 

عمل املجلس الّدستورّي، املعّدل و املتّمم، 

و بعد االستامع إىل املقّرر، 

يف الّشكل : 

- اعتبارا أّن القانون العضوّي املتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها وعملها املعروض عىل 

املجلس الّدستورّي ملراقبة مطابقته للّدستور قد حصل، وفقا ألحكام املاّدة 123 )الفقرة الثّانية( من 

الّدستور، عىل مصادقة املجلس الّشعبي الوطنّي يف جلسته املنعقدة بتاريخ 6 شّوال عام 1418 املوافق 

3 فرباير سنة 1998 خالل دورته العاديّة املفتوحة بتاريخ 2 جامدى الثّانية عام 1418 املوافق 4 أكتوبر 

سنة 1997 و مصادقة مجلس األّمة يف جلسته املنعقدة بتاريخ 6 محرّم عام 1419املوافق 3 مايو سنة 

1998 خالل دورته العادية املفتوحة بتاريخ 3 ذي القعدة عام 1418 املوافق 2 مارس سنة 1998، 

العضوّي  القانون  الجمهوريّة بخصوص مراقبة مطابقة  الصادر عن رئيس  أّن اإلخطار  اعتبارا  - و 

التّنازع و تنظيمها و عملها للّدستور جاء وفقا للامّدة 165 )الفقرة  املتعلّق باختصاصات محكمة 

الثانية( من الّدستور. 

يف املوضوع : 

1 - فيام يخّص بعض املصطلحات الواردة يف القانون العضوّي، موضوع اإلخطار: 
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أ( فيام يخّص عنوان القانون العضوي و بعض أحكامه : 

- اعتبارا أّن املرّشع باستعامله يف عنوان القانون العضوّي، موضوع اإلخطار، يف التأشرية الّسادسة، 

 يف املاّدة األوىل، يف عنوان الفصل الثالث و يف املادة 14 منه، املصطلحات " صالحيات " و" سري "

و" تسيري " فإنه مل يعرب بأمانة عن املصطلحات املقابلة لها الواردة يف املاّدة 153 من الّدستور. 

ب( فيام يخّص املصطلح " تأسيس " الوارد ذكره يف املاّدة 34 من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار: 

- اعتبارا أّن تأسيس محكمة التّنازع كهيئة دستوريّة قد تّم مبوجب الفقرة الرّابعة من املاّدة 152 

من الّدستور، 

- و اعتبارا أن املؤسس الّدستورّي أقّر مبقتىض املاّدة 180 من الّدستور، مصطلح " تنصيب " الهيئات 

الّدستورية التي تّم تأسيسها، 

- و اعتبارا أّن املرّشع باستعامله كلمة " تأسيس " ضمن الّسياق الذي وردت فيه هذه املاّدة، وإن كان 

يقصد إبقاء " تسوية منازعات االختصاص خاضعة ألحكام قانون اإلجراءات املدنيّة املتعلّقة بتنازع 

االختصاص بني القضاة " ريثام يتّم تنصيب محكمة التّنازع و مجلس الّدولة و املحاكم اإلداريّة، يكون 

قد أضفى غموضا عىل املعنى املقصود ماّم يستوجب إجالؤه. 

2 - فيام يخّص التأشرية األخرية و ما قبل األخرية من القانون العضوي، موضوع اإلخطار: 

- اعتبارا أّن املرّشع حني رتّب مصادقة الربملان بعد رأي املجلس الّدستورّي ضمن تأشريات القانون 

العضوّي، موضوع اإلخطار، فإنّه مل يراع أحكام املاّدة 165 )الفقرة الثّانية( من الّدستور التي تقّر 

رصاحة أّن املجلس الّدستوري " يبدي... رأيه وجوبا يف دستوريّة القوانني العضويّة بعد أن يصادق 

عليها الربملان "، 

- و اعتبارا أّن عدم احرتام هذا الرّتتيب ال ميكن أن يكون سوى نتيجة سهو من قبل املرّشع ماّم 

يستوجب تداركه. 

3 - فيام يخّص املاّدة 2 من القانون العضوّي موضوع اإلخطار، التي وردت صياغتها كاآليت : 

 " يكون مقّر محكمة التّنازع يف الجزائر العاصمة " . 

- اعتبارا أّن املرّشع بتحديده ملقّر محكمة التّنازع يف الجزائر العاصمة قد أغفل أحكام املاّدة 93 )الفقرة 

الثّالثة( من الّدستور التي تخّول رئيس الجمهورية يف الحالة االستثنائية، سلطة " .... اتخاذ اإلجراءات 

االستثنائية التي تستوجبها املحافظة عىل استقالل األّمة و املؤّسسات الّدستورية يف الجمهورية " .
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4 - فيام يخّص املواّد 7، 8 و 9 )الفقرة األوىل( من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار، مأخوذة بصفة 

مجتمعة بسبب ما لها من تشابه يف املوضوع الذي تعالجه: 

- اعتبارا أّن املرّشع قد أورد ضمن املواّد املذكورة أعاله إجراءات تعيني رئيس محكمة التنـازع وقضاتها 

من قبل رئيس الجمهوريّة باقرتاح من وزير العدل، و بعد أخذ رأي املجلس األعىل للقضاء، 

- و اعتبارا أّن املرّشع حني اشرتط األخذ برأي املجلس األعىل للقضاء كعنرص من العنارص اإلجرائية 

لتعيني قضاة محكمة التّنازع فإنه أضفى عىل " الرأي " الطّابع االستشاري، ماّم يعّد إخالال بأحكام 

الفقرة األوىل من املاّدة 155 من الّدستور، 

- و اعتبارا أّن املؤّسس الّدستورّي حني خّول املجلس األعىل للقضاء سلطة اتخاذ القرار يف تعيني القضاة 

و نقلهم و سري سلّمهم الوظيفّي طبقا للامّدة 155 )الفقرة األوىل( من الّدستور، يكون قد أضفى عىل 

رأي املجلس األعىل للقضاء الطّابع الوجويّب و املطابق يف هذه املجاالت، 

- و اعتبارا، بالنتيجة، أّن املواّد 7، 8 و 9 )الفقرة األوىل( تعّد مطابقة جزئياً للّدستور. 

5 - فيام يخص املاّدة 13 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، الّتي وردت صياغتها كاآليت: 

 " يعد رئيس محكمة التّنازع و أعضاؤها الّنظام الّداخيل للمحكمة. 

تتّم املوافقة عليه مبوجب مرسوم رئايس بناء عىل اقرتاح من رئيس املحكمة " . 

- اعتبارا أّن املرّشع حني أقّر أن املوافقة عىل الّنظام الّداخيل ملحكمة التّنازع تتّم مبوجب مرسوم 

رئايس يكون قد أخّل باملبدأ الّدستورّي املتعلق بالفصل بني الّسلطات القايض بأّن كّل سلطة ملزمة 

بإدراج أعاملها ضمن الحدود الّتي رسمها لها الّدستور. 

6 - فيام يخّص املاّدة 14 من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار، املحّررة كاآليت: 

املاّدة 14: " يحّدد الّنظام الّداخيل قواعد سري محكمة التّنازع، السيّام كيفية استدعاء األعضاء و توزيع 

امللّفات و كيفيّة إعداد التّقارير " . 

- اعتبارا أّن املؤّسس الّدستوري أقّر رصاحة يف املاّدة 153 من الّدستور تحديد تنظيم محكمة التّنـازع 

و عملها و اختصاصاتها األخرى بقانون عضوّي، 

- و اعتبارا أّن املرّشع باعتامده صياغة هذه املاّدة عىل الّنحو املذكور أعاله، يكون قد أدخل غموضا 

عىل معنى هذه املاّدة التي يستشّف من قراءتها الوحيدة أّن نيّته هي تحديد كيفيّات عمل محكمة 

التّنازع، ألنه يف حالة العكس يكون قد أحال مواضيع من اختصاص القانون العضوي عىل الّنظام 
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الّداخيل ملحكمة التّنازع، و يكون بذلك قد أخّل مبقتضيات املاّدة 153 من الّدستور، 

- و اعتبارا بالّنتيجة أّن عدم ذكر املرّشع عبارة " كيفيات عمل " ال ميكن أن يكون سوى نتيجة سهو 

منه. و يف هذه الحالة، تكون املاّدة 14 املذكورة أعاله مطابقة جزئياً للّدستور. 

لهذه األسباب: 

يديل بالّرأي اآليت : 

يف الشـّكـل : 

1 - أن القانون العضوّي املتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها قد متّت املصادقة 

عليه طبقا ألحكام املاّدة 123 من الّدستور، و يعّد بذلك مطابقا للّدستور. 

2 - أّن إخطار رئيس الجمهوريّة املجلس الّدستورّي بخصوص مراقبة مطابقة هذا القانون العضوّي 

للّدستور تّم تطبيقا ألحكام الفقرة الثّانية من املاّدة 165 من الّدستور. 

يف املوضوع :

1 - فيام يخّص بعض املصطلحات املستعملة يف القانون العضوي، موضوع اإلخطار: 

أ( تستبدل كلمة " صالحيات " بـ " اختصاصات " و كلمتا " سري " و" تسيري " بـ " عمل " بالنسبة 

لألحكام التّالية الّتي تعاد صياغتها كاآليت: 

- العنوان: " القانون العضوّي رقم.... املؤرخ يف .... املوافق.... املتعلق باختصاصات محكمة التّنازع 

و تنظيمها و عملها " . 

- فيام يخّص التأشرية الّسادسة: " مبقتىض القانون العضوّي رقم..... املؤرخ يف ..... املتعلّق باختصاصات 

مجلس الّدولة وتنظيمه و عمله " . 

املاّدة األوىل: " يحّدد هذا القانون العضوّي اختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها طبقا 

ألحكام املاّدة 153 من الّدستور " . 

- عنوان الفصل الثّالث : " عمل محكمة التّنازع " . 

املاّدة 14: " .... عمل محكمة التّنازع .... " . 

ب( تعّد املاّدة 34 من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار، مطابقة جزئياً للّدستور. 
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 يستبدل مصطلح " تأسيس " مبصطلح " تنصيب "، و تعاد صياغة هذه املاّدة كاآليت: 

املاّدة 34 : " بصفة انتقالية، و يف انتظار تنصيب محكمة التّنازع و مجلس الّدولة و املحاكم اإلدارية، 

تبقى تسوية منازعات االختصاص خاضعة ألحكام قانون اإلجراءات املدنيّة املتعلّقة بتنازع االختصاص 

بني القضاة " . 

2 - يعاد ترتيب التأشرية األخرية و ما قبل األخرية من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار، كاآليت: 

- بعد مصادقة الربملان، 

- و بناء عىل رأي املجلس الّدستوري، 

3 - تعّد املاّدة 2 من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار، مطابقة جزئياً للّدستور، و تعاد صياغتها 

كاآليت: 

املاّدة 2: " مع مراعاة أحكام املاّدة 93 من الّدستور، يكون مقّر محكمة التّنازع يف الجزائر العاصمة " .

4 - تعّد املواّد 7، 8 و 9 )الفقرة األوىل( من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار، مطابقة جزئياً للّدستور، 

و تعاد صياغتها كاآليت: 

املاّدة 7 : " يعنّي رئيس محكمة التّنازع ملّدة ثالث سنوات، بالتناوب، من بني قضاة املحكمة العليا 

أو مجلس الّدولة، من قبل رئيس الجمهوريّة، باقرتاح من وزير العدل، وبعد األخذ بالّرأي املطابق 

للمجلس األعىل للقضاء " . 

املاّدة 8 : " يعنّي نصف عدد قضاة محكمة التّنازع، من بني قضاة املحكمة العليا، و الّنصف اآلخر 

من بني قضاة مجلس الّدولة، من قبل رئيس الجمهوريّة، باقرتاح من وزير العدل وبعد األخذ بالرأي 

املطابق للمجلس األعىل للقضاء " . 

املاّدة 9 )الفقرة األوىل(: " إضافة إىل تشكيلة محكمة التّنازع املبيّنة يف املاّدة 5 أعاله، يعنّي قاض 

بصفته محافظ دولة و ملّدة ثالث سنوات، من قبل رئيس الجمهوريّة، باقرتاح من وزير العدل و بعد 

األخذ بالرأي املطابق للمجلس األعىل للقضاء، لتقديم طلباته، ومالحظاته الّشفويّة .... " . 

5 - تعّد املاّدة 13 من القانون العضوّي، موضوع اإلخطار، مطابقة جزئياً للّدستور، و تعاد صياغتها 

يف فقرة و حيدة كاآليت: 

املاّدة 13: " يعّد رئيس محكمة التّنازع و أعضاؤها الّنظام الّداخيل للمحكمة و يوافقون عليه " . 
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6 - تعّد املاّدة 14 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة جزئيا للّدستور، و تعاد صياغتها 

كاآليت: 

املاّدة 14 : " يحّدد الّنظام الّداخيل كيفيّات عمل محكمة التـّنازع، السيّام كيفيّة استدعاء األعضاء 

وتوزيع امللّفات و كيفيّة إعداد التّقارير " . 

العضوّي،  القانون  أحكام  باقي  للفصل عن  قابلة  للّدستور  املطابقة جزئياً  األحكام غري  تعترب   -  7

موضوع اإلخطار. 

8 - تعّد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للّدستور. 

ينرش هذا الّرأي يف الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الّدميقراطيّة الّشعبيّة . 

بهذا تداول املجلس الّدستورّي يف جلساته املنعقدة بتاريخ 22، 23، 26 و 27 محرّم عام 1419 املوافق 

19، 20، 23 و 24 مايو سنة 1998. 

حرر بالجزائر يف 27 محرّم عام 1419 املوافق 24 مايو سنة 1998.

رئيس املجلس الدستوري 

سعيد بو الشعري 
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سنة 1999

اآلراء:

رأي رقم 08 / ر. ق. ع/ م.د / 99 مؤرخ يف 5 ذي القعدة عام 1419 املوافق 21 فرباير 

سنة 1999، يتعلق مبراقبـة مطابقـة القانـون العضوي الذي يحدد تنظيـم املجلس 

الشعبـي الوطنـي ومجلس األمـة، وعملهام، وكذا العالقـة الوظيفيـة بينهام وبني 

الحكومـة للدستـور.

إن املجلـس الدسـتوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية طبقا ألحكام املادة 165 )الفقرة الثانية( من الدستور، بالرسالة 

رقم 24/ ر.ج مؤرخة يف 2 فرباير سنة 1999، و املسجلة يف سجل اإلخطار باألمانة العامة للمجلس 

الدستوري بتاريخ 2 فرباير سنة 1999 تحت رقم 99/19 س.إ. قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي 

الذي يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وعملهام، وكذا العالقات الوظيفية بينهام 

وبني الحكومة للدستور، 

- وبـناء عـلـى الـدســتور السـيمـا يف مـواده 115 )الفـقـرة األولـى(، 123 )الفقرة الثالثة(، 126، 

165 )الفقرة الثانية( و 167 )الفقرة األوىل(، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 05 محرم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات 

عمل املجلس الدستوري املعدل واملتمم، 

- وبناء عىل رأي املجلس الدستوري رقم 04/ ر.ن.د/م.د/ 98 املؤرخ يف 13 شوال عام 1418 املوافق 10 

فرباير سنة 1998، واملتعلق مبراقبة مطابقة النظام الداخيل ملجلس األمة للدستور، الذي ارتأى املجلس 

الدستوري مبوجبه تضمني النظامني الداخليني لغرفتي الربملان مواد يعود االختصاص فيها للقانون 

النصوص،  إعداد هذه  املؤسستني رشيطة احرتام املرشع، عند  لهاتني  العادي  السري  بهدف ضامن 

التوزيع الدستوري لهذه االختصاصات. 

وبعد االستامع إىل املقرر، 

يف الشكل :

- اعتبارا أن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وعملهام، 

وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني الحكومة، املعروض عىل املجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته 

الدستور، عىل مصادقة املجلس  الثانية(من  )الفقرة  املادة 123  للدستور، قد حصل، وفقا ألحكام 
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الشعبي الوطني يف جلسته املنعقدة بتاريخ 25 رمضان عام 1419 املوافق 12 يناير سنة 1999 خالل 

دورته العادية املفتوحة بتاريخ 12 جامدى الثانية عام 1419 املوافق 3 أكتوبر سنة 1998 ومصادقة 

مجلس األمة يف جلسته املنعقدة بتاريخ 14 شوال عام 1419 املوافق 31 يناير سنة 1999 خالل دورته 

العادية املفتوحة بتاريخ 12 جامدى الثانية عام 1419 املوافق 3 أكتوبر سنة 1998، 

- و اعتبارا أن اإلخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي 

يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وعملهام، وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني 

الحكومة للدستور، جاء وفقا ألحكام املادة 165 )الفقرة الثانية( من الدستور. 

يف املــوضــوع : 

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار: 

1 - فيام يخص االستناد إىل املادة 117 من الدستور: 

- اعتبارا أن املادة 117 من الدستور تنص عىل أن املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة يشكالن 

لجانهام الدامئة يف إطار نظامهام الداخيل، 

- و اعتبارا أن املادة 117، املذكورة أعاله، ال تشكل مرجعا أساسيا لالستناد إليها ضمن مقتضيات 

القانون العضوي، موضوع اإلخطار، طاملا أنها تحيل عىل نصني غري القانون العضوي. 

2 - فيام يخص عدم االستناد إىل املادة 123 من الدستور: 

- اعتبارا أن املجلس الدستوري يتأكد عند إخطاره بالقوانني العضوية، وقبل الفصل يف مطابقتها شكال 

وموضوعا للدستور، من أن املصادقة عىل هذه القوانني العضوية قد متت، من حيث الشكل، وفق 

اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 123 من الدستور، 

- و اعتبارا، بالنتيجة، أن عدم ذكر املادة 123 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار، ال ميكن اعتباره سوى سهوا من املرشع مام يقتيض تداركه بإدراج هذه املادة ضمن تأشريات 

القانون العضوي. 

3 - فيام يخص االستناد إىل األمر رقم 97-07 املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 

1997، واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات: 

- اعتبارا أن املرشع حني استند ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار، إىل القانون العضوي 

املتعلق بنظام االنتخابات، فإنه يكون قد استند إىل موضوع قد تكفل به الدستور. 
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ثانيا: فيام يخص بعض أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار: 

1 - فيام يخص املادة 2 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كاآليت: 

 " يكون مقر املجلس الشعبي الوطني ومقر مجلس األمة يف مدينة الجزائر. " 

- اعتبارا أن املرشع حني حدد مقر كل من املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة يف مدينة الجزائر، 

فإنه يكون قد أغفل السلطة املخولة لرئيس الجمهورية يف الحالة االستثنائية مبقتىض أحكام الفقرة 

الثالثة من املادة 93 من الدستور. 

2 - فيام يخص املادة 9 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كاآليت:

 " أجهزة كل من املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة هي: 

- الرئيس، 

- املكتب، 

- اللجان الدامئة، 

- املجموعات الربملانية. " 

- اعتبارا أنه يستنتج من املواد 111، 113، 114، 117 و 119 من الدستور أن املؤسس الدستوري قد 

حرص األجهزة املشرتكة لكل من الغرفتني يف الرئيس واملكتب واللجان الدامئة دون غريها، 

- واعتبارا أن املرشع حني أضاف مبوجب املادة 9 من هذا القانون املجموعات الربملانية إىل أجهزة 

كل من املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة يكون قد أخل مبقتضيات املواد املذكورة أعاله، 

- واعتبارا، بالنتيجة، أن املجموعات الربملانية ال تدخل ضمن مجال القانون العضوي، وأن املادة 10 

من هذا القانون كفيلة بتضمني ذلك. 

3 - فيام يخص املادة 11 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كاآليت: 

 " ينتخب رئيس املجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس األمة وفقا ألحكام املادة 114 من الدستور. 

يوضح النظام الداخيل الساري املفعول لكل غرفة كيفيات انتخابهام. " 

- اعتبارا أن املؤسس الدستوري قد أقر يف املادة 181 )الفقرة الثانية( من الدستور بأن القرعة ال 

تشمل رئيس مجلس األمة الذي ميارس العهدة األوىل مدة ست )06( سنوات، 
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- واعتبارا أن املرشع حني نص عىل أن انتخاب رئيس مجلس األمة، يتم وفقا ألحكام املادة 114 من 

الدستور يكون قد أغفل اإلشارة إىل الحكم االنتقايل الوارد يف الفقرة الثانية من املادة 181 من الدستور 

واملتعلق بانتخاب رئيس مجلس األمة يف العهدة األوىل. 

4 - فيام يخص املادة 20 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كاآليت: 

 " زيادة عىل الرشوط املنصوص عليها يف املادة 119 من الدستور، يشرتط يف كل مرشوع أو اقرتاح 

قانون ليكون مقبوال، أن يرفق بعرض أسباب، و أن يحرر نصه يف شكل مواد. " 

- اعتبارا أن املرشع أضاف رشوطا أخرى لقبول اقرتاح أو مرشوع قانون، إىل جانب الرشوط املنصوص 

عليها يف املادة 119 من الدستور كام يتبني ذلك من الصياغة التي اعتمدها، 

- و اعتبارا أن املادة 119 من الدستور تنص عىل سبيل الحرص عىل رشوط قبول مشاريع واقرتاحات 

القوانني، 

- واعتبارا أنه ليس من اختصاص املرشع إضافة رشوط أخرى يف هذا املجال ما مل يؤهله املؤسس 

الدستوري لذلك رصاحة، 

- واعتبارا، والحال هذه، أن تحديد الشكل الذي يأخذه مرشوع أو اقرتاح قانون ليكون مقبوال، ال 

يعد يف حد ذاته رشطا إضافيا للرشوط املنصوص عليها يف املادة 119 من الدستور و إمنا يشكل إحدى 

الكيفيات املرتبطة بتطبيق هذه الرشوط، 

- واعتبارا، بالنتيجة، أن الصياغة التي اعتمدها املرشع ال ميكن أن تكون سوى نتيجة استعامل لتعبري 

غري مالئم. 

5 - فيام يخص املادة 38 )الفقرة األوىل( من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كاآليت:

 " يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة عىل األوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية عىل كل غرفة 

للموافقة، وفقا ألحكام املادة 124 من الدستور. " 

- اعتبارا أن املرشع أقر مبقتىض املادة 38 )الفقرة األوىل( من هذا القانون تطبيق إجراء التصويت 

بدون مناقشة عىل األوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية عىل كل غرفة وفقا ألحكام املادة 124 من 

الدستور، دون أن يحدد األوامر التي تعرض عىل كل غرفة من الربملان للموافقة، 

- واعتبارا أن املؤسس الدستوري رخص مبقتىض املادة 124 من الدستور لرئيس الجمهورية الترشيع 

بأوامر يف حالة شغور املجلس الشعبي الوطني أو بني دوريت الربملان ويف الحالة االستثنائية، عىل أن 
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تتخذ تلك األوامر يف مجلس الوزراء، 

- واعتبارا أن املؤسس الدستوري حني خصص الفقرات، 2، 1 و 3 من املادة 124 من الدستور لألوامر 

التي يتخذها رئيس الجمهورية يف حالة شغور املجلس الشعبي الوطني أو بني دوريت الربملان، وخصص 

الفقرة الرابعة من نفس املادة لألوامر التي ميكن أن يتخذها رئيس الجمهورية يف الحالة االستثنائية، 

الربملان واألوامر  التي تعرض عىل كل غرفة من  التمييز بني األوامر  فإنه يهدف من وراء ذلك إىل 

املستثناة من ذلك، 

- و اعتبارا، بالنتيجة، أنه إذا كان قصد املرشع أن يعرض رئيس الجمهورية األوامر املذكورة يف املادة 

124 من الدستور مبا يف ذلك األوامر املتخذة يف الحالة االستثنائية، ففي هذه الحالة يكون قد خالف 

أحكام املادة 124 من الدستور. 

6 - فيام يخص املادة 64 )الفقرة األوىل( من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كاآليت:

 " يكون التصويت بالثقة باألغلبية املطلقة. " 

- اعتبارا أن املرشع أقر رصاحة، مبوجب هذه الفقرة، أن يكون التصويت بالثقة باألغلبية املطلقة، 

- واعتبارا أن املؤسس الدستوري قد بني رصاحة وعىل سبيل الحرص الحاالت التي يشرتط فيها أن 

يكون التصويت باألغلبية املطلقة دون أن يشرتط، مبقتىض املادة 84 )الفقرة 5( من الدستور، تلك 

األغلبية للموافقة عىل الئحة الثقة، 

- واعتبارا أنه يستنتج من أحكام املادة 84 )الفقرة 5( من الدستور أن املؤسس الدستوري يكتفي 

بالتصويت باألغلبية البسيطة للموافقة عىل الئحة الثقة، 

- و اعتبارا، بالنتيجة، أن املرشع حني اشرتط أن يكون التصويت بالثقة باألغلبية املطلقة فإنه يكون 

قد خالف مدلول أحكام املادة 84 )الفقرة 5( من الدستور. 

7 - فيام يخص الفقرة األوىل من املادة 65 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كاآليت:

 " ميكن أعضاء الربملان استجواب رئيس الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة وفقا ألحكام 

املادة 133 من الدستور. " 

- اعتبارا أن املؤسس الدستوري قد خول، مبقتىض الفقرة األوىل من املادة 133 من الدستور، أعضاء 

الربملان إمكانية استجواب الحكومة يف إحدى قضايا الساعة، 

- و اعتبارا أن املرشع حني حرص إمكانية االستجواب يف رئيس الحكومة دون سواه، يكون قد استثنى 
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إمكانية استجواب أعضاء الحكومة من قبل أعضاء الربملان، األمر الذي يعد إخالال بأحكام الفقرة 

األوىل من املادة 133 من الدستور. 

القانون  الثالثة( من  الثالثة( و 74 )الفقرة  الثالثة(، 73 )الفقرة  8 - فيام يخص املواد 71 )الفقرة 

العضوي، موضوع اإلخطار، مأخوذة بصفة مجتمعة، بسبب ما لها من تشابه يف املوضوع الذي تعالجه 

واملحررة كاآليت: 

املادة 71 )الفقرة الثالثة(: " ميكن عضو الحكومة أن ميتنع عن اإلجابة ألسباب ذات مصالح إسرتاتيجية 

للبالد. " 

املادة 73 )الفقرة الثالثة(: " يف حالة عدم جواب عضو الحكومة عىل السؤال الكتايب املوجه إليه بعد 

انقضاء املدة املحددة أعاله، يحق للنائب مساءلة عضو الحكومة شفويا. " 

املادة 74 )الفقرة الثالثة(: " تتبع نفس اإلجراءات يف حالة عدم الرد عىل السؤال الشفوي أو الكتايب. " 

- اعتبارا أن فقرات املواد املذكورة أعاله تخول عضو الحكومة إمكانية االمتناع عن اإلجابة عن سؤال 

ألسباب ذات مصالح اسرتاتيجية للبالد وتقر إمكانية عدم الرد عن السؤال، 

- واعتبارا أنه إذا كان املؤسس الدستوري قد بني، مبوجب الفقرتني 2 و 3 من املادة 134 من الدستور، 

أن جواب عضو الحكومة يكون وفق الرشوط املنصوص عليها يف هاتني الفقرتني، دون أن يقرر أية 

حالة أخرى لعدم الجواب حتى وإن كان السؤال متعلقا مبصالح اسرتاتيجية للبالد، فإنه يستنتج من 

ذلك أن عضو الحكومة ال ميكنه االمتناع عن الرد ألي سبب كان، وأنه ملزم باإلجابة عن السؤال وفق 

الرشوط واآلجال املحددة يف املادة 134 من الدستور، 

- واعتبارا، بالنتيجة، أن املرشع حني مكن عضو الحكومة من االمتناع عن اإلجابة يكون قد أخل 

بأحكام الفقرة 2 أو 3 من املادة 134 من الدستور حسب الحالة. 

9 - فيام يخص املادة 98 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

أ( فيام يخص الفقرة األوىل من هذه املادة واملحررة كاآليت: 

 " يجتمع الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا بناء عىل استدعاء من رئيس الجمهورية يف الحاالت 

املنصوص عليها يف املواد 90 الفقرة 4، 91 الفقرة 2، و 93 و 95، و 102 الفقرة األخرية، و 130 الفقرة 

2، و 176 من الدستور. " 

- اعتبارا أن املرشع قد ذكر مبوجب هذه الفقرة حاالت استدعاء الربملان من قبل رئيس الجمهورية 
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وأدرج ضمنها الحالة املنصوص عليها يف املادة 90 الفقرة 4 من الدستور، 

- واعتبارا أن اجتامع الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا يف الحالة املنصوص عليها يف املادة 90 

)الفقرة 4( قد أقره املؤسس الدستوري يف حالتي ثبوت املانع لرئيس الجمهورية أو شغور رئاسة 

الجمهورية بسبب االستقالة أو الوفاة، وبالتايل فإن استدعاء الربملان يف هذه الحالة يكون من قبل 

رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة طبقا ألحكام املادة 88 من الدستور، 

- و اعتبارا، بالنتيجة، أن املرشع حني أدرج الحالة املنصوص عليها يف املادة 90 الفقرة 4 من الدستور 

ضمن الحاالت التي يجتمع فيها الربملان بناء عىل استدعاء من رئيس الجمهورية يكون قد خالف 

أحكام الفقرات 2، 6 و 8 من املادة 88 من الدستور حسب الحالة. 

ب( فيام يخص الفقرة الثانية من هذه املادة واملحررة كاآليت: 

 " يجتمع الربملان وجوبا باستدعاء من رئيس مجلس األمة، يف الحالة املنصوص عليها يف املادة 88 

الفقرة 5 - " 

 - اعتبارا أن املرشع أقر مبقتىض الفقرة املذكورة أعاله أن اجتامع الربملان يف الحالة املنصوص عليها 

يف املادة 88 الفقرة 5 من الدستور يكون باستدعاء من رئيس مجلس األمة، 

- و اعتبارا أن املؤسس الدستوري قد أقر رصاحة اجتامع الربملان يف الحاالت املنصوص عليها يف الفقرات 

2، 3 و 5 من املادة 88 من الدستور، 

- واعتبارا أن رئيس مجلس األمة يكلف مبهمة نيابة رئاسة الدولة ملدة أقصاها 45 يوما يف حالة ثبوت 

املانع وفق ما تقيض به أحكام الفقرتني األوىل والثانية من املادة 88 من الدستور، وأنه خاللها أو بعدها 

يفقد صفة نيابة رئيس الدولة، حسب الحالة، ليستأنف مهمة رئاسة مجلس األمة. ويف حالة استمرار 

الدولة وفق اإلجراءات املحددة   املانع بإعالن الشغور باالستقالة وجوبا، حينها فقط، يتوىل رئاسة 

يف الفقرات 3، 5 و 6 من املادة 88 من الدستور، 

- واعتبارا، بالنتيجة، أن املرشع حني ذكر مبوجب املادة 98 الفقرة 2 من القانون العضوي، موضوع 

املذكورتيـن  الحالتيـن  أغفل  قد  يكون  فإنه  وجوبا  الربملان  فيها  يجتمع  واحدة  حالة   اإلخطار، 

يف الفقرتيـن 2 و 3 من املادة 88 من الدستور. 

ج( فيام يخص الفقرة الثالثة من هذه املادة املحررة كاآليت: 

 " كام ميكن أن يجتمع الربملان باستدعاء من رئيس املجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس األمة 

يف الحالة املنصوص عليها يف املادة 177 من الدستور. " 
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املادة 177 من  الحالة املنصوص عليها يف  الربملان يف  اعتبارا أن املرشع أقر رصاحة أن استدعاء   -

الدستور يكون من قبل رئيس املجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس األمة، 

- واعتبارا أنه إذا كانت اإلمكانية التي منحها املؤسس الدستوري، مبقتىض املادة 177 من الدستور، 

إليه  الحسبان عند تقرير من يعود  ينبغي أخذه يف  الدستور عامال  باقرتاح تعديل  ليبادر  للربملان 

استدعاء الربملان يف هذه الحالة بالذات، إال أن هناك عوامل أخرى يتعني أخذها بعني االعتبار، 

- واعتبارا أن عدم قابلية مجلس األمة للحل، وطبيعة املهام التي يتوالها رئيس مجلس األمة يف حالة 

ثبوت املانع لرئيس الجمهورية وعىل إثر الترصيح بالشغور النهايئ لرئاسة الجمهورية، عامالن يقتضيان 

من املرشع أخذهام كذلك بعني االعتبار عند تحديد من يستدعي الربملان يف الحالة املنصوص عليها 

يف املادة 177 من الدستور، 

- و اعتبارا، بالنتيجة، أن استدعاء الربملان يف الحالة املنصوص عليها يف املادة 177 من الدستور يكون 

من قبل رئيس مجلس األمة. 

10 - فيام يخص املادة 99 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كاآليت:

 " يرأس الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا رئيس املجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس 

األمة بالتناوب. " 

- اعتبارا أن املرشع أقر يف املادة 99 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، تناوبا عىل رئاسة الربملان 

املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا بني رئيس املجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس األمة دون أن 

يحدد الحاالت التي ميارس فيها هذا التناوب، 

- و اعتبارا أن التناوب عىل رئاسة الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا ال ميكن أن ميارس خارج 

الحاالت التي أقرها الدستور، 

- واعتبارا أن املؤسس الدستوري حني أوكل مهمة رئاسة الدولة بالنيابة ورئاسة الدولة لرئيس مجلس 

املؤسس  أن  الدستور، وطاملا  املادة 88 من  6 من  2 و  الفقرتني  املقررة يف  الرشوط  األمة حسب 

الدستوري مل ينص عىل حالة حل مجلس األمة، فإنه يقصد بذلك وضع ضامنات تكفل ملؤسسات 

الدولة الدميومة واالستمرارية، 

- واعتبارا أن تخويل رئيس مجلس األمة مهمة رئاسة الدولة بالنيابة أو رئاسة الدولة يستمد من 

منطق الرتتيب املؤسسايت املستشف من الفقرتني 2 و 6 من املادة 88 من الدستور، 

- واعتبارا أنه مبوجب املبدأ الدستوري القايض بالفصل بني السلطات، فإن مهمة رئاسة الدولة بالنيابـة 
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أو رئاسة الدولة مانعة ملامرسة أي مهمة دستورية أخرى متس بهذا املبدأ، وبالتايل ال يعود لرئيس 

مجلس األمة رئاسة الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا يف حالة توليه رئاسة الدولة بالنيابة أو 

رئاسة الدولة، 

-واعتبارا، بالنتيجة، أن رئاسة الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا إذا كانت تعود لرئيس املجلس 

الشعبي الوطني يف الحالة املنصوص عليها يف املادة 90 الفقرة 4 من الدستور، فإنها تعود باملقابل 

لرئيس مجلس األمة يف الحاالت األخرى املنصوص عليها يف الدستور، 

-و اعتبارا أن املرشع حينام اعتمد التناوب عىل رئاسة الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا دون 

تحديد األساس الدستوري لهذا التناوب يكون بذلك قد أغفل الحاالت املنصوص عليها يف املادة 88 

من الدستور. 

11 - فيام يخص املادة 100 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كاآليت: 

 " تضبط القواعد األخرى لسري الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا، يف نظام داخيل تقرتحه لجنة 

مكونة من مكتبي الغرفتني يرأسها أكرب األعضاء سنا، ويصادق عليها الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا 

يف بداية جلساته. " 

بغرفتيه  املنعقد  الربملان  تخول  اإلخطار،  موضوع  العضوي،  القانون  من   100 املادة  أن  اعتبارا   -

املجتمعتني معا، صالحية ضبط القواعد األخرى لسريه يف نظام داخيل ووفق إجراءات محددة، 

بغرفتيه  أن يوضح قواعد سريه عندما يكون مجتمعا  الربملان  إذا كان من صالحية  أنه   - واعتبارا 

يف نص غري النصني املذكورين يف الفقرة الثالثة من املادة 115 من الدستور، فإنه يتعني أال يدرج يف 

هذا النص، عند إعداده، مواضيع من اختصاص القانون العضوي، 

- و اعتبارا، بالنتيجة، أن املادة 100 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور مع 

مراعاة التحفظ املذكور أعاله. 

لهذه األسباب: 

يـديل بالـرأي التـايل: 

يف الشكل : 

أوال: أن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وعملهام، وكذا 

العالقات الوظيفية بينهام وبني الحكومة، قد متت املوافقة عليه طبقا ألحكام املادة 123 من الدستور، 
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ويعد بذلك مطابقا للدستور. 

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي 

يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وعملهام، وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني 

الحكومة للدستور تم تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة 165 من الدستور. 

يف املوضوع: 

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار: 

1 - تعاد صياغة التأشرية األوىل كاآليت: 

- بناء عىل الدستور ال سيام املواد 115 )الفقرة األوىل(، 123 )الفقرة الثالثة(، 165 )الفقرة الثانية( منه، 

2 - تحذف التأشرية الثانية. 

ثانيا: فيام يخص بعض أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار: 

1 - تعد املادة 2 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كاآليت: 

الوطني ومقر  املادة 2: " مع مراعاة أحكام املادة 93 من الدستور، يكون مقر املجلس الشعبي   

مجلس األمة يف مدينة الجزائر. " 

2 - تعد املادة 9 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كاآليت: 

املادة 9: " أجهزة كل من املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة هي: 

- الرئيس، 

- املكتب، 

- اللجان الدامئة. " 

3 - تعد املادة 11 )الفقرة األوىل( من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة جزئيا للدستور، 

وتعاد صياغتها كاآليت: 

املادة 11: " مع مراعاة أحكام املادة 181 )الفقرة الثانية( من الدستور، ينتخب رئيس املجلس الشعبي 

الوطني ورئيس مجلس األمة وفقا ألحكام املادة 114 من الدستور. " 
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4 - تعد املواد 20، 38 و 100 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور مع مراعاة 

التحفظات املذكورة أعاله. 

5 - تعد املادة 64 )الفقرة األوىل( من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة جزئيا للدستور، 

وتعاد صياغتها كاآليت: 

املادة 64 )الفقرة األوىل(: " يكون التصويت بالثقة باألغلبية البسيطة. " 

6 - تعد املادة 65 )الفقرة األوىل( من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة جزئيا للدستور، 

وتعاد صياغتها كاآليت: 

املادة 65 )الفقرة األوىل(: " ميكن أعضاء الربملان استجواب الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع 

الساعة وفقا ألحكام املادة 133 من الدستور. " 

7 - تعد الفقرة الثالثة من املادة 71 والفقرة الثالثة من املادة 73 والفقرة الثالثة من املادة 74 من 

القانون العضوي، موضوع اإلخطار، غري مطابقة للدستور. 

8 - تعد املادة 98 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها 

كاآليت: 

املادة 98: " يجتمع الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا بناء عىل استدعاء من رئيس الجمهورية 

يف الحاالت املنصوص عليها يف املواد 91 الفقــرة 2، و 93 و 95 و 102 الفقرة األخرية و 130 الفقرة 

2، و 176 من الدستور، وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة يف الحالة املنصوص 

عليها يف املادة 90 الفقرة 4 - 

املادة 88  الحاالت املنصوص عليها يف  الربملان وجوبا باستدعاء من رئيس مجلس األمة يف  يجتمع 

الفقرات 2، 3، و 5 من الدستور. 

 كام ميكن أن يجتمع الربملان باستدعاء من رئيس مجلس األمة يف الحالة املنصوص عليها يف املادة 

177 من الدستور. " 

9 - تعد املادة 99 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها 

كاآليت: 

املادة 99: " يرأس الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا رئيس مجلس األمة يف الحاالت املنصوص 

عليها يف املادة 88 الفقرات 2، 3 و 5 واملواد 91 الفقرة 2، 93، 95، 102 الفقرة األخرية، 130 الفقرة 
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2، 176 و 177 من الدستور. 

ويرأس الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا رئيس املجلس الشعبي الوطني يف الحالة املنصوص 

عليها يف املادة 90 الفقرة 4 من الدستور. " 

10 - تعد األحكام غري املطابقة كليا أو جزئيا للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام هذا القانون 

العضوي، موضوع اإلخطار. 

11 - تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور. 

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته بتاريخ 17، 21، 22، 29، 30 شوال و أول و 02 و 05 ذو 

القعدة عام 1419 املوافق 3، 7، 8، 15، 16، 17، 18 و 21 فرباير سنة 1999.

حرر بالجزائر يف 05 ذي القعدة عام 1419 املوافق 21 فرباير سنة 1999.

رئيس املجلس الدستوري 

سعيد بو الشعري 
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رأي رقم 09 / ر. ن. د/ م د / 99 مؤرخ يف 14 شعبان عام 1420 املوافق 22 نوفمرب 

سنة 1999، يتعلق مبراقبـة مطابقـة النظام الداخلـي، املعـدل واملتمـم، ملجلس األمـة 

للدستـور.

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية، طبقا ألحكام املادة 165 )الفقرة الثالثة( من الدستور، برســالة 

مؤرخة يف23 رجب عـام 1420 املــوافـق 02 نــوفـــمرب سنة 1999، املسجلة يف سجل اإلخطار باألمانة 

العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 03 نوفمرب سنة 1999 تحت رقم 99/20 س.إ، قصد مراقبة مطابقة 

النظام الداخيل، املـعـــدل واملتمم، ملجلس األمة للدستور، 

- و بنـــاء عىل الدستــور السيــمـا يف مــواده 115 )الفــقرة الـثالثـة( و 163 )الفقرة األوىل( و 165 

)الفقرة الثالثة( و 167 )الفقرة األوىل( منه، 

- و مبقتىض النظام املؤرخ يف 5 محرم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات 

عمل املجلس الدستوري، املعدل و املتمم، 

- و بناء عىل رأي املجلس الدستوري رقم 04/ر.ن.د/م د/98 املؤرخ يف 13 شوال عام 1418 املوافق 

10 فرباير سنة 1998 و املتعلق مبراقبة مطابقة النظام الداخيل ملجلس األمة للدستور، 

و بعد االستامع إىل العضو املقرر، 

يف الشكل : 

- اعتبارا أن النظام الداخيل ملجلس األمة، املعدل و املتمم، املعروض عىل املجلس الدستوري ملراقبة 

مطابقته للدستور، قد تم إعداده و املصادقة عليه بتاريخ 16 رجب عام 1420 املوافق 26 أكتوبر 

سنة 1999 وفقا للفقرة الثالثة من املادة 115 من الدستور، 

- و اعتبارا أن اإلخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة النظام الداخيل ملجلس 

األمة، املعدل و املتمم، للدستور، جاء وفقا ألحكام املادة 165 )الفقرة الثالثة( من الدستور. 

يف املوضوع: 

فيام يخص بعض املصطلحات الواردة يف النظام الداخيل ملجلس األمة، موضوع اإلخطار : 

أ( فيام يخص مصطلح " اختصاصات " الوارد يف املادة 20 )الفقرة األوىل( من النظام الداخيل، موضوع 

اإلخطار: 
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- اعتباًرا أن مجلس األمة باستعامله مصطلح " اختصاصات " يف الفقرة املذكورة أعاله، فإنه مل يعرب 

بأمانة عن املصطلح املقابل له الوارد يف املادة 13 )الفقرة الثانية( من القانون العضوي رقم 02-99 

املؤرخ يف 20 ذي القعدة عام 1419 املوافق 8 مارس سنة 1999 الذي يحدد تنظيم املجلس الشعبي 

الوطني و مجلس األمة و عملهام و كذا العالقات الوظيفية بينهام و بني الحكومة. 

ب( فيام يخص مصطلح " الترشيع " الوارد يف املادة 20 )الفقرة الثانية( من النظام الداخيل، موضوع 

اإلخطار: 

- اعتباًرا أن مجلس األمة حني استعمل كلمة " الترشيع " الواردة يف املادة 20 )الفقرة الثانية( من 

النظام الداخيل، موضوع اإلخطار، يكون قد أضفى معنى مغايرًا للمعنى املقصود من محتوى هذا 

البند، و ال ميكن اعتبار ذلك سوى سهوا مام يستوجب تداركه، ألنه يف الحالة العكسية يعد مخالفا 

للامدة 98 من الدستور.

ج( فيام يخص مصطلحي " الدورات " و" الدورة " الواردين يف املادة 63 من النظام الداخيل، موضوع 

اإلخطار: 

- اعتباًرا أن مجلس األمة حني استعمل كلمتي " الدورات " و" الدورة " الواردتني يف املادة 63 من 

النظام الداخيل، موضوع اإلخطار، يكون قد أضفى معنى مغايرًا للمعنى املقصود من محتوى هذه 

املادة التي تفيد الجلسات، و ال ميكن اعتبار ذلك سوى سهوا مام يستوجب تداركه، ألنه يف الحالة 

العكسية يعد ذلك مخالفا للامدة 16 من القـــانـــون العضوي املذكور أعاله. 

2 - فيام يخص املواد: 2، 3، 4، 5، 12، 13، 38، 61، 62، 64، 75، 66، 76، 77 )الفقرات 1، 5، 3، 2 

و6(، 81، 84، 82، 85، 90، 91، 94، 92، 95 )الفقرات 3، 2 و 4(، 96، 97 )الفقرة األوىل(، 98، 99، 

100 )الفقرات 5، 4، 2، 1 و 6(، 102، 103، 105، 106، 107، 108، 109، 111، 110، 112 )الفقرات 

1، 2 و3( و 113 مأخوذة مجتمعة التحادها يف العلة: 

- اعتبارا أن املجلس الدستوري حني أقر يف رأيه رقم 98/04، املذكور أعاله، تضمني النظامني الداخليني 

لهاتني  العادي  السري  للقانون، كان يهدف إىل ضامن  فيها االختصاص  الربملان، مواد يعود  لغرفتي 

املؤسستني رشيطة احرتام املرشع، عند إعداده هذه النصوص، التوزيع الدستوري لهذه االختصاصات، 

- و اعتبارا أن مجلس األمة أقر يف نظامه الداخيل، موضوع اإلخطار، إدراج أحكام من القانون العضوي 

املذكور أعاله، بنقلها حرفيا و/أو نقل مضمونها، 

- و اعتبارا أن املادة 115 من الدستور قد كرّست يف فقرتها الثالثة مبدأ استقاللية مجلس األمة يف 

إعداد نظامه الداخيل و املصادقة عليه، و أن هذا املبدأ يقتيض بأن يكون اختصاص مجلس األمة، 
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عند وضع قواعد عمله الداخيل، محصورا يف النطاق الذي ال يدخل ضمن مجال الفقرة األوىل من 

املادة 115، املذكورة أعاله، أو مجاالت القانون األخرى مام يتطلب استثناءها من نطاق تدخل النظام 

الداخيل كــونها متس باختصاصات سلـطات أخـرى و تتطلب بالتايل تدخل هذه السلـطات يف إعــداد 

هــــذه النـصـوص و املصادقة عليها، 

- و اعتبارا أن النظام الداخيل ملجلس األمة، و إن تضمن إجراءات تطبيقية ألحكام دستورية أو أحكام 

من القانون العضوي عىل أساس إحالة رصيحة من الدستور أو القانون العضوي املذكور أعاله، إال أن 

ذلك ال مينع مجلس األمة من أن يحدد يف نظامه الداخيل إجراءات تطبيقية ألحكام أخرى لها عالقة 

بعمله الداخيل رشيطة أن ال متس هذه اإلجراءات باختصاصات سلطات أخرى، 

- و اعتبارا أن نقل بعض أحكام القانون العضوي إىل النظام الداخيل ملجلس األمة حرفيا و/ أو نقل 

القانون العضوي  مضمونها، ال يشكل يف حد ذاته إجراءات تطبيقية لحكم دستوري أو حكم من 

املذكور أعاله، و إمنا يعد يف الواقع نقال إىل النظام الداخيل ملواد هي من اختصاص القانون العضوي 

التي يخضع إعدادها و املصادقة عليها لإلجراء املقرر يف الدستور، و بالتايل فإن إدراجها يف النظام 

الداخيل يسمح بتعديلها وفق إجراء تعديل النظام الداخيل، 

- و اعتبارا أنه إذا كانت نيّة مجلس األمة إيجاد مرجعية إلجراءات تطبيقية هي من النظام الداخيل 

فإن االستناد إىل األحكــــام املرجعية املعنية يف الدسـتـــور و القانون العضوي، املذكور أعاله، يعّد 

يف حد ذاته كافيا، ألنه يف حالة العكس يكون قد نقل مواد من مجال القانون العضوي، املذكور أعاله، 

إىل النظام الداخيل، و بالتايل يكون قد أخل بتوزيع االختصاصات كام حددته املادة 115 من الدستور 

يف فقرتيها األوىل و الثالثة. 

3 - بـخصوص املادتني 53 )البند الثالث( و 56 من النظام الداخيل ملجلس األمة، موضوع اإلخطار، 

مأخوذتني مجتمعتني ملا لهام من تشابه يف املوضوع: 

- اعتبارا أن مجلس األمة قد بنّي، مبوجب املادة 53 من النظام الداخيل، موضوع اإلخطار، األساس 

القانوين املعتمد عليه إلنشاء اللجان املؤقتة، و بني مبقتىض املادة 56 من نفس النظام إمكانية إنشاء 

تلك اللجان يف املسائل ذات املصلحة العامة عند الرضورة متخذا يف ذلك املادة 10 من القـــــانون 

العضوي، املذكور أعاله، أساسا إلنشاء تلك اللجان، 

- و اعتبارا أن مجلس األمة قد أسند الدور الرقايب املنصوص عليه يف املادة 10 من القانون العضوي، 

املذكور أعاله، إىل املــراقب املـايل مبقتىض املادة 128 من النظام الداخيل، موضوع اإلخطار، 

- و اعتبارا أن املؤّسس الدستوري قد أقّر، مبقتىض املـادتني 117 و 161 من الدستور، أنه من اختصاص 
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كل غرفة من الربملان تشكيل لجـان دامئة و لجان تحقيق يف القضايا ذات املصلحة العامة، دون سواها، 

- و اعتبارا بالنتيجة، أن مجلس األمة، حني استند إىل املادة 10 من القانون العضوي، املذكور أعاله، 

إلنشاء اللجان املؤقتة، فإنه يكون بذلك قد خالف أحكام املادة 161 من الدستور. 

4 - فيام يخص املادة 65 من النظام الداخيل ملجلس األمة، موضوع اإلخطار: 

- اعتبارا أن جلسات الربملان أصال عالنية مبقتىض الفقرة األوىل من املادة 116 من الدستور واستثناء 

تكون مغلقة بطلب من رئيس كل غرفة أو أغلبية أعضائها الحارضين أو بطلب من رئيس الحكومة 

وفقا للفقرة الثالثة من نفس املادة، 

- واعتبارا أن موضوع الجلسة العالنية أو املغلقة يضبط من قبل مكتب املجلس بالتشاور مع الحكومة 

وفقا للامدة 18 من القانون العضوي املذكور أعاله، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإن عقد أي جلسات عالنية أو مغلقة خارج أحكام املادة 116 من الدستور 

وكيفيات إعـــداد جدول األعامل املنظم باملـــواد 16، 17 و 18 من القانون العضوي املذكور أعاله، 

يعد غري مطابق للدستور. 

5 - فيام يخص الفقرة األخرية من املادة 104 من النظام الداخيل، موضوع اإلخطار، واملحررة كاآليت : 

 " ميكن أن تنتهي املناقشة باملصادقة عىل الئحة حسب الرشوط املذكورة يف املادة 95 " . 

- اعتبارا أن مجلس األمة أقّر، مبوجب هذه الفقرة، إمكانية إنهاء املناقشة باملصادقة عىل الئحة حسب 

الرشوط املذكورة يف املادة 95 من النظام الداخيل دون أن يبنّي األساس املعتمد عليه، 

- و اعتبارا أن املؤسس الدستوري قد بنّي، مبقتىض املادة 80 )الفقرة الرابعة( من الدستور، الحالة 

الوحيدة التي ميكن فيها ملجلس األمة إصدار الئحة، 

- و اعتبارا بالنتيجة، أن مجلس األمة حني أورد حالة أخرى ميكنه فيها املصادقة عىل الئحة غري تلك 

الحالة املنصوص عليها رصاحة يف املادة 80 )الفقرة الرابعة( من الدستور يكون قد خالف أحكام 

هذه املادة. 

6 - فيام يخص الفقرة الثالثة من املادة 100 و الفقرة األخرية من املادة 112 من النظام الداخيل، 

موضوع اإلخطار، مأخوذتني مجتمعتني التحادهام يف العلة: 

- اعتبارا أنه لألسباب املذكورة يف النقطة 2 من هذا الرأي، و نتيجة لذلك، فإن الفقرة الثالثة من 

املادة 100 و الفقرة األخرية من املادة 112 تبقيان ضمن نطاق النظام الداخيل، 
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- و اعتبارا أن إبقاء الفقرتني املذكورتني أعاله ضمن نطاق النظام الداخيل يقتيض إعادة صياغتهام 

مبا يفيد املعنى املقصود. 

لهذه األسباب، 

يديل بالرأي اآليت: 

يف الشكل : 

أوال: أن النظام الداخيل ملجلس األمة، تم إعداده و املصادقة عليه طبقا ألحكام املادة 115 )الفقرة 

الثالثة( من الدستور، و يعد بذلك مطابقا للدستور. 

ثانيا: أن اإلخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مطابقة هذا النظام الداخيل ملجلس األمة 

للدستور تم تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من املادة 165 من الدستور، فهو مطابق للدستور. 

يف املوضوع:

1 - فيام يخص بعض املصطلحات املستعملة يف النظام الداخيل ملجلس األمة، موضوع اإلخطار: 

تستبدل كلمة " اختصاصات " بـ " صالحيات " و كلمة " الترشيع " بـ " شؤون الترشيع " و كلمتي " 

الدورات " و" الدورة " بـ " الجلسات " 

 و" الجلسة " بالنسبة لألحكام التالية التي تعاد صياغتها كاآليت: 

املادة 20: " يحدد املكتب يف اجتامعاته األوىل بعد انتخابه صالحيات كل عضو من أعضائه... 

ميكن توزيع مهام املكتب عىل النحو التايل: 

- شؤون الترشيع و العالقات مع الحكومة و املجلس.... " )الباقي بدون تغيري(. 

املادة 63: " يبلغ تاريخ الجلسات و جدول أعاملها إلـــــى أعضاء مجلس األمة و الحكومة خمسة 

عرش )15( يوما عىل األقل قبل افتتاح الجلسة... " )الباقي بدون تغيري(. 

2 - القول أن املواد اآلتية : 2، 3، 4، 5، 12، 13، 38، 61، 62، 64، 75، 66، 76، 77 )الفقرات 1، 3، 2، 

5 و6(، 81، 84، 82، 85، 90، 91، 94، 92، 95 )الفقرات 3، 2و4(، 96، 97 )الفقرة األوىل(، 98، 99، 

100 )الفقرات 5، 4، 2، 1و6(، 102، 103، 105، 106، 107، 108، 109، 111، 110، 112 )الفقرات 1، 

2 و3( و 113 ال تدخل ضمن نطاق النظام الداخيل. 
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3 - تعد املادة 53 مطابقة جزئيا للدستور و تعاد صياغتها عىل النحو التايل: 

 " طبقا ألحكام املادة 10 من القانون العضوي املذكور أعاله، هيئات مجلس األمة هي: 

- هيئة الرؤساء، 

- هيئة التنسيق " . 

4 - تعد املادة 56 غري مطابقة للدستور. 

5 - تعد املادة 65 غري مطابقة للدستور. 

6 - تعد الفقرة األخرية من املادة 104 غري مطابقة للدستور. 

7 - تعاد صياغة الفقرة الثالثة من املادة 100 و الفقرة األخرية من املادة 112 يف شكل مادتني عىل 

النحو التايل: 

 " املادة 100: تدّون األسئلة املكتوبة يف سجل خاص وقت إيداعها " . 

 " املادة 112: عند املوافقة ينرش تقرير التحقيق يف الجريدة الرسمية للمداوالت يف غضون ثالثني 

)30( يوما " .

8 - تعد األحكام غري املطابقة للدستور كليا أو جزئيا قابلة للفصل عن باقي األحكام األخرى. 

9 - تعد باقي مواد النظام الداخيل مطابقة للدستور. 

10 - بناء عىل الترصيح بعدم مطابقة بعض أحكـــــام النظام الداخــيل للدستور و إقرار أن بعض 

أحكامـه ال تدخل ضمن نطاق النظام الداخيل، يصبح عدد مواد النظام الداخيل 97 مادة. 

11.يعاد ترقيم مواد النظام الداخيل ملجلس األمة و تبويبه وفق موضوعاته. 

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته بتاريخ 24 رجب و 2، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 13 و14 شعبان 

عام 1420 املوافـــق 3، 10، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 21 و22 نوفمرب سنة 1999. 

رئيس املجلس الدستوري 

سعيد بو الشعري 
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سنة 2000

اآلراء:

رأي رقم 10 / ر.ن.د /م د/ 2000 مؤرخ يف 9 صفر عام 1421 املوافـق 13 مايو 

سنة 2000، يتعلق مبراقبـة مطابقـة النظـام الداخلـي للمجلس الشعبـي الوطنـي، 

للدستـور.

إن املجلس الدستوري، 

- بنــاء عىل إخطار رئيس الجـمهورية، طبقا ألحكام املــادة 165 )الفقرة الثالثة( من الدستور، برسالة 

مؤرخة يف 24 أبريل سنة 2000 ومسجلة يف سجل اإلخطار باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 

24 أبريل سنة 2000 تحت رقم 2000/22 / س.إ، قصد مراقبة مطابقة النظام الداخيل للمجلس 

الشعبي الوطني، للدستور، 

-و بناء عىل الدستور السيام يف مـــــواده 115 )الفقرة الثالثة(، و163 )الفقرة األوىل( و165 )الفقرة 

الثالثة( و167 )الفقرة األوىل(، 

-ومبقتىض النظام املؤرخ يف5 محرم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل 

املجلس الدستوري، املعدل واملتمم، 

- و بناء عىل رأي املجلس الدستوري رقم 04/ر.ن.د/م د/ 98 املؤرخ يف 13 شوال عام 1418 املوافق 

10 فرباير سنة 1998 واملتعلق مبراقبة مطابقة النظام الداخيل ملجلس األمة للدستور، 

وبعد االستامع إىل العضو املقرر، 

فــي الــشـكـل: 

أوال: فـيمـا يـخـص اإلخـطـار :

- اعـتبارا أن اإلخـطار الـصادر عـن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقـة النـظام الـداخـيل 

للمجلس الشعبي الوطني جاء وفقا للامدة 165 )الفقرة الثالثة( من الدستور، 

- و اعتبارا أن املجلس الشعبي الوطني أعد نظامه الداخيل وصادق عليه يف جلسته العامة بتاريخ 

25 مارس سنة 2000 طبقا ألحكام املادة 115 )الفقرة الثالثة( من الدستور.
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ثانيا: فيام يخص الرشوع يف تطبيق النظام الداخيل : 

- اعتبارا أنه يستمد من االختصاص الذي أقره املؤسس الدستوري لغرفتي الربملان، مبقتىض املادة 115 

)الفقرة الثالثة( من الدستور، بإعداد نظامهام الداخيل واملصادقة عليهام بكل سيادة، أنهام تتمتعان 

كذلك بصالحية تعديل هذين النصني وفق ما تراه كل واحد منهام. 

- واعتبارا أن املؤسس الدستوري قد أخضع النظامني الداخليني لغرفتي الربملان إجباريا لرقابة مطابقة 

أحكامهام مع الدستور من قبل املجلس الدستوري وأوكل صالحية اإلخطار يف هذه الحالة إىل رئيس 

الجمهورية باعتباره حامي الدستور وذلك قبل أن يصبح النظام الداخيل قابال للتطبيق ومن ثم واجب 

التنفيذ. 

- و اعتبارا بالنتيجة، أن النص املذكور يف املادة 115 )الفقرة الثالثة( من الدستور وكل تعديل قد يدخل 

عليه ال يكتيس صفة النظام الداخيل بالنسبة للغرفة املعنية، وبالتايل ال ميكن الرشوع يف تطبيقه إال 

من يوم ترصيح املجلس الدستوري مبطابقته للدستور.

فـي الـمـوضوع : 

1 - فـــيام يـــخص مصــطلـــح " الــتــرشيـــع " الــوارد يف املادة 17 )البند األخري( من النظام 

الداخيل، موضوع اإلخطار: 

- اعتبارا أن املجلس الشعبي الوطني حني استعمل مصطلح " الترشيع " يكون قد أضفى معنى مغايرا 

للمعنى املقصود من محتوى هذا البند، وال ميكن اعتبار ذلك سوى سهوا مام يتعني تداركه، ألنه يف 

الحالة العكسية يعد ذلك مخالفا للامدة 98 من الدستور. 

2 - فيام يخص شطر الجملة " ... القانون األسايس الخاص ملوظفي الربملان... " الوارد يف املادة 20 

واملادة 88 من النظام الداخيل، موضوع اإلخطار، مأخوذتني مجتمعتني التحادهام يف املوضوع : 

- اعتبــــــارا أن املــــادة 20 من النظام الداخيل موضوع اإلخطار، تخول لجنة الشؤون القانونية 

الربملان،  الخاص ملوظفي  بالقانون األسايس  املتعلقة  املسائل  واإلدارية والحريات اختصاص دراسة 

وأن املادة 88 من نفس النظام تنص عىل أن موظفي املجلس الشعبي الوطني يستفيدون من نفس 

أسايس خاص  قانون  تكريسها مبوجب  يتم  التي  الدولة  بها ملوظفي  املعرتف  والحقوق  الضامنات 

يصادق عليه املجلس الشعبي الوطني بناء عىل اقرتاح من مكتب املجلس، وينرش يف الجريدة الرسمية 

للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية، 

- و اعتبارا أنه يستشف من صياغة املادتني املذكورتني أعاله أن النظام الداخيل يقر قانونا أساسيا 
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خاصا ملوظفي الربملان، وقانونا أساسيا خاصا ملوظفي املجلس الشعبي الوطني، 

- واعتبارا أن املرشع حني أقر يف املادة 102 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم املجلس الشعبي 

الوطني ومجلس األمة وعملهام وكذا العالقات الوظيفية بينـهمـا وبـني الحـكومـة، بـأن البـرملـان 

يضبط القانون األسايس ملوظفيه ويصادق عليه، فإنه ال يقصد بأن الربملان يضع قانونا أساسيا مشرتكا 

بني موظفي الربملان ويصادق عليه، ألنه إذا كان األمر كذلك فإن مثل هذا النص سيكون من اختصاص 

القانون وسيخضع بالتايل إلجراءات اإلعداد واملصادقة واإلصدار املرتتبة عن ذلك، 

- واعتبارا أن القانون األسايس الخاص ملوظفي الربملان ال يعود، مبوجب املادتني 122 و 123 واألحكام 

بالتايل أن يخضع إلجراءات اإلعداد واملصادقة  القانون، وال ميكن  الدستور، إىل مجال  األخرى من 

واإلصدار املقررة يف املادة 120 والفقرة األوىل من املادة 126 من الدستور، 

- واعتبارا كذلك، أن املبدأ الدستوري للفصل بني السلطات، واستقاللية الربملان املستمدة من هذا 

املبدأ ال يتعارضان مع ضبط كل غرفة قانون موظفيها األسايس و املصادقة عليه بحكم هذه االستقاللية 

ذاتها، 

- واعتبارا أنه إذا كانت أحكام املادة 88 من النظام الداخيل، موضوع اإلخطار، ال تخل بأي حكم أو 

مبدأ دستوري فإن شطر الجملة الوارد يف املادة 20 املذكورة أعاله، من شأنه أن يفرس يف صياغته 

الحالية تفسريا مغايرا للمعنى الذي تقصده املادة 102 من القانون العضوي املذكور أعاله، 

- و اعتبارا بالنتيجة أن شطر الجملة الوارد يف املادة 20 من النظام الداخيل، موضوع اإلخطار، مطابق 

للدستور مع مراعاة التحفظات املذكورة أعاله.

3 - بخصوص املادتني 14 )البند السابع( و 85 من النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني، موضوع 

اإلخطار، مأخوذتني مجتمعتني التحادهام يف املوضوع واملحررتني كاآليت: 

- املادة 14 )البند السابع(: " تحديد القواعد الخاصة املطبقة عىل محاسبة املجلس الشعبي الوطني " . 

- املادة 85: " يحدد مكتب املجلس، عند الحاجة، القواعد الخاصة املطبقة عىل محاسبة املجلس 

الشعبي الوطني " . 

- اعتبارا أن املجلس الشعبي الوطني قد خّول، مبوجب هذين الحكمني، مكتب املجلس الشعبي 

الوطني صالحية تحديد القواعد الخاصة املطبقة عىل محاسبة املجلس الشعبي الوطني دون أن بني 

األساس املعتمد عليه يف ذلك، 

- واعتبارا أن املرشع، وحرصا منه عىل عدم اإلخالل مببدأ الفصل بني السلطات، قد خّول املجلس 
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الشعبي الوطني، مبقتىض الفقرة الثانية من املادة 61 من الفصل الثاين من القانون رقم 90-21 املؤرخ 

يف 24 محرم عام 1411 املوافق 15 غشت سنة 1990 واملتعلق باملحاسبة العمومية، صالحية تضمني 

نظامه الداخيل قواعد رقابة تنفيذ ميزانيته، 

- واعتبارا، والحال هذه، أن تحديد القواعد الخاصة املطبقة عىل محاسبة املجلس الشعبي الوطني 

ال يعد يف حد ذاته صالحية متّكن مكتب املجلس الشعبي الوطني من وضع قواعد أخرى غري تلك 

املنصوص عليها يف قانون املحاسبة العمومية، املذكور أعاله، وإمنا يقصد منه القواعد املتعلقة برقابة 

تنفيذ ميزانية املجلس الشعبي الوطني، 

- واعتبارا وبالنتيجة، أن الصياغة التي اعتمدها املجلس الشعبي الوطني ال ميكن أن تكون سوى 

نتيجة استعامل لتعبري مشوب بالغموض. 

4 - فيام يخص مصطلح " عالوة " والبند األخري من املادة 9 من النظام الداخيل، موضوع اإلخطار: 

- اعتبارا أن املؤسس الدستوري نص رصاحة يف املادة 166 من الدستور عىل إمكانية إخطار املجلس 

الدستوري من طرف رئيس املجلس الشعبي الوطني، 

- واعتبارا أن املجلس الشعبي الوطني يف صياغته للامدة 9 من النظام الداخيل، موضوع اإلخطار، حني 

استعمل مصطلح " عالوة " الذي يفيد اإلضافة، ويف البند األخري من املادة 9 حني نص عىل " إخطار 

املجلس الدستوري عند االقتضاء " فإنه يكون قد خّول رئيس املجلس الشعبي الوطني صالحية تكّفل 

بها الدستور، وبالتايل أضفى غموضا عىل املعنى املقصود من محتوى هذه املادة، مام يستوجب إزالته.

5 - بخصوص استعامل كلمة " بأعضاء " يف املادة 17 ) الفقرة األوىل( من النظام الداخيل للمجلس 

الشعبي الوطني، موضوع اإلخطار، واملحررة كام يأيت : 

املنصوص عليها  املجلس  بأعضاء مكتب  املنوطة  املهام  " عالوة عىل  األوىل(:  )الفقرة  املادة 17   - 

يف املادة 14 أعاله، يكلف أعضاء املكتب باملهام اآلتية : " 

- اعتبارا أن املجلس الشعبي الوطني بنّي رصاحة مبوجب املادة 14 من النظام الداخيل، موضوع 

اإلخطار، مهام مكتبه، 

- و اعتبارا أن املجلس الشعبي الوطني يف صياغته للفقرة األوىل من املادة 17 املذكورة أعاله حني 

املادة  املعنى املقصود من محتوى هذه  " يكون قد أضفى غموضا عىل  بأعضاء   " استعمل كلمة 

وبالتايل ينبغي إزالته.

6 - بخصوص املادة 49 من النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني، موضوع اإلخطار: 
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- اعتبارا أن املجلس الشعبي الوطني أقّر مبوجب هذه املادة، إمكانية إنشاء لجان خاصة عند الرضورة 

بناء عىل الئحة يصادق عليها املجلس ووفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف النظام الداخيل، موضوع 

اإلخطار، من دون أن يبنّي األساس املعتمد عليه، 

- و اعتبارا أن املؤسس الدستوري قد بنّي مبقتىض املادة 117 من الدستور اختصاص كل غرفة من 

الربملان تشكيل لجان دامئة، وخّول مبوجب املادة 161 من الدستور كل غرفة من الربملان إنشاء لجان 

تحقيق يف قضايا ذات مصلحة عامة، دون سواها، 

- و اعتبارا بالنتيجة، أن املجلس الشعبي الوطني حني أضاف حالة أخرى ميكنه فيها إنشاء لجان خاصة 

غري تلك املنصوص عليها رصاحة يف املادتني 117 و 161 من الدستور، يكون قد خالف أحكام الدستور. 

7 - بخصوص شطر الفقرة األوىل : " ... عىل أساس االنتامء السيايس األصيل لألحزاب املمثلة يف املجلس 

الشعبي الوطني " من املادة 52 من النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني، موضوع اإلخطار : 

إمكانية تشكيل  أعاله،  املذكورة  أقّر يف فقرته  الداخيل، موضوع اإلخطار، قد  النظام  أن  اعتبارا   -

مجموعات برملانية من قبل النواب عىل أساس االنتامء السيايس األصيل لألحزاب املمثلة يف املجلس 

الشعبي الوطني مام يستنتج أن النواب اآلخرين ال تشملهم هذه اإلمكانية، وبالتايل ال ميكنهم تشكيل 

مجموعات برملانية مهام كان عددهم، 

- واعتبارا أنه إذا كان من اختصاص املجلس الشعبي الوطني وضع رشوط تتعلق بتشكيل املجموعات 

الشعبي  الذي يحدد تنظيم املجلس  العضوي  القانون  املادة 10 من  الربملانية باالستناد إىل أحكام 

الوطني ومجلس األمة وعملهام وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني الحكومة، إال أنه يعود للمجلس 

الدستوري مقابل ذلك، أن يتأكد من أن هذه الرشوط ال تتعارض مع املبادئ التي أقرها الدستور، 

- واعتبارا بذلك أنه ال ميكن املجلس الشعبي الوطني وضع رشوط خاصة للنواب عىل أساس انتامئهم 

الحزيب األصيل كون مهمة النائب وطنية استنادا إىل أحكام املادة 105 من الدستور ويشاركون جميعا 

بهذه الصفة، ومبقتىض أحكام املادة 7 من الدستور يف مامرسة السيادة الوطنية كممثلني منتخبني 

وبغض النظر عن أي اعتبار آخر وإال وقع تحت طائلة مخالفة مبدأ املساواة املقرر يف املادة 29 من 

الدستور وأحكام املادة 31 من الدستور التي توكل املؤسسات مهمة ضامن هذه املساواة، 

- و اعتبارا أن املادة 10 من الدستور تقيض بأنه ال حدود لتمثيل الشعب عدا تلك التي حددها 

الدستور وقانون االنتخابات، 

- واعتـــبارا كــذلك أن الفقرة األوىل من املادة 109 من األمر رقم 97-07 املؤرخ يف 27 شوال عام 

1417 املوافق 6 مارس 1997 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات تقيض بأنه " تقدم 
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كل قامئة مرتشحني إما تحت رعاية حزب سيايس أو أكرث، وإما كقامئة مرتشحني أحرار "، 

- واعتبارا أنه يستنتج مام سبق أن إقرار تشكيل املجموعات الربملانية يقترص عىل النواب املنتمني 

أصال لألحزاب السياسية املمثلة يف املجلس الشعبي الوطني دون سواهم، ينشئ متييزا بني النواب، 

مام يعّد مساسا مببدأ املساواة بني النواب ويستوجب بالنتيجة الترصيح بعدم مطابقته للدستور. 

8 - فيام يخص املادة 56 من النظام الداخيل، موضوع اإلخطار: 

- اعتبارا أن املرشع أقر، مبقتىض املادتني 4 و 5 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم املجلس 

الحكومة، أحكاما  بينهام وبني  الوظيفية  العالقات  الوطني ومجلس األمة، وعملهام، وكذا  الشعبي 

تتعلق بدورات غرفتي الربملان دون أن يحيل يف ذلك عىل النظام الداخيل لهاتني الغرفتني، 

- واعتبارا أن املجلس الشعبي الوطني حني بنّي أن افتتاح دورات املجلس الشعبي الوطني يكون طبقا 

للامدتني 4 و 5 من القانون العضوي، املذكور أعاله، فإنه يكون قد أسند لنفسه صالحية مل يخولها 

إياه القانون العضوي، وبالنتيجة، يكون قد أدرج يف النظام الداخيل موضوعا من اختصاص القانون 

العضوي، املذكور أعاله. 

9 - بخصوص مصطلح " الدورات " الوارد بالعنوان ما قبل املادة 56 من النظام الداخيل، موضوع 

اإلخطار: 

- اعتبارا أن املادة 56 املذكورة أعاله، ال تدخل ضمن نطاق النظام الداخيل لألسباب املذكورة يف الطالع، 

ونتيجة لذلك فإن عنوان " الدورات " يصبح بغري موضوع و ال عالقة له مبضمون املادة املوالية، 

- و اعتبارا أنه يستخلص من املادة 57 من هذا النظام الداخيل أنها تتــناول مـــوضوع الجلسات 

مام يستوجب استبدال مصطلح " الدورات " بــ " الجلسات " . 

10 - فيام يخص الفقرة األوىل من املادة 59 من النظام الداخيل، موضوع اإلخطار: 

- اعتبارا أن الفقرة األوىل من املادة 59 من النظام الداخيل، موضوع اإلخطار، تخضع كل مرشوع 

قانون أو اقرتاح قانون تضمن حكام أو أحكاما من اختصاص القانون العضوي لإلجراءات املخصصة 

لدراسة القوانني العضوية واملصادقة عليها، مام يستنتج أن دراسة الحكم أو األحكام التي هي من 

مجال القانون العادي الواردة يف نفس النص واملصادقة عليها يخضع لنفس إجراءات املصادقة التي 

يخضع لها القانون العضوي، 

العضوي محددان عىل  القانون  العادي ومجال تدخل  القانون  - واعتبارا أن كالً من مجال تدخل 

التوايل يف املادة 122 و املادة 123 واألحكام األخرى من الدستور، وأن املؤسس الدستوري أقر لكليهام 
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إجراءات مصادقة مختلفة كون القانون العضوي، عىل عكس القانون العادي، تتم املصادقة عليه وفق 

أحكام الفقرتني 2 و 3 من املادة 123 من الدستور باألغلبية املطلقة للنواب، ويخضع قبل صدوره 

وجوبا ملراقبة مطابقته مع الدستور، 

- واعتبارا أن التوزيع الدستوري لالختصاصات بنّي ما يدخل يف مجال القانون العضوي وما يدخل 

النصوص  العادي وأخضعهام إلجراءات مصادقة مختلفة تستمد من مبدأ تدرج  القانون  يف مجال 

يف النظام القانوين الداخيل الذي يقيض بأن القانون العضوي، بحكم مركزه يف هذا النظام، والقانون 

العادي ال ميكن أن يتدخل أي منهام إال يف املجال ووفق اإلجراءات التي حددها وأقرها لهام الدستور، 

مام يستنتج أن املجلس الشعبي الوطني ال ميكنه أن يخضع حكام أو أحكاما من مجال القانون العادي 

لنفس إجراءات املصادقة التي يخضع لها القانون العضوي، 

- و اعتبارا بالنتيجة، أن املجلس الشعبي الوطني بصياغته للفقرة األوىل من املادة 59 عىل النحو الذي 

ورد يف النظام الداخيل، موضوع اإلخطار، يكون قد أخل بتوزيع االختصاصات املحددة يف الدستور. 

11 - فيام يخص الفقرة الثالثة من املادة 61 من النظام الداخيل، موضوع اإلخطار: 

- اعتبارا أن املجلس الشعبي الوطني خّول مبوجب الفقرة الثالثة من املادة املذكورة أعاله، لرئيس كل 

مجموعة برملانية طلب توقيف الجلسة، يف إطار الفقرة الثالثة من املادة 34 من القانون العضوي 

الذي يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وعملهام، وكذا العالقات الوظيفية بينهام 

وبني الحكومة، 

- و اعتبارا أن الفقرة الثالثة من املادة 34 من القانون العضوي، املذكور أعاله، حددت عىل سبيل 

الحرص األطراف التي يحق لها طلب توقيف الجلسة وهي: ممثل الحكومة أو مكتب اللجنة املختصة 

أو مندوب أصحاب اقرتاح القانون، 

- و اعتبارا بالنتيجة، أن املجلس الشعبي الوطني حني خّول صالحية طلب توقيف الجلسة لرئيس 

كل مجموعة برملانية فإنه يكون قد أضاف طرفا آخرا تجاوزا ألحكام الفقرة الثالثة من املادة 34 من 

القانون العضوي املذكور أعاله. 

12 - فيام يخص املادة 67 من النظام الداخيل، موضوع اإلخطار، واملحررة عىل النحو اآليت: 

 " طبقا ألحكام املادة 131 من الدستور، تعرض النصوص املتضمنة املوافقة عىل االتفاقيات واملعاهدات 

الدولية بكاملها للتصويت بعد االستامع إىل تقرير اللجنة املختصة " . 

- اعـــتبارا أن الـــمؤسس الــدستوري حني كرّس، مبقتىض املادة 115 )الفقرة الثالثة( من الدستور، 
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مبدأ استقاللية املجلس الشعبي الوطني يف إعداد نظامه الداخيل واملصادقة عليه، فإنه يقصد حرص 

اختصاص املجلس الشعبي الوطني، عند وضع هذا النظام، يف النطاق الخاص به املتميز عن املجاالت 

األخرى، 

- و اعتبارا أن االتفاقيات واملعاهدات املذكورة يف املادة 67 أعاله، تتطلب للموافقة عليها، تدخل 

سلطات أخرى وبالتايل فهي متس باختصاص تلك السلطات مام يستوجب إخراجها من نطاق النظام 

الداخيل، 

- و اعتبارا بالنتيجة، أن املجلس الشعبي الوطني حني أدرج ضمن نظامه الداخيل موضوعا ال يدخل 

ضمن مجال هذا النص يكون قد أخل بالتوزيع الدستوري لالختصاصات كام هو مبنّي يف املادة 115 

من الدستور. 

13 - فيام يخص املادة 68 من النظام الداخيل، موضوع اإلخطار، واملحررة عىل النحو التايل: 

 " طبقا ألحكام الفقرة الرابعة من املادة 120 من الدستور وأحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم 

الحكومة،  بينهام وبني  الوظيفية  العالقات  الوطني ومجلس األمة وعملهام، وكذا  الشعبي  املجلس 

تجتمع اللجنة املتساوية األعضاء بطلب من رئيس الحكومة الذي يبلغه إىل رئيس املجلس الشعبي 

الوطني " . 

- اعتبارا أن املجلس الشعبي الوطني أقر يف هذه املادة من النظام الداخيل، موضوع اإلخطار، نقل 

مضمون املادة 87 من القانون العضوي املذكور أعاله، وبذلك يكون قد أدرج هذا الحكم ضمن نطاق 

النظام الداخيل لهذه الغرفة، 

- واعتبارا أن نقل مضمون حكم من القانون العضوي إىل النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني 

ال يشكل يف حد ذاته إجراء تطبيقيا لحكم دستوري أو حكم من القانون العضوي املذكور أعاله، 

وإمنا يعد نقال إىل النظام الداخيل ملضمون تكفل به القانون العضوي الذي يخضع من حيث إعداده 

واملصادقة عليه لألحكام املقررة يف الدستور، وبالتايل فإن إدراجه يف النظام الداخيل سيسمح بتعديله 

وفق إجراء تعديل النظام الداخيل، 

بتوزيع  إخالال  يعد  العضوي  القانون  نقل مضمون حكم هو من مجال  أن  بالنتيجة،  اعتبارا  و   -

االختصاصات املبني يف أحكام الفقرتني األوىل والثالثة من املادة 116 من الدستور. 

14 - فيام يخص شطر الجملة من الفقرة األوىل من املادة 84 من النظام الداخيل، موضوع اإلخطار: 

- اعتبارا أن الشطر األول من الفقرة األوىل من املادة 84، املذكور أعاله، ينص عىل: " يتمتع املجلس 
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الشعبي الوطني بالشخصية املعنوية... "، 

- و اعتبارا أن موضوع الشخصية املعنوية يندرج ضمن مجال تنظيم املجلس الشعبي الوطني الذي 

القانون، بحكم أن الغرفة املعنية تبني  يعود مبوجب املادة 115 )الفقرة األوىل( من الدستور إىل 

ترصفاتها، مع الغري، عىل أساس دستوري وترشيعي، 

- و اعتبارا بالنتيجة، أن املجلس الشعبي الوطني حني أقر متتع هذه الغرفة بالشخصية املعنوية فإنه 

يكون قد أدرج يف نظامه الداخيل موضوعا ال يدخل ضمن نطاق هذا النص. 

لهذه األسباب: 

يديل بالرأي اآليت: 

فـــي الـــشـكــل : 

1 - أن اإلخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مطابقة هذا النظام الداخيل للمجلس الشعبي 

الوطني للدستور تم تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من املادة 165 من الدستور، فهو مطابق للدستور. 

2 - أن النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني، تم إعداده واملصادقة عليه طبقا ألحكام املادة 115 

)الفقرة الثالثة( من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور. 

فـي الـموضـوع : 

1 - فيام يخص بعض املصطلحات املستعملة يف النظام الداخيل، موضوع اإلخطار: 

أ( تضاف كلمة " شؤون " إىل البند الثالث من املادة 17 من النظام الداخيل ويحرر كام ييل: " شؤون 

الترشيع والعالقات مع مجلس األمة، والحكومة " . 

ب( تستبدل كلمة " الدورات " بــ " الجلسات " يف العنوان ما قبل املادة 56 ليصبح " الجلسات " . 

2 - يعد البند األخري من املادة 9 مطابقا جزئيا للدستور ويعاد تحريره كاآليت : 

- إخطار املجلس الدستوري عند االقتضاء طبقا للامدة 166 من الدستور. 

3 - تعد املادة 17 )الفقرة األوىل( مطابقة جزئيا للدستور ويعاد تحريرها كاآليت : 

املادة 17 )الفقرة األوىل(: " عالوة عىل املهام املنوطة مبكتب املجلس املنصوص عليها يف املادة 14 

أعاله، يكلف أعضاء املكتب باملهام اآلتية " .
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4 - تعد املادة 49 غري مطابقة للدستور. 

5 - يعد شطر الفقرة األوىل من املادة 52 غري مطابق للدستور ويعاد تحرير الفقرة كاآليت : " ميكن 

النواب أن يشكلوا مجموعات برملانية " . 

6 - تعد الفقرة األوىل من املادة 59 غري مطابقة للدستور. 

7 - يعد البند السابع من املادة 14 وشطر الجملة من املادة 20 واملادة 85 مطابقة للدستور مع 

مراعاة التحفظات املشار إليها أعاله. 

8 - القول أن املواد 56، 61 )الفقرة الثالثة(، 67 و 68 ال تدخل ضمن نطاق النظام الداخيل. 

9 - القول أن شطر الجملة من الفقرة األوىل من املادة 84 ال يدخل ضمن نطاق النظام الداخيل، 

ويعاد تحرير هذه الفقرة كاآليت 

 " يتمتع املجلس الشعبي الوطني باالستقالل املايل " . 

10 - تعد األحكام غري املطابقة للدستور جزئيا أو كليا قابلة للفصل عن باقي األحكام األخرى. 

11 - تعد باقي مواد النظام الداخيل مطابقة للدستور. 

12 - بناء عىل الترصيح بعدم مطابقة بعض أحكام النظام الداخيل للدستور وإقرار أن بعض أحكامه 

ال تدخل ضمن نطاق النظام الداخيل، يصبح عدد مواد النظام الداخيل 87 مادة. 

13 - يعاد ترقيم مواد النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

بـهـذا تـداول املجلس الدستوري يف جلساته بتاريخ 20، 24 و 27 محرم و 2، 3، 4، 6 و9 صفر عام 

1421 املوافق 25 و 29 أبريل و 10، 8، 7، 6، 2 و13 مايو سنة 2000.

رئيس املجلس الدستوري 

سعيد بو الشعري 
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رأي رقم 11 / ر.ن.د /م د / 2000 مؤرخ يف 10 رمضان عام 1421 املوافـق 6 ديسمرب 

سنة 2000، يتعلـق مبراقبـة مطابقـة تعديـل النظـام الداخلـي ملجلس األمـة للدستـور

إن املجلس الدستوري، 

- بنـاء عىل إخطار رئيس الجـمهورية، طبقا ألحكام املــادة 165 )الفقرة الثالثة( من الدستور، بالرسالة 

الدستوري  العامة للمجلس  املؤرخة يف 30 نوفمرب سنة 2000، املسجلة يف سجل اإلخطار باألمانة 

بتاريخ 2 ديسمرب سنة 2000 تحت رقم 2000/23 / س.إ/ قصد مراقبة مطابقة تعديل النظام الداخيل 

ملجلس األمة للدستور، 

-و بناء عىل الدستور السيام يف مـــــواده 101 )الفــــقرة الثانية(، 102 )الفقرة الثانية(، 115 )الفقرة 

الثالثة(، 163 )الفقرة األوىل(، 165 )الفقرة الثالثة(، 167 )الفقرة األوىل( و181 )الفقرة األوىل(، 

- و مبقتىض النظام املؤرخ يف25 ربيع األول عام 1421 املوافق 28 يونيو سنة 2000 املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، 

- ومبقتىض األمر رقم 97 - 07 املؤرخ يف 27 شوال عام1417 املوافـق 6 مارس سنة 1997 و املتضمن 

القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، السيام املادة 122 منه، 

- ومبقتىض األمر رقم 97 - 08 املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافـــق 6 مارس سنة 1997 الذي 

يحدد الدوائر االنتخابية وعدد املقاعد املطلوب شغلها يف انتخابات الربملان، ال سيام املادة 6 منه، 

- و بناء عىل النظام الداخيل ملجلس األمة، املعدل واملتمم، السيام املادة 94 منه، 

وبعد االستامع إىل العضو املقرر، 

فـــي الـــشـكــل : 

الدستوري قصد مراقبة مـطابقة  الداخيل ملجلس األمة، املعروض عىل املجلس  النظام  -اعتبارا أن 

تعديله للــدستور، قد تم إعداده واملصادقة عليه بتاريخ 02 رمضان عام 1421 املوافق 28 نوفمرب 

سنة 2000، وفقا ألحكام املادة 115 )الفقرة الثالثة( من الـدستـور، 

- و اعتبارا أن اإلخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة تعديل النظام الداخيل 

ملجلس األمة للدستور، جاء وفقا ألحكام املادة 165 )الفقرة الثالثة( من الدستور. 
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فــي الـمـوضــوع : 

 فيام يخص املادتني 96 مكرر و 96 مكرر 1 املضافتني للنظام الداخيل، موضوع اإلخطار، 

- اعتبارا أن مجلس األمة يتمتع باالختصاص يف إعداد نظامه الداخيل وتعديله، 

- واعتبارا أن مجلس األمة يف صياغته للامدتني 96 مكرر و 96 مكرر1 ضمن نظامه الداخيل قد احرتم 

الحكم الدستوري املتعلق بتجديد نصف عدد أعضائه، عن طريق القرعة، طبقا للامدة181 )الفقرة 

األوىل( من الدستور، من جهة، ومنح من جهة أخرى، الصالحية ملكتبه لتحديد إجراءات تنظيم عملية 

القرعة وسريها، 

- واعتبـارا أن املــؤسس الدستوري قد بنّي رصاحة يف املــــادة 101 )الفقرة الثانية( من الدستور 

تَْشِكيلََة مجلس األمة، وأن مجلس األمة أقّر إجراء القرعة لألعضاء املنتخبني حسب الدوائر االنتخابية 

وإجراء القرعة لألعضاء املعينني لوحدهم، قصد تعويضهم، 

- واعتبارا بالنتيجة، أن التعديل، موضوع اإلخطار، ال يتعارض مع أّي حكم من أحكام الدستور، 

لهذه األسباب:

يديل بالرأي اآليت: 

فـــي الـــشـكــل : 

أوال: أن النظام الداخيل ملجلس األمة تم تعديله واملصادقة عليه طبقا ألحكام املادة 115 )الفقرة 

الثالثة( من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور. 

الداخيل ملجلس  النظام  الجمهورية بخصوص مطابقة تعديل  الصادر عن رئيس  ثانيا: أن اإلخطار 

األمة للدستور، تم تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من املادة 165 من الدستور، فهو مطابق للدستور. 

فـي املوضـوع : 

تعد أحكام املادتني 96 مكرر و96 مكرر1 املضافتني إىل النظام الداخيل، موضوع اإلخطار، مطابقة 

للدستور. 

 ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلستيه بتاريخ 09 و10 رمضان عام 1421 املوافق 05 و06 ديسمرب 

سنة 2000 . 
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القرارات: 

قرار رقم 02 / ق. أ /م د/ 2000 مؤرخ يف 22 ذي القعدة عام 1420 املوافق 27 فرباير 

سنة 2000، يتعلق مبدى دستورية األمر رقم 97 - 15 املؤرخ يف 24 محرم عام 1418 

املوافق 31 مايو سنة 1997 املحدد للقانـون األساسـي الخاص ملحافظة الجزائر الكربى.

إن املجلس الدستوري، 

املؤرخـة  بالرسـالة  الدستور،  من   166 املادة  ألحكام  طبقا  الجمهورية،  رئيس  إخطار  عىل  بناء   - 

فـي 23 فرباير سنة 2000 واملسجلة يف سجل اإلخطار باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 18 

ذي القعدة عام 1420 املوافق 23 فرباير سنة 2000 تحت رقم 2000/21 س.إ يتعلق مبدى دستورية 

للقانون  املوافق 31 مايو سنة 1997 املحدد  األمــــر رقم 97-15 املؤرخ يف 24 محرم عام 1418 

األسايس الخاص ملحافظة الجزائر الكربى، 

- و بناء علــــــى الدستــــور، السيمـــا يف مـــــواده 15، 18 )الفــقرة الثانية(، 78 )البند التاسع(، 

79 )الفقرة األوىل(، 101 )الفقرة الثانية(، 122 )البند العارش(، 163 )الفقرة األوىل(، 165 )الفقرة 

األوىل(، 166، 167 )الفقرة األوىل(، 169 و 179، 

- و مبقتىض النظام املؤرخ يف 5 محرم عام 1410 املوافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات 

عمل املجلـــس الدستـــوري، املعدل و املتمم، 

و بعد اإلستامع إىل املقرر، 

- اعتبارا أن األمر رقم 97-15 املؤرخ يف 24 محرم عام 1418 املوافق 31 مايو سنة 1997، موضوع 

اإلخطار، قد أنشأ جامعتني إقليميتني تحت تسمية " محافظة الجزائر الكربى " و" الدائرة الحرضية 

" و حــدد قواعد خاصة لتنظيمهام و سريهام و عملهام مبوجب أحكامه، 

- و اعتبارا أن املؤسس الدستوري حني أقر يف املادة 15 )الفقرة األوىل( من الدستور أن " الجامعات 

اإلقليمية للدولة هي البلدية و الوالية " فإنه يقصد حرص التقسيم اإلقليمي للبالد يف هاتني الجامعتني 

اإلقليميتني دون سواهام، 

)البند 10( من  املادة 122  الدستوري قد خول املرشع، مبقتىض  إذا كان املؤسس  أنه  اعتبارا  - و 

التقسيم اإلقليمي للبالد، فإنـه يتعـني علـيه، حـني مـامرسـة  الترشيع يف مجال  الدستور، صالحية 

هـذه الــصالحـــية، أن يـتـقـيد بأحكام املادة 15 )الفقرة األوىل( من الدستور، 

- واعتبارا أنه إذا كان بإمكان املرشع أن يحدد قواعد تنظيم وسيْـــر وعمل خاصة مبدينة الجزائر 
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العاصمة، انطالقا من مركزها الدستوري وفقـــــا للامدة 4 من الدستور، فإن عليه أن يتقيد بأحكام 

الدستور يف املوضوع، 

بالنتيجة، أن املرشع حني أنشأ جامعتني إقليميتني تدعيان " محافظة الجزائر الكربى "  - واعتبارا 

و" الدائرة الحرضية " و حدد قــــواعـــد خـــاصة لــتنظيمهــام و سيـــرهام و عملهام يكــون 

)الفـقرة  )الفـقرة األوىل(، 18  املــــــــواد 15  الدستــور السيمـــــــا  قد خــــالـــــف أحكــــام 

الثـــــانية(، 78 )الــبند التاسع(، 79 )الفقرة األولــى( و 101 )الفقرة الثانية( منه. 

يـقـــــرر: 

- الترصيح بأن األمر رقم 97-15 املؤرخ يف 24 محرم عام 1418 املوافق 31 مايو سنة 1997 املحدد 

للقانون األسايس الخاص ملحافظة الجزائر الكربى، موضوع اإلخطار، غري دستوري. 

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته املنعقــدة بتاريخ 18، 19، 20، 21 و 22 ذي القعدة عام 

1420 املوافق 23، 24، 25، 26 و 27 فرباير سنة 2000.

رئيس املجلس الدستوري 

سعيد بو الشعري 
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سنة 2001

اآلراء:

رأي رقم 12 / ر. ق /م د / 01 مؤرخ يف 18 شوال عام 1421 املوافق 13 يناير 

سنة 2001، يتعلـق بالرقابـة عىل دستوريـة القانـون رقـم ...... املؤرخ يف ........ 

املوافـق......... و املتضمـن القانـون األساسـي لعضـو الربملـان.

إن املجلس الدستـوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية طبقا ألحكام املادة 166 من الدستور، بالرسالة املؤرخة يف 25 

ديسمرب سنة 2000 املسجلة يف سجل اإلخطار باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 25 ديسمرب 

سنة 2000 تحت رقم 2000/25/ س إ/ حول دستورية القانون املتضمن القانون األسايس لعضو الربملان 

املصادق عليه من قبل مجلس األمة بتاريخ 28 نوفمرب سنة 2000، 

- وبناء عىل الدستور ال سيام يف مواده 115 )الفقرة الثانية(، 122 )البند الثامن عرش(، 126، 163 

)الفقرة األوىل(، 165 )الفقرة األوىل(، 166 و 167 )الفقرة األوىل( منه، 

- و مبقتىض النظام املؤرخ يف 25 ربيع األول عام 1421 املوافق 28 يونيو سنة 2000 املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، 

وبعد االستامع إىل املقرر، 

1 - فيام يتعلق مبصطلح " القانون األسايس " الوارد يف العنوان واملادة األوىل من القانون، موضوع 

اإلخطار، وكذا كلمة " ويحدد " الواردة يف نفس املادة واملحررين كاآليت: 

العنوان: " قانون رقم ....... مؤرخ يف.........املوافق..... يتضمن القانون األسايس لعضو الربملان " 

املادة األوىل: " ... القانون األسايس... " " ...ويحّدد ... " . 

- اعتبارا أنه يستنتج من عنوان هذا القانون ومن املادة األوىل املذكورين أعاله أن نية املرشع من 

وصفه بـ " األسايس " هي تضمني هذا القانون كل األحكام املتعلقة بعضو الربملان مبا يف ذلك األحكام 

التي يدرجها املؤسس الدستوري يف نصوص أخرى، 

- واعتبـارا أن املؤسس الدستوري حني تناول يف املواد 104، 105، 106، 107 )الفقرة األوىل(، 109، 

110 و 111 بعض املسائل املتعلقة بعضو الربملان، وأحال املواضيع املنصوص عليها يف املواد 103، 108 

و 112 عىل القانون العضوي، وبنّي مبقتىض املادة 115 )الفقرة الثانية( أن تحديد التعويضات يكون 
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مبوجب القانون، وأقّر مبوجب املـــادة 107 )الفقرة الثانية( أن تحديـــد الشـروط التي يتـعرض فيها 

أي نائب أو عضو مجلس األمة لإلقصاء من اختصاص النظام الداخيل لكل غرفة، يكون قد حرص، من 

خالل ذلك كله، عىل توزيع املواضيع التي تتناولها هذه األحكام عىل النصوص املذكورة رصاحة يف 

الدستور، مام يعني أنه يَْستَبِْعُد ضمنيا إدراجها يف نص واحد مثلام يُْستََشُف من وصف املرشع هذا 

القانون بـ " األسايس "، ألنه لو كانت نيّة املؤسس الدستـوري خالف ذلك لََنصَّ عىل هذا القـــانون 

من بني املجاالت املحّددة يف املادة 122 أو 123 أو يف مادة أخرى من الدستــور، 

القانون بـ " األسايس " واعتربه متضمنا كل مهام  بالنتيجة، أن املرّشع حني وصف هذا  - واعتبارا 

وواجبات وحقوق عضو الربملان باستعامل كلمة " ويحّدد " يكون قد خالف توزيع االختصاصات 

مثلام ورد يف الدستور. 

فيام يخص املادة 7 من القانون، موضوع اإلخطار واملحررة كاآليت : 

" املادة 7 : ميارس عضو الربملان الرّقابة الشعبيّة عىل عمل الحكومة ومدى تنفيذ برنامجها وعىل 

مختلف الهيئات العمومية، من خالل اإلجراءات املحّددة يف الدستور والقانون العضوي الذي يحّدد 

تنظيم املجلس الّشعبي الوطنّي ومجلس األّمة وعملهام وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني الحكومة." 

عت الرّقابة الشعبية علــى عمــل الحكــــومة و مدى  - اعتبارا أن املادة 7 من هذا القانون، وسَّ

تنفيذ برنامجها إىل مختلف الهيئات العمومية، ، 

الحكومة وفق  الربملان عىل عمل  التي ميارسها  الرقابة  الدستور أقرت  املادة 99 من  - واعتبارا أن 

الرشوط املحددة يف املواد 84، 80، 133 و 134 من الدستور، وميارس املجلس الشعبي الوطني الرقابة 

املنصوص عليها يف املواد 135، 136 و 137 من الدستور، 

- و اعتبارا أنه يستنتج من املواد املذكورة أعاله أنّها َحرَصَْت الرقابة عىل عمل الحكومة دون سواه، 

َع نطاق الرقابة إىل الهيئات العمومية يكون قد خالف  - و اعتبارا بالنتيجة، أن املرّشع حينام وسَّ

أحكام املادة 99 من الدستور.

3 - فيام يخص املواد 9، 15، 18 )الشطر الثاين(، 19، 20، 21، 22، 24، 39 و 40 من القانون، موضوع 

اإلخطار، مأخوذة مجتمعة التحادها يف العلة: 

- اعتبارا أن املرشع أدرج يف هذا القانون أحكاما من الدستور والقانون العضوي والقانون والنظام 

الداخيل لكل من غرفتي الربملان بنقلها حرفيا و/ أو نقل مضمونها، 

- واعتبارا أن املرّشع، طبقا للمبدأ الدستوري القايض بتوزيع االختصاصات، ُمطالب بأن يراعي، كلام 
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َمارََس صالحية الترشيع، املجال املحدد يف الدستور للنص املعروض عليه بحيث ال يُْدرُج ضمنه أحكاما 

ومضامني تعود دستوريا ملجاالت نصوص أخرى مام يستوجب استثناءها من النطاق الذي يعود لهذا 

القانون، 

- واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور والقانون العضوي والقانون والنظام الداخيل لكل من غرفتي 

الربملان إىل هذا القانون حرفيا و/ أو نقل مضمونها ال يشكل يف حد ذاته ترشيعا عىل أساس إحالة 

من الدستور أو القانون العضوي بل يعد يف حقيقة األمر نقال إىل هذا القانون ألحكام يعود فيها 

االختصاص لعدة نصوص ال تخضع لنفس إجراءات اإلعداد واملصادقة والتعديل املقررة يف الدستور، 

- واعتبارا أنه إذا كانت نية املرشع، إىل جانب َسّن أحكام تخص عضو الربملان، َجْمَع مختلف األحكام 

َوَوزََّع  البعض منها  بتنظيم  الدستوري  َل املؤسس  تََكفَّ التي  بالنواب وأعضاء مجلس األمة  املتعلقة 

البعض اآلخر عىل نصوص أخرى لتكون يف قانون واحد، فإنه يكون قد أدرج يف هذا القانون أحكاما 

تعود ملجاالت نصوص مختلفة وبالتايل يكون قد أخل باملبدأ الدستوري لتوزيع االختصاصات. 

4 - فيام يخص الشطر األول من املادة 12 من القانون، موضوع اإلخطار، واملحرر كام ييل: 

الشطر األول من " املادة 12: مُيّكن عضو الربملان من الحضور يف النشاطات والتظاهرات الرسمية 

والزيارات العملية واالستطالعية التي تقام عىل املستوى املحيل، وجلسات العمل التي تعقد يف هذا 

اإلطار، .... " 

- اعتبارا أنه يستنتج من أحكام هذا الشطر من املادة 12 املذكور أعاله أن نية املرشع هي إلزام 

السلطات املحلية بتمكني عضو الربملان حضور النشاطات والتظاهرات الرسمية والزيارات العملية 

واالستطالعية التي تقام عىل املستوى املحيل، وجلسات العمل التي تعقد يف هذا اإلطار، 

- و اعتبارا أن مبدأ الفصل بني السلطات يقتيض أن تحرتم كل سلطة، حني مامرسة صالحياتها، الحدود 

التي رسمها لها املؤسس الدستوري، 

- واعتبارا بالنتيجة، أن املرشع حني ألزم السلطات املحلية مثلام يستخلص من صياغة شطر املادة 

املذكور أعاله يكون قد أخل مببدأ الفصل بني السلطات. 

5 - فيام يخص الشطر األخري من املادة 12 و املادتني 23 و 29 من القانون، موضوع اإلخطار، مأخوذين 

مجتمعني التحادهام يف العلّة واملحررين كام ييل: 

القانون، موضوع اإلخطار،  الــــامدة 12 واملــادة 29 من  الشطــر األخيــر من  فيــام يخص  أ(- 

مأخوذين مجتمعني إلتحادهام يف املوضوع والعلّة واملحررين كام ييل : 
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 " الشطر األخري من املادة 12: ....، ويحظى باملرتبة الترشيفية الالئقة واملرتبطة مبهمته الوطنية. " 

" املادة 29 : يستفيد عضو الربملان يف سفره يف الداخل والخارج من املساعدات والترشيفات املرتبطة 

بصفته الربملانية.

يسافر عضو الربملان يف كل تنقالته باملكانة الالئقة التي يقرها له الدستور. " 

- اعتبارا أن املرّشع أقّر مبقتىض الشطر األخري من املادة 12 واملادة 29 املذكورين أعاله أن يحظى 

الداخل  الوطنية واستفادته يف سفره يف  الالئقة واملرتبطة مبهمته  الترشيفية  باملرتبة  الربملان  عضو 

والخارج من املساعدات والترشيفات املرتبطة بصفته الربملانية، 

- واعتبارا أنه يستنتج من الدستور ال سيام من املادتني 122 و 123 أن املرتبة الترشيفية الالئقة 

الداخل والخارج من املساعدات  الربملان واستفادته يف سفره يف  الوطنية لعضو  باملهمة  واملرتبطة 

والترشيفات املرتبطة بصفته الربملانية مواضيع ال تندرج ضمن مجال القانون، 

- و اعتبارا أن املؤسس الدستوري ينص رصاحة، مبوجب الفقرة األوىل من املادة 125 من الدستور، أن 

املسائل غري املخصصة للقانون يعود االختصاص فيها للسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، 

- و اعتبارا بالنتيجة أن املرشع حني أدرج املواضيع املذكورة أعاله ضمن هذا القانون يكون قد خالف 

مبدأ الفصل بني السلطات. 

ب( فيام يخص املادة 23 من القانون، موضوع اإلخطار، مأخوذة بصفة منفردة واملحررة كام ييل: 

الرشوط  توفري  الربملان،  مكتبي غرفتي  بالتنسيق مع  املعنية  السلطات  : يجب عىل   23 املادة   "  

الرضورية لحامية عضو الربملان مبا يف ذلك الحامية األمنية، ويف كل األحوال يجب عىل السلطات 

املدنية والعسكرية تقديم املساعدة إىل عضو الربملان، والسامح له بالتنقل بكل حرية. " 

- اعتبارا أن املادة 23 من هذا القانون تتحد يف العلّة مع الشطر األخري من املادة 12 واملادة 29 من 

القانون، موضوع اإلخطار، مام يستوجب الترصيح بعدم دستوريتها. 

6 - فيام يخص املادة 13 من القانون، موضوع اإلخطار، واملحررة كام ييل: 

 " املادة 13: يجب عىل السلطات الوالئية والبلدية متكني عضو الربملان من أداء مهمته الربملانية بوضع 

تحت ترصفه املعلومات والوثائق الرضورية التي يحتاجها. " 

- اعتبارا أن املرشع قد ألزم، مبقتىض أحكام هذه املادة، السلطات الوالئية والبلدية بوضع تحت 

ترصف عضو الربملان املعلومات والوثائق التي يحتاجها دون أن يحدد األساس الدستوري املعتمد عليه، 
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- واعتبارا أن املؤسس الدستوري قد حدد رصاحة، من خالل املواد 133، 134 و 161 من الدستور، 

اإلطار الذي ميارس فيه عضو الربملان الصالحية املنصوص عليها يف املادة 13، 

- واعتبارا بالنتيجة، أن املرّشع حني أوجب عىل السلطات الوالئية والبلدية أن تضع تحت ترصف 

عضو الربملان املعلومات والوثائق الرضورية التي يحتاجها، خالفا ملا هو منصوص عليه يف الدستور، 

يكون قد تجاوز صالحياته الدستورية. 

7 - فيام يخص املادة 25 وشبه الجملة " ...العطلة الخاصة... " من املادة 27 من القانون، موضوع 

اإلخطار، مأخوذتني مجتمعتني التحادهام يف املوضوع والعلة واملحررتني كاآليت: 

 " املادة 25: يوضع عضو الربملان تلقائيا، بعد انتهاء عهدته الربملانية، مهام كانت مدتها، يف عطلة 

خاصة مدتها سنتان )2(. 

ويستفيد من خاللها من التعويضات املخصصة للعضو املامرس. "   

 شبه الجملة من " املادة 27 :...العطلة الخاصة.. " 

- اعتبارا أن املرشع َخوََّل عضو الربملان الذي تنتهي عهدته حق التمتع بعطلة خاصة مدتها سنتان 

يستفيد خاللها من التعويضات املخّصصة للعضو املامرس، كام خّول ذوي حقوق عضو الربملان املتوىّف 

حق االستفادة من االمتيازات املرتبطة بالعطلة الخاصة دون أن يبني األساس الدستوري املعتمد عليه 

يف ذلك، 

- واعتبارا أن املؤسس الدستوري قد بنّي مبقتىض املادة 105 من الدستور أن عضو الربملان ميارس مهمة 

وطنية وحدد مدتها مبوجب املادة 102 )الفقرتان األوىل والثانية( بخمس سنوات بالنسبة للنائب 

وبسّت سنوات فيام يخص عضو مجلس األمة والتي ال ميكن متديدها إال وفقا ملا جاء يف الفقرتني 4 

و 5 من املادة 102 من الدستور، 

- واعتبارا كذلك أنه يُستنتج من صياغة الفقرة الثانية من املادة 115 من الدستور أن نية املؤسس 

الدستوري هي ربط استفادة عضو الربملان من التعويضات التي تُدفع له بالصفة التي يتمتع بها 

كنائب يف املجلس الشعبي الوطني أو كعضو يف مجلس األمة، وبالنتيجة تتوقف االستفادة من تلك 

التعويضات مبجرد انتهاء العضوية يف الربملان وفقا ملا أقرّه الدستور يف هذا املجال، 

- واعتبارا أنه ملَّا كان مفهوم العطلة الخاصة يُِفيُد استمرار العالقة التنظيمية بني املستفيد والهيئة 

التي ينتمي إليها، فإنه ال ينطبق عىل النائب وعضو مجلس األمة اللذين تنتهي عالقتهام بالربملان 

بصفتهام أعضاء يف هذه املؤسسة الدستورية بانتهاء عهدتهام طبقا للامدة 102 من الدستور، 
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- و اعتبارا أنه حسب الترشيع الساري املفعول يوضع عضو الربملان قانونا يف حالة انتداب طيلة مدة 

عضويته ويُعاد إدماجه بصفة أولوية يف منصبه األصيل أو يف منصب مامثل عىل إثر انتهاء مهمته 

الربملانية، 

- واعتبارا بالنتيجة، أن املرّشع حني أقّر استفادة عضو الربملان، بعد انتهاء عهدته الربملانية، من عطلة 

خاصة مدتها سنتان يتقاىض خاللها التعويضات املخصصة للعضو املامرس وخّول ذوي حقوق عضو 

الربملان املتوىّف حق االستفادة من االمتيازات املرتبطة بالعطلة الخاصة، يكون قد أقّر تعويضات غري 

مؤسسة دستوريا. 

8 - فيام يخص املادة 28 من القانون، موضوع اإلخطار، واملحررة كاآليت: 

 " املادة 28: مُيَكَُّن عضو الربملان من جميع الوسائل الرضورية ألداء مهمته. 

  يحدد النظام الداخيل لكل من الغرفتني هذه الوسائل. " 

- اعتبارا أن املرّشع أقّر مبوجب هذه املادة متكني عضو الربملان من جميع الوسائل الرضورية ألداء 

مهمته وأحال تحديدها عىل النظام الداخيل لكل من الغرفتني، 

- واعتبارا أنه إذا كان من صالحية املرشع تقدير الوسائل املادية الرضورية التي يحتاجها عضو الربملان 

ألداء مهمته الربملانية، فإنه باملقابل يتعنّي عليه أن تكون تلك الوسائل، مبا يف ذلك فتح أمانة، ال تخالف 

أحكام املادة 105 و الفقرة الثانية من املادة 115 من الدستور.

9 - فيام يخص املواد 32، 33، 34، 35 و 36 من القانون، موضوع اإلخطار، مأخوذة مجتمعة ملا لها 

من تشابه يف املوضوع: 

أ( فيام يخص املادتني 32 و 34 من هذا القانون مأخوذتني مجتمعتني التحادهام يف املوضوع والعلة: 

- اعتبارا أن املرشع قد أحال مبوجب هاتني املادتني تقدير املنحة الشهرية الخاصة التي تُدفع للنائب 

املمثل للجالية الوطنية املقيمة بالخارج و تعويضة البحث والتوثيق التي يتقاضاها عضو الربملان عىل 

التوايل عىل مكتب املجلس الشعبي الوطني واملجلسني، 

- واعتبارا أنه يُستنتج من صياغة الفقرة الثانية من املادة 115 من الدستور أن نية املؤسس الدستوري 

أن يحدد القانون مختلف التعويضات التي تُدفع للنواب وأعضاء مجلس األمة مبا يف ذلك التعويضات 

التي تدفع للنواب الذين ميثلون الجالية الوطنية املقيمة يف الخارج و التعويضة التي يتقاضاها عضو 

الربملان عن البحث والتوثيق، 
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للنائب املمثل  التي تدفع  بالنتيجة، أن املرشع ملا أحال تقدير املنحة الشهرية الخاصة  - واعتبارا 

للجالية الوطنية املقيمة بالخارج عىل مكتب املجلس الشعبي الوطني وأحال تقدير التعويضة التي 

يتقاضاها عضو الربملان، عن البحث والتوثيق، عىل املجلسني يكون قد خالف أحكام الفقرة الثانية 

من املادة 115 من الدستور. 

ب( فيام يخص املادة 33 من القانون، موضوع اإلخطار، واملحررة كاآليت: 

 " املادة 33: يتقاىض عضو الربملان تعويضة تكميلية شهرية عن التمثيل والعهدة تقدر بنسبة 20 % 

من التعويضة األساسية خاضعة لالقتطاعات القانونية. " 

 - اعتبارا أنه إذا كان للمرشع، مبقتىض الفقرة الثانية من املادة 115 من الدستور، سلطة تقديرية 

يف تحديد املقابل الذي تُْدفَُع عىل أساسه كل تعويضة فإنه يعود للمجلس الدستوري أن يتبني أال 

يتََّخَذ أَساٌس واحد لتقدير تعويضتني مختلفتني، 

- واعتبارا بالنتيجة، أن املرشع حني اتخذ العهدة أساسا إلقرار تعويضة تكميلية يكون قد اعتمد نفس 

األساس لتقرير تعويضتني إحداهام أساسية واألخرى تكميلية. 

ج( فيام يخص املادتني 35 و 36 من هذا القانون مأخوذتني مجتمعتني التحادهام يف العلّة: 

- اعتبارا أن املرشع قد بني أن حساب تكاليف السفر بني دائرة نشاط عضو الربملان ومقّر الغرفتني 

يتم عىل أساس سفريتني اثنتني كل شهر بالوسائل األكرث مالءمة، وأّن حساب هذه التكاليف للنواب 

املمثلني للجالية الوطنية املقيمة يف الخارج يتم عىل أساس تذكرتني للنقل الجوي كل دورة، وأّن حساب 

تكاليف استعامل السيارة الشخصية يكون عىل أساس جزايف يقدرها املجلسان، وبني أن املجلسني 

يتكفالن أيضا بتسديد تكاليف السفريات اإلضافية عند االقتضاء كام أقر أّن الربملان يضمن اإليواء 

ألعضائه مبا يكفل حريتهم يف اختيار مكان إقامتهم وكرامتهم وأمنهم دون تحديد تلك التكاليف، 

تُدفع  التي  التعويضات  الربملان أن يحدد بكل سيادة مختلف  إذا كان من صالحية  أنه  - واعتبارا 

للنواب وأعضاء مجلس األمة طبقا ملا تنص عليه الفقرة الثانية من املادة 115 من الدستور، فإنه يعود 

للمجلس الدستوري أن يتبني أن ما أقره املرشع من تكاليف قد اتخذت طابع تعويضات محددة 

طبقا للامدة املذكورة أعاله من الدستور، 

- و اعتبارا بالنتيجة، أن املرشع حني أقر التكاليف املذكورة يف املادتني 35 و 36 املذكورتان أعاله دون 

إعطائها طابع تعويضات فإنه يكون قد خالف أحكام الفقرة الثانية من املادة 115 من الدستور. 

10 - فيام يخص املادتني 38 و 43 من القانون موضوع اإلخطار، واملادة 49 )الفقرة األوىل( من القانون 
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رقم 89 - 14 املؤرخ يف 6 محرم عام 1410 املوافق 8 غشت سنة 1989 واملادة 49 )الفقرة الثانية( 

منها املعدلة مبوجب القانون رقم 91-22 املؤرخ يف 27 جامدى األوىل عام 1412 املوافق 4 ديسمرب 

سنة 1991 مأخوذة بصفة مجتمعة للعالقة املوجودة بينها ولتشابهها يف املوضوع: 

- اعتبارا أن املادة 38 من القانون، موضوع اإلخطار، املحررة كاآليت: 

 " تطبق عىل عضو الربملان أحكام نظامي التأمينات االجتامعية والتقاعد املنصوص عليهام يف القانون 

رقم 89ـ14 املؤرخ يف 6 محرم عام 1410 املوافق 8 غشت سنة 1989 املعدل بالقانون رقم 91ـ22 

املؤرخ يف 27 جامدى األوىل عام 1412 املوافق 14 ديسمرب سنة 1991 واملتضمن القانون األسايس 

للنائب. " تِقرُّ استفادة عضو الربملان من نظامي التأمينات االجتامعية والتقاعــد املنصوص عليهام يف 

القانون رقم 89ـ14 املذكور أعاله، 

- واعتبارا أن قرارات املجلس الدستوري ترتب بصفة دامئة كل آثارها ما مل يتعرض الدستور للتعديل 

وطاملا أن األسباب التي تؤسس منطوقها مازالت قامئة، 

- واعتبارا أن املادة 169 من الدستور تقيض أنه إذا ارتأى املجلس الدستوري أن نصا ترشيعيا أو 

تنظيميا غري دستوري يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار املجلس، 

- واعتبارا أنه مبقتىض املادة 8 من النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري املؤرخ يف 25 ربيع 

األول عام 1421 املوافق 28 يونيو سنة 2000 ميكن للمجلس الدستوري أن يتصدى إلحكام أخرى 

مل يُخطر بشأنها ولها عالقة باألحكام موضوع اإلخطار إذا اقتىض ذلك الفصل يف دستورية الحكم 

أو األحكام املعروضة عليه، وبالتايل فإن املجلس الدستوري مختص مبراقبة األحكام التي تحيل إليها 

املادة 38 املذكورة أعاله، 

- واعتبارا للعالقة املوجودة بني املادتني 38 و43 من القانون، موضوع اإلخطار، وبينهام وبني الفقرة 

األوىل من املادة 49 من القانون رقم 89ـ14 املذكور أعاله والفقرة الثانية من املادة 49 من القانون 

رقم 91ـ22 املعدل للقانون رقم 89ـ14 املشار إليه أعاله، فإنه يتعني إخضاع هذه األحكام كلها لرقابة 

الدستورية نظرا ملا لها من ترابط وتشابه يف املوضوع. 

أ( فيام يخص الفقرة األوىل من املادة 49 من القانون رقم 89ـ14 املشار إليه أعاله والفقرة الثانية 

)البندان 2 و 3( من نفس املادة املعدلة بالقانون رقم 91ـ22 املذكور أعاله مأخوذتني مجتمعتني ملا 

لهام من ترابط وتشابه يف املوضوع: 

- اعتبارا أن الفقرة األوىل من املادة 49 من القانون رقم 89ـ14 املذكورة أعاله تنص عىل ما ييل: 
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مدتها،  كانت  واحدة مهام  منها فرتة ترشيعية  العمل،  20 سنة يف  استوىف  الذي  النائب  " ميكن   

االستفادة، دون رشط السن، من معاش يساوي 100 % من التعويضة األساسية والتعويضة التكميلية 

املدفوعة له بصفة نائب أو من األجر األكرث مالمئة. " 

- و اعتبارا أن الفقرة الثانية من املادة 49 املعدلة بالقانون رقم 91 - 22 املذكور أعاله تقر للنائب 

اختيار إحدى الحاالت الثالث )3(: 

 " * إما من تقاعد نسبي عىل أساس التعويضة األساسية والتعويضة التكميلية أو األجر األكرث مالءمة 

وذلك حسب 

 النسب التالية: 

- 5 % عن كل سنة عمل، و 

- 3,5 % عن كل سنة مشاركة يف حرب التحرير الوطني تحسب له ضعفا 

- 3,5 % لكل شطر من العجز يساوي 10 %، وذلك لضامن الحد األدىن واملقدر بـ 50 % من التعويضة 

األساسية والتكميلية أو األجر األكرث مالءمة. 

التعويضة األساسية والتكميلية  الكيل عىل أساس  التقاعد  الحصول عىل  *وإما االحتفاظ بحقه يف 

املدفوعة له بصفة نائب أو األجر األكرث مالءمة حني استيفاء الرشوط املنصوص عليها يف الفقرة األوىل 

من هذه املادة. 

* وإما من تقاعد يساوي 100 % من التعويضة األساسية والتعويضة التكميلية املدفوعة له بصفة 

نائب أو من األجر األكرث مالءمة رشيطة تسديد اشرتاكات السنوات املتبقية مهام كان عددها، وتتم 

عملية تسديد االشرتاكات وفقا ألحكام الترشيع املعمول به واملطبق عىل اإلطارات العليا للدولة. " 

لالستفادة من التقاعد عندما تكون مدة سنوات العمل أقل من املدة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل 

من املادة 49 من القانون رقم 89 - 14 املذكور أعاله، 

- واعتبارا أن الرشوط و الكيفيات الخاصة ملنح معاشات التقاعد لإلطارات السامية لألمة محددة 

مبوجب مرسوم طبقا للامدة 65 من القانون رقم 83ـ12 املؤرخ يف 21 رمضان عام 1403 املوافق 2 

يوليو سنة 1983 املتعلق بالتقاعد، واملنشئ لنظام وحيد للتقاعد طبقا للامدة األوىل منه، 

- واعتبارا أن املرسوم رقم 83ـ616 املؤرخ يف 31 أكتوبر 1983 املتعلق مبعاشات التقاعد املمنوحة 

ألعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة قد ذكر رئيس املجلس الشعبي الوطني 

يف املادة الثانية منه، وأن املرسوم رقم 83ـ617 املؤرخ يف 31 أكتوبر 1983 املتعلق مبعاشات التقاعد 
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بعنوان  منه  الثانية  املادة  النائب يف  قد نص عىل  والدولة  الحزب  السامية يف  باإلطارات  الخاصة 

الوظائف واملسؤوليات التي تَُخّوُل الحق يف املعاش دون رشط السّن، وعليه يَْخَضُع رئيسا غرفتي 

الربملان والنواب وأعضاء مجلس األمة للرشوط و الكيفيات الخاصة مبعاشات التقاعد املنصوص عليها 

يف املرسومني املذكورين أعاله، 

- واعتبارا أن مبدأ املساواة بني املواطنني مثلام أقرته املادة 29 من الدستور، يُلْزُم املرّشع بأن يُْخِضَع 

األشخاص املتواجدين يف أْوَضاَع مختلفة لقواِعَد مختلفة وأن يُْخِضَع األشخاص املتواجدين يف أوضاع 

مامثلة لقواعد مامثلة، 

- واعتبارا أن املرشع حني أقّر استفادة عضو الربملان من معاش التقاعد وفق رشوط و كيفيات مختلفة 

عن تلك التي يخضع لها ذوو الوظائف السامية يف الدولة يكون قد أخلَّ مببدأ املساواة املذكور أعاله، 

مام يتعني الترصيح بأن الفقرة األوىل من املادة 49 من القانون رقم 89-14 املذكور أعاله والبندان 

الثاين والثالث من الفقرة الثانية من املادة 49 من القانون رقم 91 - 22 املشار إليه أعاله غري دستورية، 

ب( فيام يخص البند األول من الفقرة الثانية من املادة 49 املعدلة بالقانون رقم 91 - 22، مأخوذا 

مبفرده: 

- اعتبارا أنه طبقا للبند األول من الفقرة 2 من املادة 49 املعدلة " يستفيد النائب من تقاعد نسبي 

عىل أساس التعويضة األساسية والتكميلية أو األجر األكرث مالءمة حسب النسب التالية: 

- 5 % عن كل سنة عمل، و 

- 3,5 % عن كل سنة مشاركة يف حرب التحرير الوطني تحسب له ضعفا 

- 3,5 % لكل شطر من العجز يساوي 10 %، وذلك لضامن الحد األدىن واملقدر بـ 50 % من التعويضة 

األساسية والتكميلية أو األجر األكرث مالءمة. "، 

- واعتبارا أنه إذا كانت نسبتا 3,5 % املذكورتان أعاله وكذا نسبة العجز املقدرة بـ 10 % املقررة 

عىل التوايل يف املادتني 21 و 23 من القانون رقم 83ـ12 املؤرخ يف 2 يوليو 1983 املذكور أعاله تشكل 

قواعد مختلفة تطبق عىل أشخاص يوجدون يف أوضاع مختلفة، وأنها بالتايل ال متس مببدأ املساواة 

املقرر يف املادة 29 من الدستور، فإن األمر غري ذلك فيام يخص نسبة 5 % عن كل سنة عمل إذا كان 

األمر يتعلق بفرتات عمل ال تدخل يف إطار العهدة الربملانية أو الوظائف أو املسؤوليات املنصوص 

عليها يف املرسومني املذكورين أعاله ألن أعضاء الربملان ال يوجدون، يف هذه الحالة، يف أوضاع مختلفة، 

وبالتايل ال ميكن إقرار نسبة تختلف عن تلك املطبقة عىل األشخاص املتواجدين يف وضعية مامثلة 

لهم وإال كان ذلك مساسا مببدأ املساواة، 
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رها بـ 5 % عن كل سنة عمل  - واعتبارا أنه يستنتج مام سبق، أن املرشع حني أقر نسبة موحدة وقدَّ

لفائدة عضو الربملان، مبا يف ذلك سنوات العمل التي قضاها يف قطاعات الدولة األخرى، فإنه مل يراع 

مبدأ املساواة مثلام أقرته املادة 29 من الدستور، مام يتعني الترصيح بأن هذه النسبة غري دستورية. 

ج( فيام يخص الشطر األول من املادة 43 من القانون، موضوع اإلخطار، املحرر كاآليت: 

الشطر األول من " املادة 43 : مع مراعاة أحكام املادة 38 أعاله، وباستثناء القواعد املتعلقة بالتقاعد، 

 " ...

- اعتبارا أنه يرتتب عىل الترصيح بعدم دستورية األحكام التي يحيل عليها شطر هذه املادة املذكور 

أعاله فإن هذا األخري يصبح بدون موضوع. 

لهذه األسباب: 

يديل بالرأي التــايل: 

أوال: القول بإعادة صياغة العنوان واملادة األوىل من هذا القانون كاآليت: 

العنوان: قانون رقم........مؤرخ يف .......املوافق...... يتعلق بـعضو الربملان، 

املادة األوىل: " يتضمن هذا القانون مهام وواجبات وحقوق عضو الربملان. " 

ثانيا: القول أن املـــواد 9، 15، 18 )الشطــر الثــــاين( 19، 20، 21، 22، 24، 39 و 40 ال تدخل ضمن 

مجال هذا القانون وتعاد صياغة املادة 18 كاآليت: 

 " املادة 18: يتمتع عضو الربملان بالحصانة الربملانية طبقا للمواد 109، 110 و111 من الدستور. " 

ثالثا: القول أن املواد 12، 13، 23، 25، 29، 32، 34، 35، 36 و 38 من هذا القانون غري دستورية. 

رابعا: القول أن الفقرة األوىل من املادة 49 من القانون رقم 89-14 املؤرخ يف 8 غشت 1989 والبنود 

األول والثاين والثالث من الفقرة الثانية من املادة 49 من القانون رقم 91ـ22 املؤرخ يف 27 جامدى 

األوىل عام 1412 املوافق 4 ديسمرب سنة 1991 املعدل للقانون رقم 89ـ14 املؤرخ يف 8 غشت سنة 

1989 املتضمن القانون األسايس للنائب غري دستورية، 

خامسا: القول أن املواد 7، 27، 33 و 43 دستورية جزئيا وتعاد صياغتها عىل النحو التايل: 

 " املادة 7 : ميارس عضو الربملان الرقابة الشعبية عىل عمل الحكومة ومدى تنفيذ برنامجها، من 

خالل اإلجراءات املحددة يف الدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني 
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ومجلس األمة وعملهام وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني الحكومة. " 

" املادة 27 : عندما تنتهي العهدة بسبب الوفاة، يستفيد ذوو حقوق العضو املتوىف من االمتيازات 

املرتبطة مبنحة التقاعد. " 

" املـــادة 33 : يتقاىض عضو الربملان تعويضة تكميلية شهرية عن التمثيل تقـــدر بنسبة 20 % من 

التعويضة األساسية خاضعة لالقتطاعات القانونية. " 

" املادة 43 : تلغى جميع األحكام املخالفة لهذا القانون. " 

سادسا: القول أن املادة 28 دستورية رشيطة مراعاة التحفظات املشار إليها أعاله. 

سابعا: القول أن مواد وأحكام القانون، موضوع اإلخطار، التي ال تدخل ضمن مجال هذا القانون أو 

التي هي غري دستورية قابلة للفصل عن باقي مواد وأحكام هذا القانون. 

ثامنا: بنــــاء عىل الترصيح بـــأن املواد 9، 15، 19، 20، 21، 22، 24، 39 و 40 ال تدخل ضمن مجال 

هذا القانون، والترصيح بأّن املواد، 12، 13، 23، 25، 29، 32، 34، 35، 36 و 38 من هذا القانون غري 

دستورية، فإنّه يعاد ترقيم مواد هذا القانون من 9 إىل 44 وتبويبه وفق موضوعاته وبذلك يكون 

عدد مواده 25 مادة .

ينـــرش هذا الـــــرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهـذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته بتاريخ 29 رمضان، 9، 11، 12 13، 14، 15، 16 و 18 

شــــوال عام 1421 املوافـــــق 25 ديسمرب سنــــة 2000 و 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 13 يناير سنة 

.2001

رئيس املجلس الدستوري 

سعيد بو الشعري 
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سنة 2002

اآلراء:

رأي رقم 01 / ر. ت د / م د / مؤرخ يف 20 محرم عام 1423 املوافـق 3 أبريل سنة 

2002، يتعلـق مبشـروع تعديـل الدستـور.

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل اإلخطار الوارد من رئيس الجمهورية طبقا للامدة 176 من الـــدستور بتاريـــخ 18 مـــحرم 

عام 1423 املوافق أول أبريل سنة 2002 واملسجل باألمانة العامة للمجلس الدستـــوري بتاريخ 18 

محـــرم عام 1423 املوافــــق أول أبريل سنة 2002 تحت رقم 27 / 02 و الذي يعرض مبوجبه عىل 

املجلس الدستوري، " مرشوع قانون يتضمن تعديل الدستور " موضوعه إضافة مادة جديدة مصاغة 

عىل النحو التايل : 

" املاّدة 3 مكرر : متازيغت هي كذلك لغة وطنية .

تعمل الدولة لرتقيتها و تطويرها بكل تنوعاتها اللسانية املستعملة عرب الرتاب الوطني " .

 قصد إبداء الرأي فيه طبقا للدستور، 

- بــنـاء عــلــى الدستـور السيــمـا املــواد 3، 8 )مطّة 2(، 163 )الفقــرة األوىل( و 176 منه، 

- و مبقتىض النظام املؤرخ يف 25 ربيع األول عام 1421 املوافق 28 يونيو سنة 2000 املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، 

يديل بالرأي التايل :

- اعتبارا أن موضوع " مرشوع قانون يتضمن تعديل الدستور " الرامي إىل إضافة مادة جديدة مصاغة 

عىل النحو التايل :

 " املادة 3 مكرر : متازيغت هي كذلك لغة وطنية .

 تعمل الدولة لرتقيتها و تطويرها بكل تنوعاتها اللسانية املستعملة عرب الرتاب الوطني " .

 يهدف إىل دسرتة متازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية املستعملة عرب الرتاب الوطني، 

- و اعتبارا أن املؤسس الدستوري قد خّول رئيس الجمهورية املبادرة مبرشوع تعديل الدستور دون 

عرضه عىل اإلستفتاء الشعبي مع مراعاة أحكام املادة 176 من الدستور، 
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- و اعتبارا أن دسرتة متازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية املستعملة عرب الرتاب الوطني ال 

متّس باملركز الدستوري للّغة العربية باعتبارها " اللّغة الوطنية و الرسمية "، 

الوطني،  الرتاب  اللسانية املستعملة عرب  تنوعاتها  اعتبارا أن دسرتة متازيغت لغة وطنية بكل  - و 

موضوع مرشوع تعديل الدستـور، كونها عنرصا من عنارص األمازيغية التي تشكل إحدى املكونات 

األساسية للهوية الوطنية املذكورة يف املادة 8 )مطّة 2( من الدستور، الواردة ضمن املبادئ العامة 

التي تحكم املجتمع الجزائري، و املبينــة يف ديباجة الدستـور، تعّد تدعيام للمـكونات األساسيـة 

للهـوية الـوطنية وهــي اإلسالم و العروبـة و األمازيغية، 

- و اعتبارا بالنتيجة، أن مرشوع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية و املتمثل يف إضافة 

الرتاب  عرب  املستعملة  اللسانية  تنوعاتها  بكل  وطنية  لغة  متازيغت  دسرتة  تتضمن  جديدة  ماّدة 

التي حكم املجتمع  العامة  املبادئ  البتّة  ... ال ميس   " الدستوري،  الوطني، املعروض عىل املجلس 

الجزائري، وحقوق اإلنسان و املواطن و حرياتهام، و ال ميس بأي كيفية التوازنات األساسية للسلطات 

و املؤسسات الدستورية، ... " . 

ينرش هذا الـــرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته بتاريخ 18، 19 و 20 محرم عام 1423 املوافق 1، 2 و 3 

أبريل سنة 2002. 

رئيس املجلس الدستوري

سعيد بو الشعري 



سنة 2002

126

رأي رقم 13 / ر. ق. ع / م.د / 02 مؤرخ يف 11 رمضان عام 1423 املوافق 16 نوفمرب 

سنة 2002، يتعلـق مبطابقـة القانـون العضـوي املتضمـن القانـون األساسـي للقضاء 

للدستـور.

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطـار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري، طبقا ألحكـام املادة 165 الفقرة الثانية من 

الدستور، برسالة مؤرخة يف 17 شعبـان عــام 1423 املوافق 24 أكتوبر سنة 2002 و املسّجلة باألمانة 

العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أكتوبر 2002 تحت رقم 02/28، قصد مراقبة مطابقة القانون 

العضوي املتضمن القانــون األسايس للقضاء للدستور، 

- بناء علـــى الدستــور السيمـا يف مـواده 119 الفقرة األخيـرة، 120 الفقرتيــن الرابعة والخامسة، 

123 املطّة الخامسة والفـقـرتني الثانية و الثالثة، 126 الفقرة الثانية، 157، 162، 163 الفقـرة األوىل، 

165 الفقـرة الثانية، 167 الفقــرة األولـى و 180 املطّة األوىل، 

- و مبقتىض النظام املؤرخ يف 25 ربيع األول عام 1421 املوافق 28 يونيو 2000 املحدد لقواعد عمل 

املجلس الدستوري، 

و بعد االستامع إىل العضو املقرر، 

- اعتباراً أن اإلخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي املتضمن 

القانون األسايس للقضاء للدستور، جاء وفقا ألحكام املادة 165 )الفقرة 2( من الدستور، 

- و اعتبارا أن مرشوع القانون العضوي موضوع اإلخطار، أودع لدى مكتب املجلس الشعبي الوطني 

بتاريخ 17 ديسمرب 1997، 

- و اعتبارا أن القانون العضوي موضوع اإلخطار، قد حصل عىل مصادقة املجلس الشعبي الوطني 

بتاريخ 12 يناير1999، و مجلس األمة - باستثناء خمــس مـواد - بتـاريـخ 11 ديسمبـر 1999، طبقا 

للامدة 123 الفقرة الثانية من الدستور، 

- و اعتبارا أن املصادقة عىل تقرير اللجنة املتساوية األعضاء املتكونة من أعضاء من الغرفتني بغرض 

اقرتاح نص يتعلّق باألحكام محّل الخالف، قد متت من طرف املجلس الشعبـي الوطنــي بتاريخ 16 

الفقـرتان  للمـادة 120  أكتوبر 2002 وفقـا  بتـاريـخ 17  أكتوبر 2002 و من طرف مجلس األمـة 

الرابـعة و الخامسة من الدستور، 

- و اعتباراً أن املؤسس الدستوري، قد أوكل للمجلس الدستوري يف إطار السهر عىل احرتام الدستور، 
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التحقيق يف مدى تطابق العمل الترشيعي والتنفيذي مع الدستور طبقا ملاّدتيه 162، 163 الفقرة 

األوىل، 

- واعتبارا أن املادة 180 املطة األوىل من الدستور تقيض بأنه : " ريثام يتم تنصيب املؤسسات املنصوص 

عليها يف هذا الدستور: 

- يستمر رسيان مفعول القوانني التي تتعلـــــق باملواضيــع التي تخضع ملجال القوانني العضوية، 

إىل أن تعـدل أو تستبدل وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف الدستور، "، 

و بالتايل تلزم هذه الـمـادة إرجاء تعديل أو استبدال القوانني التي تتعلق باملواضيع التي تخضع 

ملجال القوانيــن العضوية، إىل حني تنصيب املؤسسات املنصوص عليها يف دستور 28 نوفمرب 1996، 

- واعتبارا أن املادة 119 الفقرة األخرية تقيض بأن تُعرض مشاريع القوانني عىل مجلس الوزراء، بعد 

األخذ برأي مجلس الدولة، قبل أن يودعها رئيس الحكومة مكتب املجلس الشعبي الوطني، 

- واعتبارا أن مشـروع القانـــون العضـوي املتضمــن القانــون األسايس للقضــاء، أودع مـن طـرف 

أن  حيـن  1997، يف  ديسمرب   17 بتاريــخ  الوطـني  الشـعبي  املجلــس  مكتب  الحكومـة  رئيــس 

املؤســسات املنصــوص عليـهـا يف دستــور 28 نوفمرب 1996 مل يكن قد استكمل تنصيبها بعد، 

 -و اعتبارا بالنتيجة، أن السلطات املخولة بإعداد مشاريع القوانني و املصادقة عليـــها حني بادرت 

بقانون  للقضاء،  القانون األسايس  املتضمن  املؤرخ يف 12 ديسمرب 1989  القانون 21-89  باستبدال 

قد خالفـت  تكون  نوفمرب 1996،   28 عليها يف دستور  املنصوص  املؤسسات  تنصيب  قبل  عضوي 

اإلجـراءات املـنـصــوص عليـها يف املادتيـن 180 املطـّـة األوىل و 119 الفقرة األخرية من الدستور، 

- واعتبارا، من جهة أخرى، أن املؤسس الدستوري، حني أدرج القانون األسايس للقضاء ضمن مجاالت 

الترشيع بقوانني عضوية مبوجب املادة 123 املطة الخامسة، فإنه يكون قد أدرجه ضمن املجاالت 

النوعية بالنظر ألهمية املواضيع التي تضمنها، 

يَُنظم بقانون عضوي  أن تشكيل املجلس األعىل للقضاء، و عمله، وصالحياته األخرى،  اعتباراً  - و 

مستقـل عىل غــرار هيئــات السلطـة القضائيـة األخرى، عمال بأحكام املـادة 157 من الدستور، 

 " للقضاء  القانون األسايس   " العضوي موضوع اإلخطار، ورد تحت عنوان  القانون  أن  اعتباراً   -و 

وتضّمن القانون األسايس للقضاء و كذا األحكام املتعلّقة بتشكيل املجلس األعىل للقضاء، و عمله، 

وصالحياته األخرى، 

-واعتبارا أن املؤسس الدستوري، حني أدرج القانون األسايس للقضاء ضمن املجاالت النوعية للقوانني 
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العضوية مبوجب املادة 123 من الدستور، وخّص األحكام املتعلقة باملجلس األعىل للقضاء، و عمله، 

و صالحياته األخرى باملادة 157 منه، فإنه يكون قد بنّي اختالف األساس الدستوري لكال املوضوعني، 

-و اعتبارا أن املؤسس الدستوري حني أقر قانونني عضويني منفصلني خّص األول للمواضيع املتعلقة 

بالقانون األسايس للقضاء و الثاين للمواضيع الخاصة باملجلس األعىل للقضاء، و عمله، و صالحياته 

األخرى، فإنه يكون قد أقّر توزيعا صارما للمجاالت التي يدخل فيها كل قانون عضوي، 

-و اعتبارا أن املؤسس الدستوري حني أقّر هذا التوزيع فإنه يقصد التمييز بني القواعد و الضامنات 

القانونيـــة املشرتكة بني جميع القضاة، و القواعد الخاصة بتنظيم و عمل و صالحيات الهيئات التابعة 

للسلطة القضائية، 

-و اعتبارا بالنتيجة، أن املرشع حني أدرج يف نص واحد املواضيع التي يعود مجالها لقانونني عضويني 

منفصلني، فإنه يكون قد أخّل بهذا التوزيع. 

لهذه األسباب 

يديل بالرأي اآليت : 

1 - أن إخطار رئيس الجمهورية جاء مطابقا للدستور. 

2 - أن القانون العضوي املتضمن القانون األسايس للقضاء غري مطابق للدستور. 

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية . 

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساتــــه املنعقدة بتاريخ 28 و 29 شعبان و 4، 5، 6، 7، 8، 9 

و11 رمضان عام 1423 املوافق 4، 5، 9، 10، 11، 12، 13، 14 و 16 نوفمرب 2002.

رئيس املجلس الدستوري 

محمد بجاوي 
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سنة 2003

اآلراء:

رأي رقم 14 / ر. ق ع / م د / 03 مؤرخ يف 20 محرم عام 1424 املوافـق 23 مارس 

سنة 2003، يتعلـق مبراقبـة مطابقـة القانـون العضوي املتعلـق بالتنظيـم القضائـي 

للدستـور.

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري، طبقا ألحكام املادة 165 الفقرة الثانية من 

الدستور، برسالة مؤرخة يف 19 فرباير سنة 2003 واملسجلة باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 

09 محرم عام 1424 املوافق 12 مارس سنة 2003 تحت رقم 03/55 قصد إبداء الرأي يف مدى مطابقة 

القانون العضوي املتعلق بالتنظيم القضايئ للدستور، 

- وبناء عىل الدستور، ال سيام يف مواده 119 الفقرة األخرية، 120 الفقرتان الرابعة والخامسة، 123 

املطة الخامسة والفقرتان الثانية والثالثة، 126 الفقرة الثانية، 162، 163 الفقرة األوىل، 165 الفقرة 

الثانية، 167 الفقرة األوىل، و180 املطة األوىل، 

- و مبقتىض النظام املؤرخ يف 25 ربيع األول عام 1421 املوافق 28 يونيو سنة 2000 املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، 

وبعد االستامع إىل العضو املقرر، 

- اعتبارا أن اإلخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق 

بالتنظيم القضايئ للدستور، جاء طبقا ألحكام املادة 165 الفقرة الثانية من الدستور، 

- واعتبارا أن مرشوع القانون العضوي املتعلق بالتنظيم القضايئ، أودع مكتب املجلس الشعبي الوطني 

بتاريخ 22 أبريل 1998، 

- و اعتبارا أن القانون العضوي، موضوع اإلخطار، قد حصل عىل مصادقة املجلس الشعبي الوطني 

بتاريخ 12 يناير سنة 1999 ومجلس األمة - باستثناء خمس مواد - بتاريخ 16 مارس سنة 1999 طبقا 

ألحكام املادة 123 الفقرة الثانية من الدستور، 

- و اعتبارا أن املصادقة عىل تقرير اللجنة الربملانية املتساوية األعضاء املتضمن اقرتاح نص يتعلق 

باألحكام محل الخالف، قد متت من طرف املجلس الشعبي الوطني ثم مجلس األمة بتاريخ 28 يناير 

سنة 2003 وفقا ألحكام الفقرتني الرابعة والخامسة للامدة 120 من الدستور، 
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- و اعتبارا أن املؤسس الدستوري، قد أوكل للمجلس الدستوري يف إطار السهر عىل احرتام الدستور، 

التحقيق يف مدى تطابق العمل الترشيعي والتنفيذي مع الدستور طبقا ملادتيه 162 و 163 الفقرة 

األوىل، 

- واعتبارا أن املادة 180 املطة األوىل من الدستور تقيض بأنه : " ريثام يتم تنصيب املؤسسات املنصوص 

عليها يف هذا الدستور: 

- يستمر رسيان مفعول القوانني التي تتعلق باملواضيع التي تخضع ملجال القوانني العضوية، إىل أن 

تعدل أو تستبدل وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف الدستور "، وبالتايل فإنها تلزم إرجاء تعديل أو 

استبدال القوانني التي تتعلق باملواضيع التي أصبحت تخضع ملجال القوانني العضوية، إىل حني تنصيب 

املؤسسات املنصوص عليها يف دستور 28 نوفمرب سنة 1996، 

- واعتبارا أن املادة 119 الفقرة األخرية من الدستور تقيض بأن تعرض مشاريع القوانني عىل مجلس 

الوزراء، بعد األخذ برأي مجلس الدولة، قبل أن يودعها رئيس الحكومة مكتب املجلس الشعبي الوطني، 

- و اعتبارا أن مرشوع القانون العضوي املتعلق بالتنظيم القضايئ، أودع من طرف رئيس الحكومة 

مكتب املجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 أبريل سنة 1998 وهذا قبل تنصيب مجلس الدولة املنشأ 

مبوجب دستور 28 نوفمرب سنة 1996، 

القوانني واملصادقة عليها، حني بادرت  بإعداد مشاريع  السلطات املخولة  بالنتيجة، أن  اعتبارا  - و 

باستبدال األمر رقم 65-278 املؤرخ يف 22 رجب عام 1385 املوافق 16 نوفمرب سنة 1965 املتضمن 

التنظيم القضايئ، بقانون عضوي قبل تنصيب املؤسسة املذكورة أعاله، تكون قد خالفت اإلجراءات 

املنصوص عليها يف املادتني 180 املطة األوىل و 119 الفقرة األخرية من الدستور، 

لهذه األسباب

يديل بالرأي اآليت : 

أوال: أن إخطار رئيس الجمهوريـة مطابـق للدستور.

ثانيا: أن القانون العضوي املتعلق بالتنظيم القضايئ غري مطابق للدستور. 

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته املنعقدة بتاريخ 14، 16، 19 و20 محرم عام 1424 املوافق 

17، 19، 22 و 23 مارس سنة 2003.

 

رئيس املجلس الدستوري

محمد بجاوي 
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سنة 2004

اآلراء:

رأي رقم 01 / ر. ق ع / م د / 04 مؤرخ يف 14 ذي الحجة عام 1424 املوافق 5 فرباير 

سنة 2004، يتعلـق مبراقبـة مطابقـة القانـون العضوي املعـدل و املتمـم لألمـر رقـم 

97 - 07 املؤرخ يف 27 شـوال عام 1417 املوافـق 6 مارس سنة 1997 و املتضمن 

القانـون العضوي املتعلـق بنظـام االنتخابات، للدستـور.

إن املجلـس الدسـتوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية طبقا ألحكام املادة 165 )الفقرة الثانية( من الدستور، بالرسالة 

املؤرخة يف 28 ذي القعدة عام 1424 املوافق 21 يناير سنة 2004، املسجلة باألمانة العامة للمجلس 

الدستوري بتاريخ 22 يناير سنة 2004 تحت رقم 17، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي املعدل و 

املتمم لألمر رقم 97-07 املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997 واملتضمن القانون 

العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، للدستور، 

- وبناء عىل الدستور، ال سيام املواد 119 )الفقرتان األوىل والثانية( و 123 )املطة الثانية من الفقرة 

األوىل و الفقرتان الثانية والثالثة( و126 )الفقرة الثانية( و162 و163 )الفقرة األوىل( و165 )الفقرة 

الثانية( و167 منه، 

- و مبقتىض النظام املؤرخ يف 25 ربيع األول عام 1421 املوافق 28 يونيو سنة 2000، املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، 

وبـعـد االستـامع إىل العضو الـمـقرر

يف الـشــكـل

- اعتبارا أن القانون العضوي املعدل واملتمم لألمر رقم 97-07 املؤرخ يف 27 شوال 1417 املوافـق 

6 مارس سنة 1997 واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املعروض عىل املجلس 

الثانية( من  )الفقرة   119 للامدة  وفقا  تقدميه  تّم  قد  للدستور،  مراقبة مطابقته  الدستوري قصد 

بتاريخ 14 ذي  املنعقـــدة  الوطنــي يف جلستـه  الشعبي  الدستور، وحصل عىل مصادقة املجلس 

القعـدة عـام 1424 املوافــق 05 يناير سنة 2004، ومصادقة مجلس األمة يف جلسته املنعقدة بتاريخ 

26 ذي القعدة عام 1424 املوافق 19 يناير سنة 2004، خالل دورة الربملان العادية املفتوحة بتاريخ 5 

رجب عام 1424 املوافق 02 سبتمرب سنة 2003، وفقا ألحكام املادة 123 )الفقرة الثانية( من الدستور، 
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العضوي  القانـون  الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة  الصادر عن رئيس  اعتبارا أن اإلخطار  - و 

املعـدل و املتمم لألمر رقم 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، للدستور، 

جاء وفقا ألحكام املادة 165 )الفقرة الثانية( من الدستور، 

يف املــوضــوع

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

القضاء  العادي إىل  القضاء  االنتخابية من  املنازعات  الفصل يف  اعتبارا أن املرشع نقل اختصاص   -

السادسة  )الفقرتان   7 الثالثة( و  )الفقرة   6 الرابعة( و  )الفقرة   5 املواد  اإلداري، كام هو وارد يف 

والسابعة( و15 )الفقرتان الرابعة والخامسة( و16 )الفقرة الرابعة( و18 )الفقرات الثانية و الثالثة 

والخامسة( و 19 )الفقرتان الرابعة والخامسة( من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

- و اعتبارا أن املرشع عند إناطته الجهات القضائية اإلدارية املختصة، الفصل يف املنازعات االنتخابية، 

كان يهدف إىل إخضاع هذه املنازعات ألحكام القانون العضوي رقم 98-01 املؤرخ يف 4 صفر عام 

1419 املوافق 30 مايو سنة 1998 واملتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، و كذا 

باملحاكم  املوافق 30 مايو سنة 1998 واملتعلق  القانون رقم 98-02 املؤرخ يف 4 صفر عام 1419 

اإلدارية، 

- و اعتبارا أن النّصني السابقني يشّكالن مرجعني أساسيني لالستناد إليهام ضمن مقتضيات القانون 

العضوي، موضوع اإلخطار، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإّن إغفال املرشع اإلشارة إيل هذين القانونني ضمن مقتضيات القانون العضوي، 

موضوع اإلخطار، يعد سهوا يتعني تداركه.

ثانيا: فيام يخص مصطلح " القانون‹‹ الوارد يف )املادتني األوىل( و 30 من القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار:

- اعتـبارا أن املرشع استعمل مصطلح " القانون " بعد نهاية التأشريات، و يف املادتني األوىل و 30 من 

القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كاآليت : 

 " يصدر القانون اآليت نصه " 

 " املادة األوىل : يعدل و يتمم هذا القانون .................................... " 

 " املادة 30 : ينرش هذا القانون ............................................... "
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العادية، من حيث االصطالح  القوانني  العضوية عن  القوانني  الدستوري ميز  اعتبارا أن املؤسس   -

الدستوري، واإلجراءات الواجب احرتامها عند اإلعداد و املصادقة، وكذا املجال املخصص لكل منهام، 

- و اعتبارا أن املرشع حني استعمل مصطلح " قانون "، يف املادة األوىل التي تضمنت التعريف مبوضوع 

و مضمون القانون العضوي، موضوع اإلخطار، واملادة 30 التي تنص عىل أن ينرش هذا القانون يف 

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية، فإّن ذلك قد يعود عىل القانون العادي 

بدال من القانون العضوي، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإّن املصطلح الذي استعمله املرشع يعد إغفاال للمصطلح املكرّس يف الدستور 

يتعني تداركه.

ثالثا: فيام يخص شطر الجملة " ...والحصول عىل نسخة منهـا. " و عبارة " … وللجان املراقبة … 

" الواردتني يف الفقرة الثالثة من املادة 4 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، و املحررة كاآليت : 

 " يحق للممثلني املعتمدين قانونا لألحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات و للمرتشحني األحرار، 

وللجان املراقبة اإلطالع عىل القامئة االنتخابية البلدية و الحصول عىل نسخة منها " . 

- اعتبارا أن هدف املرشع حني مكن بعض األشخاص من الحصول عىل نسخة من القامئة االنتخابية 

البلدية، كان لتقرير حق لألطراف املشاركة يف االنتخابات، 

التقيد باحرتام الحقوق املعرتف بها للغري  - و اعتبارا أن تقرير هذا الحق ال ميكن مامرسته دون 

مبوجب أحكام الدستور، السيام املادة 63 منه، 

- و اعتبارا أن املادتني 35 و 39 )الفقرة األوىل( من الدستور، قد أسستا ملبدأ عدم انتهاك الحياة 

الخاصة للمواطن، وأقرّتا حاميته مبوجب هذا القانون، لتكون بذلك املخالفات املرتكبة ضد الحقوق 

املكرسة يف هذا املبدأ معاقبا عليها قانونا، 

- و اعتبارا أن املرشع مل يضمن القانون العضوي، موضوع اإلخطار، أحكاما جزائية ملعاقبة استعامل 

بنظام  املتعلق  العضوي  القانون  مبوجب  املقررة  تلك  غري  ألهداف  بالناخبني  الخاصة  املعلومات 

االنتخابات، و مل يضبط رشوط و مجال و كيفيات استعامل القوائم االنتخابية، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإنه رشيطة مراعاة هذا التحفظ، تكون الفقرة الثالثة من املادة 4 من القانون 

العضوي، موضوع اإلخطار، غري مخالفة ألحكام الدستور، 

- و اعتبارا أنه إضافة إىل ما سبق، فان املرشع حني أورد يف الفقرة الثالثة من املادة 4 عبارة " وللجان 

العضوي،  القانون  اللجان املدرجة يف صلب  القانوين لهذه  السند  الطبيعة و  تبيان  املراقبة " دون 
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موضوع اإلخطار، تكون غري مطابقة للدستور.

رابعا: فيام يخص اإلحالة عىل املادة 61 يف الفقرة الخامسة من املادة 8، واإلحالة عىل املادة 45 يف 

الفقرة الثانية من املادة 11 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، متناولتني بصفة مجتمعة ملا لهام 

من تشابه واملحررتني كاآليت :

 " يلجأ إىل التوافق أو القرعة، عند االقتضاء، لتعيني املمثلني الخمسة )5( املؤهلني للحضور إىل مكتب 

التصويت يف الحاالت التي يودع فيها أكرث من خمسة )5( مرتشحني قوائم األشخاص املعينني طبقا 

ألحكام املادة 61 من هذا القانون " 

املادة 61: يلزم كل مرتشح بإيداع قامئة األشخاص، الذين يؤهلهم طبقا ألحكام املادة 45 من هذا 

القانون، واملادة 60 من األمر رقم 97-07 الساري املفعول خالل مثانية )8( أيام كاملة قبل تاريخ 

االقرتاع " .

- اعتبارا أن القانون العضوي، موضوع اإلخطار، يحتوي عىل 30 مادة فقط، 

- و اعتبارا أن املرشع أحال مبوجب الفقرة الخامسة من املادة 8، والفقرة الثانية من املادة 11 من 

القانون العضوي، موضوع اإلخطار، عىل التوايل، عىل املادتني 61 و45، 

- واعتبارا أن قصد املرشع، عند إشارته إىل املادة 61 يف الفقرة الخامسة من املادة 8، كان يهدف إىل 

اإلحالة عىل املادة 61 من األمر رقم 97-07، املعدلة مبوجب املادة 11 من القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار، 

- واعتبارا أن قصد املرشع، عند إشارته إىل املادة 45 يف الفقرة الثانية من املادة 11، كان يهدف إىل 

اإلحالة عىل املادة 45 من األمر رقم -97 07، املعدلة مبوجب املادة 8 من القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار، 

- و اعتبارا أن هذه األخطاء املادية من شأنها إحداث غموض عند تطبيق املادتني املشار إليهام أعاله، 

مام يتعني تداركه.

خامسا: فيام يخص الفقرة الثانية من املادة 13 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، واملحررة 

كاآليت:

 " املادة 63 : مع مراعاة أحكام املواد 6 و 11 و 12 من األمر رقم 97-07 الساري املفعول، يحق ألفراد 

الجيش الوطني الشعبي و األمن الوطني و الحامية املدنية ومستخدمي الجامرك الوطنية ومصالح 

السجون و الحرس البلدي التصويت مبارشة " . 
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- اعتبارا أن املرشع نص يف الفقرة الثانية من املادة 13 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املعدلة 

للامدة 63 من األمر رقم 97-07 عىل حق أفراد الجيش الوطني الشعبي و األمن الوطني و الحامية 

املدنية و مستخدمي الجامرك الوطنية و مصالح السجون و الحرس البلدي، التصويت مبارشة، 

- و اعتبارا أن املادة 63 من األمر رقم 97-07، وردت يف القسم الثالث من الفصل الثالث املنظّم 

للتصويت بالوكالة لتضمنها حكام يخص التصويت بالوكالة، 

- و اعتبارا أن املرشع حني عّدل املادة 63 من األمر رقم 97-07 مبوجب املادة 13 من القانون العضوي، 

موضوع اإلخطار، بحذف الحكم املتعلق بالتصويت بالوكالة مع إبقائها يف نفس الفصل و القسم، 

يكون قد أخّل بتوزيع مواد النص حسب مواضيعها، مام يتعني تداركه، 

- و اعتبارا بالنتيجة، يعاد ترتيب و ترقيم املادة 63، 

- و اعتبارا أنه باإلضافة إىل ما سبق، فإّن املرشع حني خص أفراد الجيش الوطني الشعبي و األمن 

البلدي،  الحرس  و  السجون  و مصالح  الوطنية  الجامرك  و مستخدمي  املدنية  الحامية  و  الوطني 

األمر رقم 07-97،  باملادة 62 من  املبينة  للفئات  املنتمني  الناخبني  باقي  بالتصويت مبارشة، دون 

يكون قد أحدث لبُساً قد يفهم منه أن باقي الفئات غري معنية بالتصويت مبارشة، بالرغم من أن 

الناخبني املنتمني لباقي الفئات ميكنهم التصويت مبارشة، استنادا إىل الحكم العام املكرس يف املادة 

2 من األمر رقم 07-97، 

- و اعتبارا بالنتيجة، تكون الفقرة الثانية من املادة 13 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، غري 

مخالفة للدستور، رشيطة مراعاة التحفظ املشار إليه أعاله . 

سادسا: فيام يخص عبارة " ... معلّل تعليال كافيا و قانونيا... " الواردة يف الفقرة الثانية من املادة 25 

املحررة كاآليت :

 " املادة 158 مكرر: يفصل املجلس الدستوري يف صحة الرتشيحات ملنصب رئيس الجمهورية بقرار 

معلل تعليال كافيا و قانونيا يف أجل أقصاه عرشة )10( أيام كاملة من تاريخ إيداع الترصيح بالرتشح " .

- اعتبارا أن املرشع ألزم يف الفقرة الثانية من املادة 25 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املجلس 

الدستوري بالفصل يف صحة الرتشيحات ملنصب رئيس الجمهورية بقرار معلل تعليال كافيا و قانونيا، 

- و اعتبارا أّن املؤّسس الدستوري، ألزم املجلس الدستوري بالتعليل يف حالة واحدة فقط منصوص 

عليها يف املادة 176 من الدستور، 

املاّدة 176  التي حّددها املؤّسس الدستوري مبوجب  أّن إضافة حاالت أخرى غري تلك  - و اعتبارا 
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املذكورة أعاله، و املجلس الدستوري طبقا للامّدة 167 )الفقرة الثانية( من الدستور، يكون املرّشع 

قد تجاوز إرادة املؤّسس الدستوري، 

- و اعتبارا بالنتيجة، تكون عبارة " معلّل تعليال كافيا و قانونيا " غري مطابقة للدستور.

سابعا: فيام يخص الفقرة الرابعة من املادة 25 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كاآليت: 

 " لكل مرتشح الحق يف تقديم احتجاج ضد قرار الرفض " . 

- اعتبارا أن املرشع أقّر مبوجب الفقرة الرابعة من املادة 25 املذكورة أعاله، حقا للمرتشح يف تقديم 

احتجاج ضد قرار املجلس الدستوري القايض برفض الرتشح ملنصب رئيس الجمهورية، 

- و اعتبارا أن املشـرع حني سّن أحكام الفقـرة الرابعة من املادة 25 املذكورة أعاله، يكون قد تناول 

موضوعا سبق للمجلس الدستوري أن فصل فيه بقراره رقم 01 / ق.أ / م د / 95 املؤرخ يف 9 ربيع 

األول عام 1416 املوافق 6 غشت سنة 1995، استنادا إىل أحكام املادة 159 من دستور 1989، الواردة 

يف املاّدة 169 من دستور 1996، 

- و اعتبار ملا سبق، فإن قرارات املجلس الدستوري نهائية و غري قابلة للطعن، طاملا أن األسباب التي 

تؤسس منطوقها ما زالت قامئة وما مل يتعرض ذات الحكم الدستوري للتعديل، 

- واعتبارا أن املجلس الدستوري قد كرّس هذه القاعدة يف قواعد عمله استنادا إىل املادة 167 )الفقرة 

الثانية( من الدستور، 

- و اعتبـارا بالنتيجة، فان الفقرة الرابعة من املادة 25 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، تعّد 

غري مطابقة للدستور و بالتبعية فإّن الفقرتني الخامسة و السادسة املكملتني للفقرة الرابعة أصبحتا 

بدون موضوع.

ثامنا: فيام يخص املادة 28 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كاآليت : 

 " املادة 28 : تعدل و تتمم املادة 166 من األمر رقم 97-07 املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافق 

6 مارس سنة 1997 واملتضمن القانون العضوي املذكور أعاله، وتحرر عىل النحو اآليت :

 " املادة 166: يحق لكل مرتشح أو ممثله قانونا يف حالة انتخابات رئاسية و ألي ناخب، يف حالة 

االستفتاء، أن يطعن يف صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه يف املحرض املوجود داخل مكتب 

التصويت.

كام يحق لكل مرتشح أن يرفع دعوى أمام املجلس الدستوري خالل مثان و أربعني )48( ساعة ابتداء 
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من تاريخ انتهاء عمليات الفرز .

يفصل املجلس الدستوري يف الدعوى يف أجل أقصاه خمسة )5( أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفعها 

بقرار ابتدايئ نهايئ.

يبلغ القرار فور صدوره إىل األطراف املعنية " . 

- اعتبارا أن طبيعة اختصاص املجلس الدستوري محددة مبوجب املادة 162 من الدستور، بصفته 

مؤسسة دستورية مكلفة بالرقابة و بالتحقيق يف تطابق العمل الترشيعي و التنفيذي مع الدستور، 

- و اعتبارا أن صالحية الفصل يف الدعاوى بقرارات ابتدائية نهائية هي من اختصاص الهيئات القضائية، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإّن املرشع حني مّكن املرتشحني لالنتخابات الرئاسية من رفع دعوى أمام املجلس 

الدستوري، يكون قد خالف طبيعة اختصاص املجلس الدستوري، 

- واعتبارا أنه إضافة إىل ذلك، فان املرشع أدرج جملة " ... أن يطعن يف صحة عمليات التصويت 

بإدراج احتجاجه يف املحرض املوجود داخل مكتب التصويت . " يف الفقرة الثانية من املادة 28 من 

القانون العضوي، موضوع اإلخطار، دون أي توضيح مام يحدث غموضا، السيام فيام يتعلق بطبيعة 

هذا الحق و كيفية مامرسته، 

األمر  املاّدة 166 من  بتعديلها  اإلخطار،  العضوي، موضوع  القانون  املاّدة 28 من  أن  اعتبارا  و   - 

القانوين  ممثّله  أو  املرتّشح  بحّق  ميّس  قانونيا  فراغا  أحدثت  قد  تكون  أعاله،  املذكور   07  -  97 

يف االنتخابات الرئاسية، و الناخب يف حالة االستفتاء، للطعن يف صّحة عمليّات التصويت، نظرا لعدم 

التنصيص عىل كيفية تقديم االحتجاج و الجهة التي يرفع أمامها، 

- و اعتبارا أن اآلجال التي حددها املرشع للمجلس الدستوري يف الفقرة الرابعة من املادة 28 من 

القانون العضوي، موضوع اإلخطار، للفصل يف الدعوى املرفوعة أمامه، يصعب ضبطها بالنظر لغموض 

عبارة " تاريخ انتهاء عمليات الفرز‹‹ و كذا لعدم تناسبها مع اآلجال املحددة باملادة 167 من األمر 

رقم 97-07 املذكور أعاله، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإّن املادة 28 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، تعد غري مطابقة للدستور.

تاسعا: فيام يخص باقي أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

- تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور، 
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لهذه األسباب :

يـديل بالـرأي التـايل :

يف الشـكـل

أوال: أن إجراءات اإلعداد و املصادقة عىل القانون العضوي املعدل و املتمم لألمر رقم97-07 املؤرخ 

بنظام  املتعلق  العضوي  القانون  املتضمن  املوافق 6 مارس سنة 1997 و  يف 27 شوال عام 1417 

الثانية( و 123 من الدستور، وتعد بذلك  املادتني 119 )الفقرة  االنتخابات، قد متت طبقا ألحكام 

مطابقة للدستور.

العضوي  القانون  الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة  املجلس  الجمهورية  أن إخطار رئيس  ثانيا: 

املعدل واملتمم لألمر رقم 97-07 املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997 و املذكور 

أعاله، للدستور، تم تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة 165 من الدستور، و يعد بذلك مطابقا 

للدستور.

يف املـوضـوع

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

 - تباعا و يصاغان كاآليت  يرتبان  العضوي، موضوع اإلخطار،  القانون  لتأشريات  - إضافة مقتضيني 

املوافق 30 مايو سنة 1998  العضوي رقم 98-01 املؤرخ يف 4 صفر عام 1419  القانون  ومبقتىض 

واملتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله، 

- ومبقتىض القانون رقم 98-02 املؤرخ يف 4 صفر عام 1419 املوافق 30 مايو سنة 1998 واملتعلق 

باملحاكم اإلدارية.

ثانيا: فيام يخص اإلغفال املعاين يف القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

- استدراك اإلغفال املعاين يف العبارة الواردة مبارشة بعد تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

كاآليت :

 " يصدر القانون العضوي اآليت نصه : " 

- استدراك اإلغفال املعاين يف املادة األوىل من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، كاآليت: 

 " املادة األوىل : يعدل و يتمم هذا القانون العضوي األمر رقم 97-07 املؤرخ يف27 شوال عام 1417 
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املوافق 6 مارس سنة 1997 واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات " .

- استدراك اإلغفال املعاين يف املادة 30 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، كاآليت:

الدميقراطية  الجزائرية  الرسمية للجمهورية  الجريدة  العضوي يف  القانون  املادة 30: ينرش هذا   "  

الشعبية " .

ثالثا: فيام يخّص شطر الجملة " ... والحصول عىل نسخة منها. " و عبارة " ... و للجان املراقبة ... " 

الواردين يف الفقرة الثالثة من املادة 4 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار : 

- يعّد شطر الجملة " ...و الحصول عىل نسخة منها. " الوارد يف الفقرة الثالثة من املادة 4 من القانون 

العضوي، موضوع اإلخطار، غري مخالف للدستور، رشيطة مراعاة التحفظات املشار إليها أعاله.

- تعّد عبارة " ... و للجان املراقبة ... " الواردة يف الفقرة الثالثة من املادة 4 من القانون العضوي، 

موضوع اإلخطار، غري مطابقة للدستور.

 رابعا: فيام يخص اإلحالة عىل املادة 61 يف الفقرة الخامسة من املادة 8، و اإلحالة عىل املادة 45 

يف الفقرة الثانية من املادة 11 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

- تصحح اإلحالة يف الفقرة الخامسة من املادة 8 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، و تصاغ كاآليت:

 " يلجأ إىل التوافق أو القرعة، عند االقتضاء، لتعيني املمثلني الخمسة )5( املؤهلني للحضور إىل مكتب 

التصويت يف الحاالت التي يودع فيها أكرث من خمسة )5( مرتشحني قوائم األشخاص املعينني طبقا 

ألحكام املادة 61 من األمر رقم 07-97 " .

- تصحح اإلحالة يف الفقرة الثانية من املادة 11 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، وتصاغ كاآليت: 

املادة 61 : يلزم كل مرتشح بإيداع قامئة األشخاص، الذين يؤهلهم طبقا ألحكام املادتني 45 و 60 من 

األمر رقم 97-07 الساري املفعول خالل مثانية )8( أيام كاملة قبل تاريخ االقرتاع " . 

خامسا: تعّد الفقرة الثانية من املادة 13 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، غري مخالفة للدستور 

رشيطة مراعاة التحفظات املشار إليها أعاله.

سادسا: تعّد عبارة " ... معلّل تعليال كافيا و قانونيا.... ‘‘ الواردة يف الفقرة الثانية من املادة 25 من 

القانون العضوي، موضوع اإلخطار، غري مطابقة للدستور.

العضوي، موضوع  القانون  املادة 25 من  السادسة من  الرابعة والخامسة و  الفقرات  تعّد  سابعا: 
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اإلخطار، غري مطابقة للدستور .

ثامنا: تعّد املادة 28 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، غري مطابقة للدستور.

القانون  تاسعا: تعّد األحكام، غري املطابقة للدستور، جزئيا أو كليا، قابلة للفصل عن باقي أحكام 

العضوي، موضوع اإلخطار.

عارشا: تعّد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور.

حادي عرش: إعادة ترقيم مواد القانون العضوي و تبويبها وفق موضوعاتها .

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بتاريخ 12 و13 و 14 ذي الحجة عام 1424  بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته املنعقدة 

املوافق 3 و 4 و5 فرباير سنة 2004.

رئيس املجلس الدستوري 

محمد بجاوي 
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رأي رقم 02 / ر. ق ع / م د / 04 مؤرخ يف 6 رجب عام 1425 املوافـق 22 غشت سنة 

2004، يتعلـق مبراقبـة مطابقـة القانـون العضوي املتضمـن القانـون األساسـي للقضاء، 

للدستـور.

إن املجلـس الدسـتوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري طبقا ألحكام املادة 165 )الفقرة الثانية( من 

الدستور، بالرسالة املؤرخة يف 07 غشت 2004، املسجلة باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 

07 غشت 2004، تحت رقم 249، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي املتضمن القانون األسايس 

للقضاء، للدستور، 

- وبـناء عىل الدستور، السـيام املواد 21 و29 و56 و119 )الفقرتان األوىل و الثالثة( و 120 )الفقرتان 

األوىل والثانية( و 122 و123 و125 و 126 و138 و140 و148 و157 و163 )الفقرة األوىل( و165 

)الفقرة الثانية( و 167 )الفقرة األوىل( و 180 )الّمطة األوىل( منه، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 25 ربيع األول عام 1421 املوافق 28 يونيو سنة 2000، املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، 

وبـعـد االستـامع إىل العضو الـمقـرر، 

يف الــشــكــل :

- اعتبارا أن القانون العضوي املتضمن القانون األسايس للقضاء، موضوع اإلخطار، أودع مرشوعه رئيس 

الحكومة مكتب املجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للامدة 119 )الفقرة 

الثالثة( من الدستور، 

- و اعتبارا أن القانون العضوي املتضمن القانون األسايس للقضاء، املعروض عىل املجلس الدستوري 

قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مرشوعه موضوع مناقشة من طرف املجلس الشعبي الوطني 

ومجلس األمة، وحصل عىل املصادقة وفقا للامدة 123 )الفقرة الثانية( من الدستور، من طرف املجلس 

الشعبي الوطني يف جلسته بتاريخ 24 جامدى األوىل عام 1425 املوافق 12 يوليو سنة 2004 و من 

طرف مجلس األمة يف جلسته بتاريخ 29 جامدى األوىل عام 1425 املوافق 17 يوليو سنة 2004، خالل 

دورة الربملان العادية املفتوحة بتاريخ 12 محرم عام 1425 املوافق 3 مارس سنة 2004، 

- و اعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري ملراقبة مطابقة القانون العضوي املتضمن 

القانون األسايس للقضاء، للدستور، جاء وفقا للامدة 165 )الفقرة الثانية( من الدستور، 
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يف املــوضــوع

أوال: فيام يخص مقتضيات القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

1 - فيام يخص االستناد إىل املواد 141 و 142 و143 و144 و145 و151 و152 و 153 و154 و156 

من الدستور :

- اعتبارا أن املواد141 و 142 و143 و 144 و145 و151 و152 و153 و154 و156 من الدستور، الواردة 

تحت الفصل الثالث من الباب الثاين املتعلق بتنظيم السلطة القضائية، ال تتناول أحكاماًً تدخل ضمن 

مجال القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحدد لواجبات و حقوق القضاة و كذا تنظيم سري مهنتهم، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإن املواد املذكورة أعاله، ال تشكل مرجعا أساسيا لالستناد إليها ضمن املقتضيات، 

طاملا أن مضمونها ال يدخل ضمن مجال القانون العضوي املتضمن القانون األسايس للقضاء، 

2 - فيام يخص عدم االستناد إىل املواد 120 )الفقرتان األوىل والثانية( و 125 و180 )املطة األوىل( 

من الدستور :

- اعتبارا أن املجلس الدستوري مطالب، عند إخطاره للفصل يف مدى مطابقة قانون عضوي للدستور، 

بأن يتأكد من أن النص املعروض عليه قد استوىف الرشوط املنصوص عليها يف املادة 120 )الفقرتان 

األوىل و الثانية( من الدستور، 

- واعتبارا أن املرشع، عندما أحال عىل التنظيم كيفيات تطبيق املواد 20 و 29 و30 و 39 و 40 و41 

و48 و 49 و 50 و 53 و57 و58 و91 و 92 و93 و 96 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، يكون 

قد استند ألحكام املادة 125 الفقرة الثانية من الدستور، دون ذكرها ضمن املقتضيات، 

- واعتبارا أن املرشع استند يف مقتضيات القانون العضوي، موضوع اإلخطار، إىل القانون رقم 89 - 22 

املؤرخ يف 14 جامدى األوىل عام 1410 املوافق 12 ديسمرب سنة 1989 واملتعلق بصالحيات املحكمة 

العليا و تنظيمها و سريها، املعدل و املتمم، و األمر رقم 65-278 املؤرخ يف 22 رجب عام 1385 املوافق 

16 نوفمرب سنة 1965 واملتضمن التنظيم القضايئ، الساري املفعول مبوجب املادة 180 )املطة األوىل( 

من الدستور، ريثام يتم استبدالهام بقانونني عضويني، تطبيقا ألحكام املادتني 123 )املطة الخامسة 

من الفقرة األوىل( و 153 من الدستور، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإّن عدم ذكر املواد 120 )الفقرتان األوىل والثانية( و 125 )الفقرة الثانية( و 180 

)املطة األوىل( من الدستور، ضمن املقتضيات، يعد سهوا يتعني تداركه، 

3 - فيام يخص االستناد إىل املرسوم رقم 83-617 املؤرخ يف 25 محرم عام 1404 املوافق 10 أكتوبر 
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سنة 1983 واملتعلق بتقاعد اإلطارات السامية يف الحزب و الدولة، املعدل و املتمم، و املرسوم رقم 

86-264 املؤرخ يف 26 محرم عام 1407 املوافق 30 سبتمرب سنة 1986 واملتعلق بصندوق تقاعد 

اإلطارات السامية لألمة، و كذا املرسوم التنفيذي رقم 90-139 املؤرخ يف 24 شوال عام 1410 املوافق 

19 مايو سنة 1990 و املتعلق بتنظيم املعهد الوطني للقضاء و سريه وحقـوق الطلبـة و واجباتهم، 

املعدل و املتمم :

 - اعتبارا أن املؤسس الدستوري، تكريسا ملبدأ الفصل بني السلطات، خول املرشع صالحية الترشيع 

املخصصة  التنظيمية  املجاالت  إىل  يتعداها  أن  الدستور، دون  له حرصا يف  املخصصة  املجاالت  يف 

للسلطة التنفيذية، 

- واعتبارا أنه إذا كان املرشع ملزما باالستناد إىل الدستور، و عند االقتضاء، إىل النصوص الترشيعية 

التي لها عالقة مبوضوع النص املصادق عليه، فإنه باملقابل ال ميكنه االستناد إىل نصوص تنظيمية 

صادرة عن السلطة التنفيذية، 

القانون العضوي، موضوع اإلخطار، إىل  بالنتيجة، فإن املرشع حني استند يف مقتضيات  - واعتبارا 

املراسيم املذكورة أعاله، يكون قد خالف مبدأي الفصل بني السلطات و التوزيع الدستوري ملجاالت 

االختصاص.

4 - فيام يخص عدم االستناد إىل األمر رقم 70-86 املؤرخ يف 17 شوال عام 1390 املوافـق 15 ديسمرب 

سنة 1970 واملتضمن قانون الجنسية الجزائرية، و األمر رقم 97-04 املؤرخ يف 2 رمضان عام 1417 

املوافق 11 يناير سنة 1997 املتعلق بالترصيح باملمتلكات :

القانون العضوي، موضوع اإلخطار، لتوظيف الطلبة  - اعتبارا أن املرشع اشرتط يف املادة 41 من 

القضاة، مبوجب  الجزائرية األصلية أو املكتسبة، كام أوجب عىل جميع  بالجنسية  التمتع  القضاة، 

املادة 25، اكتتاب ترصيح مبمتلكاتهم وفقا للكيفيات املحددة يف الترشيع و التنظيم املعمول بهام، 

- و اعتبارا أن رشوط التمتع بالجنسية الجزائرية محددة مبوجب األمر رقم 70-86 املتضمن قانون 

الجنسية الجزائرية واملذكور أعاله، 

- و اعتبارا أن التأسيس لواجب الترصيح باملمتلكات و كيفيات القيام به محدد مبوجب األمر رقم 

97-04 املتعلق بالترصيح باملمتلكات واملذكور أعاله، 

- و اعتبارا أن النصني السابقني يشكالن مرجعني أساسيني لالستناد إليهام ضمن مقتضيات القانون 

العضوي، موضوع اإلخطار، 
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- و اعتبارا بالنتيجة، فان إغفال اإلشارة إىل هذين النصني الترشيعيني ضمن املقتضيات، يعد سهوا 

يتعني تداركه. 

ثانيا: فيام يخص مصطلح " هذا القانون " الوارد يف املواد: األوىل )الفقرة الثانية( و 28 )الفقرة األوىل( 

و30 )الفقرة األوىل( و35 )الفقرة األوىل( و36 )الفقرة األوىل( و44 )الفقرة األوىل( و 51 و 59 )الفقرة 

الثانية( و63 )الفقرة األوىل( و77 و87 )املطة الثالثة( و 89 و 94 و95 )الفقرة الثانية( و97 و98 و99 

من القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

- اعتبارا أن املرشع استعمل مصطلح " هذا القانون " يف املواد األوىل )الفقرة الثانية( و 28 )الفقرة 

األوىل( و 30 )الفقرة األوىل( و35 )الفقرة األوىل( و36 )الفقرة األوىل( و 44 )الفقرة األوىل( و 51 و59 

)الفقرة الثانية( و63 )الفقرة األولـى( و77 و 87 )املطة الثالثة( و 89 و 94 و 95 )الفقرة الثانية( 

و97 و 98 و99، دون أن يضفي عليه صفة " العضوي " املكرسة يف الدستور، 

- واعتبارا أن املؤسس الدستوري ميز القوانني العضوية عن القوانني العادية، من حيث االصطالح 

الدستوري، واإلجراءات الواجب احرتامها عند اإلعداد و املصادقة، وكذا املجال املخصص لكل منها، 

- و اعتبارا أن املؤسس الدستوري خص الربملان بصالحية الترشيع بقانون عضوي فيام يتعلق مبوضوع 

القانون األسايس للقضاء، استناداً إىل أحكام املادة 123 )املطـة الخامسة( من الفقرة األوىل، 

 - و اعتبارا بالنتيجة، فإّن استعامل مصطلح " هذا القانون " دون إضفاء صفة " العضوي " عليه 

يف املواد املذكورة أعاله، يعّد سهوا يتعني تداركه. 

ثالثا: فيام يخص مصطلح " للقانون " الوارد يف املادة 4 )الفقرة الثانية( و مصطلح " ملبدأ الرشعية 

" الوارد يف املادة 8 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مأخوذين مجتمعني ملا لهام من تشابه 

يف املوضوع:

- اعتبارا أن املرشع باستعامله املصطلحني املذكورين أعاله، يكون قد أخضع القضاة عند تعيينهم 

األول و قبل تولّيهم وظائفهم، لليمني، بأن يحكموا وفقا للقانون، كام ألزمهم بأن يصدروا أحكامهم 

طبقا ملبدأ الرشعية، 

- واعتبارا أّن املؤّسس الدستوري، أّسس القضاء عىل مبادئ الرشعية مبوجب املادة 140 من الدستور، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإن املرّشع حني اعتمد مصطلح " للقانون " الوارد يف املادة 4 )الفقرة الثانية( 

و مصطلح " ملبدأ الرشعية " الوارد يف املادة 8، يكون قد استعمل مصطلحا ال يعكس بأمانة إرادة 

املؤّسس الدستوري املعرب عنها يف املادة 140 من الدستور .
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رابعا: فيام يخص مصطلح " بإنصاف " الوارد يف املادة 4 )الفقرة الثانية( ومصطلح " اإلنصاف " الوارد 

يف املادة 8 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مأخوذين مجتمعني ملا لهام من تشابه يف املوضوع :

- اعتبارا أن املرشع باستعامله املصطلحني املذكورين أعاله، يكون قد أخضع القضاة، عند تعيينهم 

األول وقبل توليهم وظائفهم، لليمني بأن يحكموا بإنصاف، كام ألزمهم بأن يصدروا أحكامهم طبقا 

ملبدأ اإلنصاف، 

- واعتبارا أن املؤسس الدستوري، أّسس القضاء عىل مبادئ الرشعية و املساواة، دون سواها، مبوجب 

املادة 140 من الدستور، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإن املرشع حني رتب التزاما إضافيا عىل عاتق القضاة عند أدائهم لليمني، بأن 

يحكموا بإنصاف و بأن يصدروا أحكامهم طبقا ملبدأ اإلنصاف، يكون قد أخّل بأحكام املادة 140 من 

الدستور.

خامسا: فيام يخص املادة 15 )الفقرة األخرية( من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كام 

يأيت : 

املادة 15 : ………………………………………………………………………… 

 " كل قاض ينتخب ضمن قامئة حرة يوضع بقوة القانون يف حالة إلحاق " 

- اعتبارا أن املؤسس الدستوري كرس استقاللية السلطة القضائية يف املادة 138 من الدستور، وحدد 

مامرستها يف إطار القانون.

- واعتبارا أن املرشع، تجسيدا ملبدأ استقاللية السلطة القضائية، أخضع القـايض مبوجب املواد 7، 

14 و15 )الفقرة األولـى(، لجملة من الواجبات املهنية، السيام واجب التحفظ والحياد واالستقاللية، 

وحظر عليه االنتامء إىل أي حزب سيايس أو مامرسة أي نشاط سيايس أو نيابة انتخابية سياسيا، 

- و اعتبارا أن املرشع حني أقر مبوجب املادة 15 )الفقرة األخرية( وضع القايض الذي ينتخب ضمن 

قامئة حرة يف حالة إلحاق بقوة القانون، يكون قد أغفل طبيعة املهمة النيابية التي تخول للنائب، 

عالوة عىل صالحية املساهمة يف الترشيع، حق مراقبة عمل الحكومة وهو نشاط ذو طبيعة سياسية 

محظورة مبوجب املادة 14، 

- و اعتبـارا بالنتيجة، فإّن النشاط السيايس الذي ميارسه القايض، مرتشحا كان أو منتخبا، ضمن قامئة 

حرّة، يتعارض مع واجب التحفظ و الحياد و استقاللية السلطة القضائية .
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سادسا: فيام يخص املادة 19 )الفقرة األخرية( من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كام يأيت:

املادة 19 : ………………………………………………………………………… 

 " ال تطبق أحكام هذه املادة عىل قضاة املحكمة العليا ومجلس الدولة. " 

- اعتبارا أن املرشع استثنى قضاة املحكمة العليا و مجلس الدولة من إلزامية الترصيح لوزير العدل 

يف الحالة التي يكون فيها زوج أحدهم ميارس نشاطا خاصا و مربحا، وألزم باقي القضاة القيام بهذا 

اإلجراء، 

 - و اعتبارا أن املرشع بإدراجه هذا االستثناء يف صلب املادة 19، يكون قد أوجد حالتني متميزتني 

يف سلك مهني واحد، وهو ما يشكل إخالال مببدأ املساواة املكرس دستوريا بني فئات متواجدة يف 

نفس الوضعية، كام تقتضيه املادة 29 من الدستور، 

إلزامية  الدولة من  العليا و مجلس  بالنتيجة، فإّن املرشع حني استثنى قضاة املحكمة  - و اعتبارا 

الترصيح لوزير العدل يف الحالة املنصوص عليها يف املادة 19 )الفقرة الثانية(، يكون قد خالف أحكام 

املادة 29 من الدستور .

سابعا: فيام يخص املادة 24 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كام يأيت :

 " املادة 24 : يتناىف اإلثراء الخفي أو غري املربر مع مهنة القايض‹‹

- اعتبارا أن املؤسس الدستوري منع مبوجب املادة 21 من الدستور استغالل الوظائف يف مؤسسات 

الدولة لإلثراء، أو استعاملها كوسيلة لخدمة املصالح الخاصة، 

- و اعتبارا أن املنع املنصوص عليه يف املادة 21 من الدستور ينطبق عىل جميع موظفي الدولة مبا 

يف ذلك القضاة، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإن املرشع حني منع الجمع بني مهنة القايض و اإلثراء الخفي أو غري املربر، 

يكون قد أحدث مقاربة بني عمل غري مرشوع ومهنة القايض، كام أحدث إخالال بأحكام املادة 21 

من الدستور التي ال متنح الخيار بني مهنة القضاء واإلثراء الخفي أو غري املربر، بل متنع أصال استغالل 

الوظائف يف مؤسسات الدولة لإلثراء .

ثامنا: فيام يخص املادة 27 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كام يأيت :

 " املادة 27 : ميكن املجلس األعىل للقضاء أو وزير العدل أن يأمر بكل إجراء قصد التأكد من صحة 

الترصيح باملمتلكات. " 
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- اعتبارا أن املرشع حني أخضع القايض، مبوجب املادة 25 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

لواجب الترصيح مبمتلكاته وفقا للكيفيات املحددة يف الترشيع والتنظيم املعمول بهام، يكون قد أحال 

املواضيع املتعلقة بكيفيات تطبيق هذا الواجب عىل الترشيع الساري املفعول املتعلق باملوضوع، 

- و اعتبارا أن املرشع سبق له و أن حدد أهداف الترصيح باملمتلكات و إجراءات القيام به والعقوبات 

املرتتبة عىل اإلخالل بهذا الواجب يف األمر رقم 97-04 املؤرخ يف 2 رمضان عام 1417 املوافق 11 يناير 

سنة 1997 واملتعلق بالترصيح باملمتلكات، 

- و اعتبارا أن مضمون املادة 27 ال يدخل ضمن مجال القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج املادة 27 يف القانون العضوي، موضوع اإلخطار، ميس مببدأ التوزيع 

الدستوري ملجاالت االختصاص.

تاسعا: فيام يخص املادة 31 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كام يأيت : 

 " املادة 31: القايض محمي من كل أشكال الضغوط أو التدخالت أو املناورات، التي قد ترض بأداء 

مهمته أو متس بنزاهة حكمه وحياده " .

- اعتبارا أن املرشع نقل ضمن املادة 31، نص املادة 48 من الدستور حرفيا و أضاف إليه مصطلح 

" و حياده "، 

- و اعتبارا أّن نقل املرشع لحكم من الدستور نقال حرفيا أو نقال بإضافة مصطلح حتى و لو كان إىل 

قانون عضوي ال يشكل يف حّد ذاته عمال ترشيعيا، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإّن املرشع بنقله لحكم من الدستور مع إضافة مصطلح إىل القانون العضوي، 

موضوع اإلخطار، يكون قد تجاوز صالحياته.

عارشا: فيام يخص اإلحالة إىل املادة 16 الواردة يف املادة 35 )الفقرة األوىل( من القانون العضوي، 

موضوع اإلخطار، مأخوذة بصفة منفردة واملحررة كام يأيت : 

 " املادة 35 : الحق النقايب معرتف به للقايض يف حدود األحكام املنصوص عليها يف املواد 7 و 12 

و16 من هذا القانون " .

النقايب معرتف به لجميع املواطنني، دون قيـد أو رشط، مبقتىض املادة 56 من  - اعتبارا أن الحق 

الدستور، 

- و اعتـبارا أن املـرشع ضيق يف املادة 35 )الفقرة األوىل( من القانون العضـوي، موضـوع اإلخطـار، 
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عند اإلحالة إىل املادة 16 من نفس القانون، من حرية مامرسة القايض لحقه النقايب، وذلك بإجباره 

عىل الترصيح بذلك لوزير العدل حتى يتمكن، عند االقتضاء، من اتخاذ التدابري الرضورية للمحافظة 

عىل استقاللية وكرامة القضاء، 

- و اعتبارا انه إذا كان للمرشع الحق يف وضع رشوط ملامرسة الحق النقايب نظرا لخصوصية مهنة 

القايض، إال أنه ال يستطيع تقييد هذا الحق الدستوري، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإن ترصيح القايض بنشاطه النقايب لوزير العدل، للّسامح له باتخاذ تدابري يف 

املوضوع، من شأنه املساس بإرادة املؤسس الدستوري الضامنة ملامرسة جميع املواطنني للحق النقايب.

حادي عرش : فيام يخص عنواين الفصل األول و الفرع األول من الباب الثالث و ترتيب موادهام :

- اعتبارا أن املرشع عند ترتيبه ملراحل تنظيم سري مهنة القضاة يف الفصل األول من الباب الثالث، 

تدرج من التوظيف إىل التكوين ثم التعيني و أخريا الرتسيم، 

- واعتبارا أن هذا التدرج انعكس عىل عنوان الفرع األول من الفصل و الباب املذكورين أعاله، ونتج 

عنه الترشيع ملرحلة التوظيف قبل التكوين، لذلك جاءت املادة 38 من القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار، تشرتط أن يكون توظيف القضاة من بني حاميل شهادات املدرسة العليا للقضاء، دون أن 

يسبقه الحكم القايض بتحويل املعهد الوطني للقضاء إىل مدرسة عليا للقضاء، 

- و اعتبارا أنه دون إعادة ترتيب مواد الفرع األول من الفصل و الباب املذكورين أعاله، تكون املدرسة 

العليا للقضاء املنصوص عليها يف املادة 38، مفتقدة لسند وجودها، 

- و اعتبارا بالنتيجة، و ضامنا النسجام مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار، يتعني إعادة صياغة 

عنواين الفصل األول و الفرع األول من الباب الثالث، وترتيب مواد الفرع األول. 

ثاين عرش : فيام يخص شطر الجملة " ... منذ عرش )10( سنوات عىل األقل.‹‹ الوارد يف املادة 41 

)الفقرة الثانية( من القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

- اعتبارا أن املرشع اشرتط يف توظيف الطلبة القضاة التمتع بالجنسية الجزائرية األصلية أو املكتسبة 

منذ عرش )10( سنوات عىل األقل، 

و اعتبارا أن املادة 29 من الدستور تنص عىل أن كل املواطنني سواسية أمام القانون و ال ميكن التذرع 

بأي رشط أو ظرف لإلخالل بهذا املبدأ

- و اعتبارا أن قانون الجنسية الجزائرية الصادر مبوجب األمر رقم 70-86 املؤرخ يف17 شوال عام 1390 
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املوافق 15 ديسمرب سنة 1970، ينص عىل مبدأ عام يف املادة 15 منه يقيض بتمتع الشخص الذي 

يكتسب الجنسية الجزائرية بجميع الحقوق املتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها، 

انتخابية لألجنبي  نيابة  إسناد  األمر،  املادة 16 من نفس  العام، مبوجب  املبدأ  ويستثني من هذا 

اكتسابها ما مل يعف من هذا  تاريخ  الجزائرية خالل اجل خمس سنوات من  بالجنسية  املتجنس 

الرشط مبوجب مرسوم التجنس، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإّن هذا االستثناء املنصوص عليه يف املادة 16 من قانون الجنسية الجزائرية ورد 

عىل سبيل الحرص و ال يتعلق مبهنة القضاء، وبالتايل فإّن شطر الجملة " ... منذ عرش )10( سنوات 

عىل األقل. " الوارد يف املادة 41 )الفقرة الثانية(، يخل مببدأ مساواة املواطنني أمام القانون، املنصوص 

عليه يف املادة 29 من الدستور.

ثالث عرش: فيام يخص باقي مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

- اعتبارا أن املجلس الدستوري مل يعاين مخالفة باقي مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار، ألي 

حكم أو مبدأ دستوري .

لهذه األسباب :

يـديل بالـرأي اآليت :

يف الشـكـل :

أوال: أن إجراءات اإلعداد و املصادقة عىل القانون العضوي املتضمن القانون األسايس للقضاء، موضوع 

اإلخطار، جاءت مطابقـة ألحكام املاّدتني 119 )الفقرة الثالثـة( و 123 )الفقرة الثانية( من الدستور 

العضوي  القانون  الدستوري، بخصوص مراقبة مطابقة  الجمهورية املجلس  ثانيا: أن إخطار رئيس 

املتضمن القانون األسايس للقضاء، للدستور، تّم تطبيقا ألحكام املادة 165 )الفقرة الثانية( من الدستور

يف املــوضـوع : 

أوال: فيام يخص مقتضيات القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

1 - تعاد صياغة املقتىض األوىل كام يأيت :

بناء عىل الدستور، السيام املواد 78-7 و119 )الفقرتان األوىل و الثالثة( و120 )الفقرتان األوىل والثانية( 

و 122 و 123 و 125 و 126 و 138 و139 و140 و 146 )الفقرة األوىل( و147 و148 و 149 و 150 

و 155 و 157 و 165 )الفقرة الثانية( و 180 )املطة األوىل( منه، 
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2 - تحذف املقتضيات الثامنة و التاسعة و العارشة .

3 - يضاف مقتضيان إىل القانون العضوي، موضوع اإلخطار، يرتبان حسب تاريخ صدورهام، وتعاد 

صياغتهام كام يأيت :

 " - و مبقتىض األمر رقم 70-86 مؤرخ يف 17 شوال عام 1390 املوافق 15 ديسمرب سنة 1970 واملتضمن 

قانون الجنسية الجزائرية "، 

 " -و مبقتىض األمر رقم 97-04 املؤرخ يف 2 رمضان عام 1417 املوافق 11 يناير سنة 1997 واملتعلق 

بالترصيح باملمتلكات "، 

ثانيا: فيام يخص اإلغفال املعايـن يف املواد : األوىل )الفقرة الثانية( و 28 )الفقرة األوىل( و 30 )الفقرة 

الثانية(  األوىل( و 35 )الفقرة األوىل( و36 )الفقرة األوىل( و44 )الفقرة األوىل( و51 و59 )الفقرة 

و63 )الفقرة األوىل( و77 و 87 )املطة الثالثة( و 89 و94 و95 )الفقرة الثانية( و 97 و 98 و 99 من 

القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

- يستبدل مصطلح " هذا القانون " الوارد يف املواد املذكورة أعاله، مبصطلح " هذا القانون العضوي " .

ثالثا: فيام يخص مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املطابقة جزئيا للدستور :

1 - تعّد الفقرة الثانية من املادة 4، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كام يأيت : 

 " بسم الله الرحمن الرحيم 

أقسم بالله العيل العظيم أن أقوم مبهمتي بعناية و إخالص و أن أحكم وفقا ملبادئ الرشعية واملساواة، 

و أن أكتم " ...

2 - تعد املـادة 8، مطابقة جزئيا للدستور، و تعاد صياغتها كام يأيت :

" املادة 8 : يجب عىل القايض أن يصدر أحكامه طبقا ملبادئ الرشعية و املساواة. و ال يخضع يف ذلك... " 

3 - تعد الفقرة األخرية من املادة 15 غري مطابقة للدستور .

4 - تعد الفقرة األخرية من املادة 19 مطابقة جزئيا للدستور، و تعاد صياغتها كام يأيت: 

 " ال تطبق أحكام الفقرة األوىل من هذه املادة عىل قضاة املحكمة العليا و مجلس الدولة " 

5 - تعد الفقرة األوىل من املادة 35 مطابقة جزئيا للدستور، و تعاد صياغتها كام يأيت :

" املادة 35 : الحق النقايب معرتف به للقايض يف حدود األحكام املنصوص عليها يف املاّدتني 7 و 12 من 
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هذا ... "

6 - تعاد صياغة عنواين الفصل األول و الفرع األول من الباب الثالث، و ترتيب مواد الفرع األول كام يأيت: 

 " - الفصل األول : التكوين و التوظيف و التعيني و الرتسيم 

- الفرع األول : التكوين و التوظيف

املادة 38 : يحول املعهد الوطني للقضاء إىل مدرسة عليا للقضاء... 

املادة 39 : تنظم املدرسة العليا للقضاء تحت مسؤوليتها... 

املادة 40 : يشرتط يف توظيف... 

املادة 41 : يوظّف القضاة من بني حاميل... " 

7 - يعّد شطر الجملة " ... منذ عرش )10( سنوات عىل األقل .‹‹ الوارد يف املادة 41، غري مطابق للدستور

رابعا: فيام يخص مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار، غري املطابقة للدستور :

تعد املواد 24 و 27 و 31 غري مطابقة للدستور. 

خامسا: تعد األحكام غري املطابقة للدستور، كليا أو جزئيا، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون 

العضوي، موضوع اإلخطار.

سادسا: تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور.

القانون  للدستور، يصبح عدد مواد  املواد 24 و27 و31  الترصيح بعدم مطابقة  بناء عىل  سابعا: 

العضوي، موضوع اإلخطار، 97 مادة .

ثامنا: يعاد ترقيم مواد القانون العضوي موضوع اإلخطار .

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية .

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته املنعقدة بتاريخ 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 27 

و 28 جامدى الثانية و 6 رجب عام 1425 املوافق 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 22 

غشت سنة 2004.

رئيس املجلس الدستوري 

محمد بجاوي 
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رأي رقم 03 / ر. ق ع / م د / 04 مؤرخ يف 6 رجب عام 1425 املوافـق 22 غشت سنة 

2004، يتعلـق مبراقبـة مطابقـة القانـون العضـوي املتعلـق بتشكيـل املجلس األعلـى 

للقضـاء و عملـه و صالحياتـه، للدستـور.

إن املجلـس الدسـتوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري طبقا ألحكام املادة 165 )الفقرة الثانية( من 

الدستور، بالرسالة املؤرخة يف 07 غشت 2004، املسجلة باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 

07 غشت 2004، تحت رقم 250، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق بتشكيل املجلس 

األعىل للقضاء وعمله و صالحياته، للدستور، 

- وبناء عىل الدستور، السيمـا املواد 93 و119 )الفقرتان األوىل و الثالثة( و 120 )الفقرتان األوىل 

والثانية( و 123 و125 )الفقرة الثانية( و 126 و157و 163 )الفقرة األوىل( و 165 )الفقرة الثانية( 

و167 )الفقرة األوىل( و 180 )املطة األوىل(، منه، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 25 ربيع األول عام 1421 املوافق 28 يونيو سنة 2000، املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، 

وبـعـد االستـمـاع إىل العضو الـمـقـرر، 

يف الــشــكــل

- اعتبـارا أّن القانون العضوي املتعلق بتشكيل املجلس األعىل للقضاء وعمله و صالحياته، موضوع 

اإلخطار، أَْودََع مرشوعه رئيس الحكومة مكتب املجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة 

وفقا للامّدة 119 )الفقرة الثالثة( من الدستور، 

- واعتبارا أن القانون العضوي املتعلق بتشكيل املجلس األعىل للقضاء وعمله و صالحياته، املعروض 

عىل املجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مرشوَعُه موضوع مناقشة من طرف 

املجلس الشعبي الوطني و مجلس األمة، و حصل عىل املصادقة وفقا للامدة 123 )الفقرة الثانية( 

من الدستور، من طرف املجلس الشعبـي الوطنـي يف جلسته بتاريخ 24 جامدى األوىل عام 1425 

املوافـق 12 يوليـو سنة 2004 و من طرف مجلس األمـة يف جلسته بتاريخ 29 جامدى األوىل عام 

1425 املوافق 17 يوليـو سنة 2004، خالل دورة الربملان العادية املفتوحة بتاريخ 12 محرم عام 1425 

املوافـق 3 مارس سنة 2004، 

- و اعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري ملراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق 
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بتشكيل املجلس األعىل للقضاء و عمله و صالحياته، للدستور، جاء وفقا ألحكام املادة 165 )الفقرة 

الثانية( من الدستور، 

يف املــوضــوع :

أوال: فيام يخص مقتضيات القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

1 - فيام يخص االستناد إىل املادة 78-2 و 7 من الدستور :

- اعتبارا انه مبوجب املادة 78 1- و 2 و 7 من الدستور خول املؤسس الدستوري رئيس الجمهورية 

صالحية التعيني يف الوظائف واملهام املنصوص عليها يف الدستور، والوظائف املدنية والعسكرية يف 

الدولة، وكذا تعيني القضاة، 

- واعتبارا أن العضوية يف املجلس األعىل للقضاء ال تعّد من املهام املنصوص عليها يف الدستور وال 

تدخل ضمن الوظائف املدنية و العسكرية يف الدولة، فضال عن أّن الشخصيات التي يعينها رئيس 

الجمهورية ضمن تشكيلة املجلس األعىل للقضاء تكون من خارج سلك القضاة، استنادا إىل أحكام 

املادة 157 من الدستور، و املادة 3 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن املادة 78-2 و 7 ال تدخل ضمن مقتضيات هذا القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار، 

2 - فيام يخص االستناد إىل املواد 139 و140 و141 و142 و143 و 144 و145 و 146 و150 و153 

من الدستور :

- اعتبارا أن املواد 139 و 140 و 141 و 142 و 143 و 144 و 145 و 146 و 150 و153 من الدستور، 

ال تتناول أحكاما تدخل ضمن مجال القانون العضوي املتعلق بتشكيل املجلس األعىل للقضاء وعمله 

و صالحياته، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن املواد املذكورة أعاله، ال تشكل مرجعا أساسيا لالستناد إليها ضمن املقتضيات، 

طاملا أن مضمون هذه املواد ال يدخل ضمن األحكام التي لها عالقة بتشكيل املجلس األعىل للقضاء 

وعمله و صالحياته، 

3 - فيام يخص عدم االستناد إىل املواد 120 )الفقرتان األوىل و الثانية( و125 )الفقرة الثانية( و 180 

)املطة األوىل( من الدستور :

- اعتبارا أن املجلس الدستوري مطالب، عند إخطاره، للفصل يف مدى مطابقة قانون عضوي للدستور، 
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بأن يتأكد من أن النص املعروض عليه قد استوىف الرشوط املنصوص عليها يف املادة 120 )الفقرتان 

األولـى و الثانية( من الدستور، 

- واعتبارا أن املرشع عندما أحال إىل التنظيم، كيفيات تطبيق املواد 5 و 8 و 17 و 39 من القانون 

العضوي، موضوع اإلخطار، يكون قد استند إىل أحكام املادة 125 )الفقرة الثانية( من الدستور، دون 

ذكرها ضمن املقتضيات، 

القانون  إىل  اإلخطار،  موضوع  العضوي،  القانون  مقتضيات  يف  استند  املرشع  أن  اعتبارا  و   - 

واملتعلق   1989 12 ديسمرب سنة  املوافق   1410 عام  األوىل  14 جامدى  املؤرخ يف   22  -  89 رقم 

بصالحيات املحكمة العليا و تنظيمها و سريها، املعدل و املتمم، و األمر رقم 65-278 املؤرخ يف 22 

رجب عام 1385 املوافق 16 نوفمرب سنة 1965 واملتضمن التنظيم القضايئ، الساري املفعول مبوجب 

املادة 180 )املطة األوىل( من الدستور، ريثام يتم استبدالهام بقانونني عضويني، تطبيقا ألحكام املادتني 

123 )املطة الخامسة من الفقرة األوىل( و 153 من الدستور، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإّن عدم ذكر املواد 120 )الفقرتان األوىل و الثانية( و125 )الفقرة الثانية( و180 

)املطة األوىل( من الدستور، ضمن املقتضيات، يعد سهوا يتعني تداركه.

4 - فيام يخص االستناد إىل القانون العضوي رقم .. املؤرخ يف .... و املتضمن القانون األسايس للقضاء :

- اعتبارا أن القانون رقم 89-21 املؤرخ يف 12 ديسمرب 1989 و املتضمن القانون األسايس للقضاء، 

املعدل و املتمم، هو الساري املفعول بحكم املادة 180 )املطة األوىل( إىل حني استبداله بقانون عضوي 

تطبيقا للامدة 123 )املطة الخامسة من الفقرة األوىل( من الدستور، 

- و اعتبارا أنّه ال ميكن االستناد إىل القانون العضوي املتضمن القانون األسايس للقضاء ضمن املقتضيات، 

طاملا أنّه مل يصدره رئيس الجمهورية 

- واعتبارا بالنتيجة، فإنّه ال ميكن االستناد إىل القانون العضوي رقم...املؤرخ يف... واملتضمن القانون 

األسايس للقضاء، ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع اإلخطار .

5 - فيام يخص عدم االستناد إىل القانون رقم 89-21 املؤرخ يف 14 جامدى األوىل عام 1410 املوافق 

12 ديسمرب سنة 1989 واملتضمن القانون األسايس للقضاء، املعدل و املتمم :

- اعتبارا أن املرشع نص يف املادة 40 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، عىل استمرار رسيان مفعول 

النصوص التطبيقية للقانون رقم 89-21 املؤرخ يف 12 ديسمرب سنة 1989 واملتضمن القانون األسايس 

للقضاء، املعّدل و املتّمم، إىل حني صدور النصوص التطبيقية للقانون العضوي، موضوع اإلخطار، 
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- واعتبارا بالنتيجة، فان القانون رقم -89 21 املؤرخ يف 14 جامدى األوىل عام1410 املوافق 12 ديسمرب 

سنة 1989 واملتضمن القانون األسايس للقضاء، املعدل واملتّمم، يشكل مرجعا أساسيا لالستناد إليه 

ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع اإلخطار .

ثانيا: فيام يخص املادة 2 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار واملحررة كام يأيت :

 " املادة 2 : يحدد مقر املجلس األعىل للقضاء يف الجزائر العاصمة. " 

- اعتبارا أن املرشع، حني حدد مقر املجلس األعىل للقضاء يف الجزائر العاصمة، يكون قد أغفل السلطة 

املخولة لرئيس الجمهورية يف الحالة االستثنائية مبوجب الفقرة الثالثة من املادة 93 من الدستور، 

التخاذ اإلجراءات االستثنائية التي تستوجبها املحافظة عىل استقالل األمة و املؤسسات الدستورية 

يف الجمهورية، 

- واعتبارا بالنتيجة، يتعني تدارك اإلغفال املذكور أعاله .

ثالثا: فيام يخص مصطلح " القانون األسايس للقضاء " الوارد يف املادتني 4 )الفقرة الثانية( و20 من 

القانون العضوي، موضوع اإلخطار، واملحررتني كام يأيت :

املادة 4 : )الفقرة الثانية(

 " غري أن القضاة الذين صدرت ضدهم العقوبات التأديبية املقررة من قبل املجلس األعىل للقضاء 

ال ينتخبون إال بعد رد اعتبارهم حسب الرشوط املحددة يف القانون األسايس للقضاء " .

 " املادة 20 : يختص املجلس األعـىل للقضاء بالنظر يف ملفات املرشحني للرتقية و يسهر عىل احرتام 

رشوط األقدمية و رشوط التسجيل يف قامئة التأهيل وعىل تنقيط وتقييم القضاة وفقا ملا هو محدد 

يف القانون األسايس للقضاء... " 

- اعتبارا أن املرشع استعمل مصطلح القانـون األساسـي للقضـاء‹‹ يف املادتني 4 )الفقرة الثانية( و20، 

دون إضافة القانون العضوي املتضمن... "، 

- واعتبارا أن املؤسس الدستوري ميز القوانني العضوية عن القوانني العادية، من حيث االصطالح 

الدستوري، واإلجراءات الواجب احـرتامها عند اإلعـداد و املصادقة، وكذا املجال املخصص لكل منها، 

- واعتبارا أن املؤسس الدستوري خص الربملان بصالحية الترشيع بقانون عضوي فيام يتعلق بالقانون 

األسايس للقضاء، استنادا إىل أحكام املادة 123 )املطة الخامسة من الفقرة األوىل( من الدستور، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإن استعامل مصطلح القانون األسايس للقضاء يف املادتني 4 )الفقـرة الثانية( 
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و20، دون إضافة القانون العضوي املتضمن، يعد سهوا يتعني تداركه.

رابعا: فيام يخص مصطلح هذا القانون الوارد يف املواد 11 )الفقرة الثالثة( و 18 )الفقرة الثانية( و37 

و 38 )الفقرة األوىل(و 39 )الفقرة األوىل( و 40 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

الثالثة( و18 )الفقرة  - اعتبارا أن املرشع استعمل مصطلح " هذا القانون " يف املواد 11 )الفقرة 

الثانية( و37 و38 )الفقرة األوىل( و39 )الفقرة األوىل( و 40 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

دون أن يضفي عليه صفة " العضوي " املكرسة يف الدستور، 

- واعتبارا أن املؤسس الدستوري ميز القوانني العضوية عن القوانني العادية، من حيث االصطالح 

الدستوري، واإلجراءات الواجب احرتامها عند اإلعداد و املصادقة، وكذا املجال املخصص لكل منها، 

- واعتبارا أن املؤسس الدستوري خص الربملان بصالحية الترشيع بقانون عضوي فيام يتعلق بتشكيل 

املجلس األعىل للقضاء وعمله و صالحياته، استنادا إىل أحكام املادة 157من الدستور، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإن استعامل مصطلح هذا القانون دون إضفاء صفة العضوي عليه يف املواد 

املذكورة أعاله، يعّد سهوا يتعني تداركه .

خامسا: فيام يخص اإلحالة إىل املادة 68 من القانون العضوي املتضمن القانون األسايس للقضاء الواردة 

يف املادة 34 )الفقرة األوىل( من القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

- اعتبارا أن املادة 34 )الفقرة األوىل( من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، تحيل إىل املادة 68 من 

القانون العضوي املتضمن القانون األسايس للقضاء، الذي مل يصدر بعد، 

- و اعتبارا أنّه إذا كان للمرّشع الحق يف اإلحالة إىل قانون نص عليه الدستور ومل يصدر بعد، فإنّه 

باملقابل ال ميكنه اإلحالة إىل مادة من مواده ما مل يصبح هذا القانون ساري املفعول، 

- واعتبارا بالنتيجة، يتعني حذف اإلحالة إىل املادة 68 من القانون العضوي املتضمن القانون األسايس 

للقضاء، الواردة يف املادة 34 )الفقرة األوىل( من القانون العضوي، موضوع اإلخطار.

سادسا: فيام يخص املادة 35 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

- اعتبارا أن املرّشع نّص يف املادة 35 عىل استشارة املجلس األعىل للقضاء فيام يتعلق بالطلبات 

واالقرتاحات و اإلجراءات الخاصة بالعفو. 

إبداء رأي استشاري قبل  للقضاء صالحية  الدستوري خول املجلس األعىل  اعتبارا أن املؤسس  - و 

مامرسة رئيس الجمهورية حق العفو مبوجب املادة 156 من الدستور، 
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- و اعتبارا أن املرشع حني نص يف املادة 35 عىل استشارة املجلس األعىل للقضاء فيام يتعلق بطلبات 

املادة 156 من  الوارد يف  الدستوري  الحكم  العفو، يكون قد نقل مضمون  واقرتاحات و إجراءات 

الدستور، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإّن نقل املرّشع لحكم من الدستور نقال ضمنيا إىل القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار، ال يشكل عمال ترشيعيا يف حّد ذاته، بل تجاوزا ملجال اختصاصه .

سابعا: فيام يخص باقي مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

- اعتبارا أن املجلس الدستوري مل يعاين مخالفة باقي مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار، ألي 

حكم أو مبدأ دستوري .

لهذه األسباب :

يـديل بالـرأي اآليت :

يف الشكل : 

أوال: أن إجراءات اإلعداد و املصادقة عىل القانون العضوي املتعلق بتشكيل املجلس األعىل للقضاء 

وعمله و صالحياته، جاءت مطابقة ألحكام املادتني 119 )الفقرة الثالثة( و 123 )الفقرة الثانية( من 

الدستور .

العضوي  القانون  الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة  املجلس  الجمهورية  أن إخطار رئيس  ثانيا: 

املتعلق بتشكيل املجلس األعىل للقضاء وعمله و صالحياته، للدستور، تم تطبيقا ألحكام املادة 165 

الفقرة الثانية من الدستور .

يف املــوضـوع :

أوال: فيام يخص مقتضيات القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

1 - تعاد صياغة املقتىض األول كام يأيت :

- بنـاء عىل الدستـور، السيمـا املــواد 119 )الفقرتــان األولــى و الثالثــة( و 120 )الفقرتـــان األولـى 

و)الثانية( و122 و123 و125 )الفقرة الثانية( و 126 و138 و 147 و 148 و149 و151 )الفقرة األوىل( 

و 154 و 155 و156 و 157 و165 )الفقرة الثانية( و 180 )املطـة األوىل(، منه " .

2 - يحذف املقتىض املتعلق بالقانون العضوي رقم .. املؤرخ يف... و املتضمن القانون األسايس للقضاء.

3 - يضاف مقتىض يرتب حسب تاريخ صدوره و يصاغ كام يأيت :
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 " -و مبقتىض القانون رقم 89-21 املؤرخ يف 14 جامدى األوىل عام 1410 املوافـق 12 ديسمرب

سنة 1989 واملتضمن القانون األسايس للقضاء، املعدل و املتمم "، 

ثانيا: فيام يخص املادة 2 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

تعد املادة 2 مطابقة جزئيا للدستور، و تعاد صياغتها كام يأيت: 

املادة 2 : مع مراعاة أحكام املادة 93 من الدستور، يكون مقر املجلس األعىل للقضاء يف الجزائر 

العاصمة " .

ثالثا: فيام يخص اإلغفال املعاين يف القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

1 - يستبدل مصطلح القانون األسايس للقضاء مبصطلح القانون العضوي املتضمن القانون األسايس 

للقضاء يف املادتني 4 )الفقرة الثانية( و 20 .

2 - يستبدل مصطلح هذا القانون مبصطلح هذا القانون العضوي يف املواد 11 )الفقرة الثالثة( و 18 

)الفقرة الثانية( و 37 و 38 )الفقرة األوىل( و 39 )الفقرة األوىل( و 40 .

رابعا: يحذف شطر الجملة " ... املادة 68 من ... " من املادة 34 )الفقرة األوىل( من القانون العضوي، 

موضوع اإلخطار.

خامسا: تعد املادة 35 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، غري مطابقة للدستور.

سادسا: تعد األحكام غري املطابقة للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار .

سابعا: تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور .

ثامنا: بناء عىل الترصيح بعدم مطابقة املادة 35 للدستور، يصبح عدد مواد القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار، 40 ماّدة .

تاسعا: يعاد ترقيم مواد القانون العضوي موضوع اإلخطار.

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته املنعقدة بتاريخ 29 جامدى الثانية و 1 و 2 و 5 و 6 رجب 

عام 1425 املوافق 16 و 17 و 18 و21 و 22 غشت سنة 2004.

 

رئيس املجلس الدستوري

محمد بجاوي 
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سنة 2005

اآلراء:

رأي رقم 01 / ر. ق ع / م د / 05 مؤرخ يف 10 جامدى األوىل عام 1426 املوافـق 

17 يونيو سنة 2005، يتعلـق مبراقبـة مطابقـة القانـون العضـوي املتعلـق بالتنظيـم 

القضائـي، للدستـور.

إن املجلـس الدستـوري، 

- بنـاء عىل إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستـوري، طبقـا ألحكـام املـادة 165 )الفقرة الثانية( 

من الدستور، بالرسالة املؤرخة يف 28 مايو سنة 2005، املسجلة باألمـانة العامة للمجلس الدستوري 

بتاريخ 28 مايو سنة 2005، تحت رقم 85، قصـد مراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق بالتنظيـم 

القضايئ، للدستور، 

- و بنـاء علـى الدستور، السيمـا املـواد 118 )الفقرة األوىل( و 119 )الفقرتان األوىل والثالثة( و 120 

)الفقرات األوىل و الثانية و الثالثة( و 122 و 123 و 125 )الفقرة الثانية( و 126 و 163 )الفقرة 

األوىل( و 165 )الفقرة الثانية( و 167 )الفقرة األوىل( و 180 )املطة األوىل( منه، 

- و مبقتىض النظام املؤرخ يف 25 ربيع األول عام 1421 املوافق 28 يونيو سنة 2000، املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، 

و بعـد االستامع إلـى العضو املقرر، 

فـي الشكــل :

- اعتبارا أن القانون العضوي املتعلق بالتنظيـم القضايئ، موضــوع اإلخطــار، أودع مرشوعـه رئيس 

الحكومـة مكتـب املجلس الشعبي الوطنـي بعـد أخـذ رأي مجلس الدولة وفقا للامدة 119 )الفقرة 

الثالثة( من الدستـور، 

- و اعتبارا أن القانون العضوي املتعلق بالتنظيـم القضايئ، املعروض عىل املجلس الدستوري قصــد 

الوطني  الشعبي  املجلس  للدستور، كـان مرشوعـه موضـوع مناقشـة من طرف  مراقبة مطابقته 

و مجلس األمة، و حصــل وفقـا للامدة 123 )الفقرة الثانية( من الدستور، عىل مصادقة املجلس 

الشعبي الوطني يف جلسته املنعقدة بتاريخ 9 ربيع األول عام 1426 املوافق 19 أبريـل سنة 2005، 

و مصادقـة مجلس األمـة يف جلسـتـه املنعقدة بتاريخ 3 ربيع الثاين عام 1426 املوافق 12 مايو سنة 

2005، خـالل دورة الربملان العادية املفتوحة بتاريخ 21 محرم عام 1426 املوافق 2 مـارس سنـة 2005، 
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العضوي  القانون  الدستـوري ملراقبة مطابقـة  املجلس  الجمهوريـة  أن إخطـار رئيـس  اعتبارا  - و 

املتعلق بالتنظيـم القضايئ، للـدستـور، تـم تطبيقـا ألحكـام املادة 165 )الفقرة الثانية( من الدستـور. 

يف املوضـوع :

أوال: فيمـا يخـص املواد 5 و 6 و 7 و 8 و 27 و 28 من القانون العضوي، موضـوع اإلخطـار، مأخـوذة 

مجتمعـة التحادها يف العلة، و املحـررة كاآليت :

 " املــادة 5 : تفصـل محكمـة التنازع فـي تنازع االختصاص بني الجهات القضائيـة الخاضعـة للنظـام 

القضايئ العادي و الجهـات القضائية الخاضعـة للنظام القضايئ اإلداري.

املــادة 6 : ميثـل النائب العام و محافظ الدولة كـل فيام يخصـه، أمـام الجهـات القضائيـة وفقـا 

للترشيـع املعمول بـه.

املــادة 7 : تعـد املحكمـة العليـا الهيئـة املقومـة ألعمـال املجالـس القضائيـة و املحاكـم الخاضعة 

للنظام القضايئ العادي. 

 تسهـر املحكمـة العليـا علـى احرتام القانون و تضمـن توحيـد االجتهاد القضايئ.

املــادة 8 : تفصـل املحكمـة العليا يف الطعون بالنقض يف األحكام و القرارات الصادرة يف آخر درجة 

عن الجهـات القضائية العادية و كـذا يف الحاالت األخرى املنصوص عليها قانونـا.

املــادة 27 : يعـد مجلـس الدولـة الهيئـة املقومـة لنشـاط املحـاكـم اإلداريــة.

 و يسهـر علـى احرتام القانون و يضمـن توحيـد االجتهاد القضايئ.

املــادة 28 : املحكمـة اإلداريـة درجـة أولـى للتقايض يف املـواد اإلداريـة.

 يحـدد عـدد املحاكـم اإلداريـة و صالحياتهـا و تشكيلهـا و سريهـا و تنظيمهـا يف الترشيـع املعمـول 

بـه. " 

- اعتبارا أن املبـدأ الــدستـوري القاضــي بتوزيـع مجاالت االختصاصات، يقتيض بأن يراعي املرشع، 

كلمـا مـارس صـالحياتـه الترشيعيـة، مجال ومضمون النص املعروض عليـه كمـا هـو محـدد فـي 

الدستـور، بحيـث ال يـدرج فيـه أحكـامـا أو مضاميـن تعـود دستـوريـا ملجـاالت نصـوص أخـرى، 

- و اعتبارا أن املرشع أدرج فـي املـواد 5 و 6 و 7 و 8 و 27 و 28 مـن القانـون العضوي، موضـوع 

اإلخطـار، أحكـامـا ال تتعلـق بالتنظيـم القضايئ، ذلك أن املواد 5 و 7 و 8 و 27 تضمنـت مواضيـع 
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تدخـل ضمـن املجـال املحـدد فـي املـادة 153 من الدستـور، و القوانيـن العضويـة املتعلقة بتنظيـم 

املحكمـة العليـا و مجلـس الدولـة و محكمـة التنازع و عملهـم و اختصاصاتهم األخـرى، مـن جهـة، 

كمـا تضمنـت من جهـة أخـرى املـادتـان 6 و 28 مواضيـع تدخـل ضمـن مجـال الترشيـع املحـدد 

فـي املـادة 122 من الدستـور، 

- و اعتبارا أن املـواد 5 و 6 و 7 و 8 و 27 و 28 تعـد، فضــال عـن ذلـك، نقـال حرفيـا أو نقال ملضامني 

أحكـام وردت فـي الدستـور و فـي قوانيـن أخـرى، و هـو مـا ال يعـد ترشيعـا يدخــل ضمـن مجـال 

القانون العضوي، موضوع اإلخطـار، 

- و اعتبارا بالنتيجـة، فإن املّشـرع عنـد إدراجـه فـي القانون العضوي، مـوضـوع اإلخطـار أحكـامـا 

الـدستـوري  باملبـدأ  قـد أجـل  بقوانيـن أخـرى، يكـون  أو خصهـا  الدستـوري،  املـؤسـس  وضعهـا 

القاضـي بتوزيـع مجـاالت االختصاصات.

ثانيا: فيمـا يخـص املـادة 24 من القانون العضوي، موضـوع اإلخطـار، و املادتني 25 و 26 مأخـوذة 

مجتمعـة إلتحادهـا فـي املوضـوع، و املحـررة كاآلتـي :

لـدى  مـوّسع  إقليمي  اختصاص  أقطـاب قضائيـة متخصصـة ذات  إنشـاء  : ميكـن   24 املــادة   "  

املحاكـم.

يتـحـدد االختصاص النوعـي لهـذه األقطـاب حسـب الحالة، فـي قانون اإلجـراءات املدنيـة أو قانون 

اإلجـراءات الجزائيـة. " 

 املــادة 25 : تتشكـل األقطـاب القضائيــة املتخصصـة من قضـاة متخصصيـن.

ميكـن االستعانة، عنـد االقتضاء، مبساعديــن.

تحـدد شـروط و كيفيــات تعيينهـم عـن طريـق التنظيـم.

املــادة 26 : تــزود األقطـاب القضائيـة املتخصصـة بالـوسائل البرشيـة و املادية الالزمة لسريهـا.

املــادة        مبوجـب  قضائيـة  هيئـات  إنشـاء  إمكانيـة  مبـدأ  أقـر  الدستـوري  املـؤسس  أن  اعتبارا   -

122 - 6 )الشطـر األخيـر( و خـّول املّشـرع، دون غريه، صالحيـات إنشائهـا، علـى أن يكـون ذلـك 

بقانون عـاد و ليـس بقانون عضوي، 

- و اعتبارا أن املشـّرع نـص فـي املـادة 24 من القانون العضوي، موضـوع اإلخطار، الواردة فـي 

الفصـل الخامـس من الباب الثاين املتعلق بالجهـات القضائية الخاضعة للنظام القضايئ العادي، عىل 
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إلـى جـانـب املحكمـة   ،" إمكانية إنشـاء هيئـات قضائيـة مسمـاة " أقطـاب قضائيـة متخصصة 

العليـا و املجالـس القضائيـة و املحاكم و الجهـات القضائيـة الجزائيـة املتخصصـة، 

- واعتبارا أن املرّشع حيـن أقـر بـدوره إمكانيـة إنشـاء هيئـات قضائيـة مسمـاة " أقطـاب قضائيـة 

باملبـدأ  العضوي، موضـوع اإلخطـار، يكـون قـد أخـل  القانون  املـادة 24 من  "، فـي  متخصصـة 

الـدستـوري القايض بتوزيـع مجاالت االختصاصات املستمـد من املادتيــن 122 و 123 من الدستـور، 

مـن جهـة، 

- و اعتبارا، مـن جهـة أخـرى، أن املشـّرع وضـع حكمـا ترشيعيـا فـي املادة 24 من القانون العضوي، 

موضـوع اإلخطـار، يرتتـب علـى تطبيقـه تحويـل صالحيـات إنشــاء الهيئـات القضائيـة إلـى املجـال 

التنظيمـي الـذي يعـود لرئيـس الحكومـة، طبقـا للمـادة 125 )الفقـرة الثانيـة( من الدستـور، ويعـد 

ذلـك مسـاسـا باملـادة -122 6 مـن الـدستـور، 

- و اعتبارا بالنتيجـة، فإن املشـّرع عنـد إقـراره إمكـانيـة إنشـاء أقطـاب قضائيـة متخصصـة و تنازلـه 

عـن صالحيـات إنشائهـا للتنظيـم، يكـون قـد تجـاوز مجـال اختصاصه مـن جهـة، و مـس باملـادة 

-122 6 مـن الـدستـور، مـن جهـة أخـرى، 

- و اعتبارا أن املـادتيـن 25 و 26 مـن القانون العضـوي، مـوضـوع اإلخطـار، اللتيـن تنظمـان مـن 

بالوسـائـل  املتخصصة، و مـن جهـة أخـرى تزويدهـا  القضائيـة  جهـة كيفيـة تشكيــل األقطـاب 

البرشيـة و املـاديـة الالزمة لسيـرهـا، لهمـا ارتبـاط مبـاشـر باملـادة 24 مـن نفـس القـانـون، ممـا 

يستـوجـب الترصيـح بأنهمـا أصبحتـا بـدون مـوضـوع.

 ثالثا: فيمـا يخـص املــادة 29 مـن القانون العضوي، مـوضـوع اإلخطـار، و املحـررة كاآلتـي :

 " املــادة 29 : تصنـف الجهـات القضائيـة املنصـوص عليهـا فـي هـذا القانون العضوي.

يتـم التصنيـف مبـوجـب قـرار مـن وزيـر العـدل حـافـظ األختـام، بعـد أخـذ رأي املجلـس األعلـى 

للقضـاء. " 

- اعتبارا أن املـؤسـس الـدستـوري أسـس للترشيـع بقـانـون عضـوي فيمـا يتعلـق بالتنظيـم القضائـي 

مبـوجـب املـادة 123 )املطّة الخـامسـة( مـن الدستـور، كمـا أسـس للترشيـع بقانون عـاد يحـدد 

القواعـد املتعلقـة بالتنظيـم القضائـي مبوجـب املـادة -122 6 مـن الـدستـور، 

- و اعتبارا أن املرّشع مطالـب بأن يـراعـي، عنـد مامرسـة صالحياتـه الترشيعيـة، التوزيـع الـدستـوري 

ملجـال كـل مـن القانونيـن املـذكـوريـن أعـاله، 



سنة 2005

163

- و اعتبارا أن املّشـرع نـص فـي املـادة 29 مـن القانون العضـوي، مـوضـوع اإلخطـار، علـى أن 

تصنيـف الجهـات القضائيـة يتـم مبـوجـب قـرار وزيـر العـدل حـافـظ األختام، 

- و اعتبارا أن تصنيـف الجهـات القضائيـة يعـد قاعـدة مـن قواعـد التنظيـم القضايئ التـي تعـود 

صالحيـات وضعهـا للربملـان مبوجـب قانون عـاد طبقـا للامدة -122 6 مـن الـدستـور، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإن املرشع حني أسند صالحيات تصنيف الهيئات القضائية لوزير العدل حافظ 

األختام، بقرار من هذا األخري، يكون قد خالف رصاحة الحكم الوارد يف املادة 122-6 من الدستور، 

رابعا: فيمـا يخـص املـادة 30 مـن القانون العضـوي، موضوع اإلخطـار، و املحـررة كاآلتـي :

 " املــادة 30 : تحـدد عــن طـريـق التنظيـم كيفيـات تحويـل الدعـاوي القامئـة أمـام الجهـات 

القضائيـة القديـمـة إلـى الجهـات القضائيـة الجديـدة و بيـان صحـة جميـع العقـود و الشكليـات 

واملقـررات و األحكـام و القـرارات التـي تصـدر قبـل دخـول هـذا القانون العضوي حيـز التطبيـق. " 

- اعتبارا أن املشـّرع أدرج فـي املـادة 30 مـن القانون العضوي، مـوضـوع اإلخطـار، حكمـا انتقاليا 

يحيـل علـى التنظيـم تحديـد كيفيـات تحويـل الـدعـاوي القامئـة أمـام الجهـات القضائيـة القدميـة 

إلـى الجهـات القضائيـة الجـديـدة، 

- و اعتبارا أن املشـّرع لـم ينشئ أيـة جهـة قضائيـة جديـدة ضمـن القانون العضوي، موضـوع 

اإلخطـار، 

- و اعتبارا بالنتيجـة فإن املـادة 30 مـن القانون العضوي، مـوضـوع اإلخطـار، تكـون بـدون مـوضـوع.

خامسا: فيمـا يخـص بـاقـي أحكـام القانون العضوي، مـوضـوع اإلخطـار :

- اعتبارا أن املجلـس الـدستـوري لـم يعـاين عـدم مطابقـة باقـي مـواد القانون العضوي، موضـوع 

اإلخطـار، ألي حكـم أو مبـدأ دستـوري.

لهذه األسباب

يـدلـي بالـرأي اآلتـي :

فـي الشكـل :

أوال: أن إجـراءات اإلعــداد و املصـادقـة علـى القانون العضوي املتعلق بالتنظيـم القضايئ، مـوضـوع 

اإلخطـار، جـاءت تطبيقـا ألحكـام املـادتيـن 119 )الفقـرة الثالثـة( و 123 )الفقـرة الثانيـة(، فهـي 
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مطابقـة للـدستـور.

القانون  مطابقـة  مراقبـة  بخصـوص  الـدستـوري،  املجلـس  الجمهوريـة  رئيـس  إخطـار  أن  ثانيا: 

العضوي املتعلق بالتنظيـم القضايئ للـدستـور، تـم تطبيقـا ألحكـام املــادة 165 )الفقـرة الثانيـة( 

مـن الدستـور، فهـو مطابـق للـدستـور.

يف املـوضـوع :

أوال: تعـد املـواد 5 و 6 و 7 و 8 و 24 و 27 و 28 و 29 غيـر مطابقـة للـدستـور.

ثانيا: تعـد املـواد 25 و 26 و 30 بـدون مـوضـوع .

ثالثا: تعـد املـواد غري املطابقـة للـدستـور، و املـواد بـدون املوضـوع، قـابلـة للفصـل عـن بـاقـي 

أحكـام القانون العضوي، مـوضـوع اإلخطـار.

رابعـا: تعـد بـاقـي أحكـام القانون العضوي، موضـوع اإلخطـار، مطابقـة للـدستـور.

خامسـا: بنـاء علـى الترصيـح بعـدم مطابقـة املـواد 5 و 6 و 7 و 8 و 24 و 27 و 28 و 29 للـدستـور 

و املـواد 25 و 26 و 30 بــدون مـوضـوع، يصبـح عـدد مـواد القانون العضوي، مـوضـوع اإلخطـار، 

21 مـادة.

سادسـا: يعـاد ترقيــم مـواد القانون العضـوي، مـوضـوع اإلخطـار.

ينشـر هـذا الرأي فـي الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة .

بهـذا تـداول املجلـس الـدستـوري فـي جلسـاتــه املنعقـدة بتـاريـخ 28و 29 ربيـع الثاين و 1 و 4 

و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 جامدي األولـى عـام 1426 املـوافـق 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 13 و 14 

و 15 و 16 و 17 يـونيـو سنـة 2005.

رئيس املجلس الدستوري 

محمد بجاوي 
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سنة 2007

اآلراء:

رأي رقم 01 / ر. م د / 07 مؤرخ يف 8 رجب عام 1428 املوافـق 23 يوليو سنة 2007، 

يتعلـق مبراقبـة مطابقـة القانـون العضـوي املتضمن تأجيـل االنتخابـات لتجديد 

املجالس الشعبيـة البلديـة و الوالئية، املنبثقة عن انتخابـات 10 أكتوبر سنة 2002 

واالنتخابـات الجزئيـة ليـوم 24 نوفمرب سنة 2005، للدستـور.

إن املجلـس الدستـوري، 

- بنـاء عىل إخطـار رئيس الجمهورية املجلس الدستـوري، طبقـا ألحكـام املـادة 165 الفقرة الثانية من 

الدستور، بالرسالة املؤرخة يف 3 رجب عام 1428 املوافق 18يوليو سنة 2007، املسجلة باألمـانة العامة 

للمجلس الدستوري بتاريخ 18يوليو 2007، تحت رقم 125، قصـد مراقبة مطابقة القانون العضوي 

املتضمن تأجيل االنتخابات لتجديد املجالس الشعبية البلدية والوالئية، املنبثقـة عن انتخابات 10 

أكتوبر سنة 2002 و االنتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمرب سنة 2005، للدستور، 

- و بنـاء علـى الدستور، السيمـا املـواد 119 الفقرتان األوىل والثالثة و 120الفقرات األوىل و الثانية 

والثالثة و 123املطة الثانية من الفقرة األوىل والفقرتان الثانية والثالثة و 126 الفقرة الثانية و 162 

و 163 الفقرة األوىل و165الفقرة الثانية 167 الفقرة األوىل، منه، 

- و مبقتىض النظام املؤرخ يف 25 ربيع األول عام 1421 املوافق 28 يونيو سنة 2000 املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، السيام املادة 16 منه، 

و بعـد االستامع إلـى العضو املقرر، 

فـي الشكــل :

- اعتبارا أن القانون العضوي املتضمن تأجيل االنتخابات لتجديد املجالس الشعبية البلدية والوالئية، 

نوفمرب سنة 2005،   24 ليوم  الجزئية  االنتخابات  و  أكتوبر سنة 2002   10 انتخابات  املنبثقة عن 

موضــوع اإلخطــار، أودع مرشوعـه رئيس الحكومـة مكتـب املجلس الشعبي الوطنـي بعـد أخـذ 

رأي مجلس الدولة وفقا للامدة 119 الفقرة الثالثة من الدستـور، 

- و اعتبارا أن القانون العضوي موضوع اإلخطار، املعروض عىل املجلس الدستوري قصــد مراقبة 

مطابقته للدستور، كـان مرشوعـه موضـوع مناقشـة من طرف املجلس الشعبي الوطني و مجلس 

األمة، و حصــل وفقـا للامدة 123 الفقرة الثانية من الدستور، عىل مصادقة املجلس الشعبي الوطني 
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يف جلسته املنعقدة بتاريخ 29 جامدى الثانية عام 1428 املوافق 14 يوليو سنة 2007، و مجلس األمـة 

يف جلسـتـه املنعقدة بتاريخ 2 رجب عام1428 املوافق 17 يوليو سنة 2007، خـالل دورة الربملان 

العادية املفتوحة بتاريخ 14 صفر عام 1428 املوافق 4 مارس سنـة 2007، 

العضوي  القانون  الدستـوري ملراقبة مطابقـة  املجلس  الجمهوريـة  أن إخطـار رئيـس  اعتبارا  - و 

املتضمن تأجيل االنتخابات لتجديد املجالس الشعبية البلدية و الوالئية، املنبثقة عن انتخابات 10 

أكتوبر سنة 2002 واالنتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمرب سنة 2005، للـدستـور، جاء وفقا ألحكـام 

املادة 165 الفقرة الثانية من الدستـور. 

يف املوضـوع : 

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار:

1 - فيام يخص االستناد إىل املادة 122 من الدستور :

- اعتبار أن املادة 122 من الدستور تتعلق باملجاالت التي يرشع فيها الربملان بقوانني عادية، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإن املادة املشار إليها أعاله ال تشكل مرجعا لالستناد إليها ضمن التأشريات، 

طاملا أن مضمون القانون موضوع اإلخطار يكتيس طابعا عضويا استنادا إىل املادة 123 املطة الثانية 

من الفقرة األوىل من الدستور.

2 - فيام يخص عدم االستناد إىل املادة 10 من الدستور:

- اعتبارا أن املادة 10 من الدستور تنص عىل أن الشعب حر يف اختيار ممثليه، و أنه ال حدود لتمثيل 

الشعب، إال ما نص عليه الدستور و قانون االنتخابات، 

- و اعتبارا أن املادة املشار إليها أعاله تشكل مرجعا أساسيا لالستناد إليها ضمن التأشريات، طاملا أن 

لها عالقة مبضمون القانون العضوي موضوع اإلخطار، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإن عدم إدراج املرّشع هذه املادة ضمن تأشريات القانون العضوي موضوع 

اإلخطار، يعد سهوا يتعني تداركه.

3 - فيام يخص ترتيب تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار:

التسلسل  العضوي، موضوع اإلخطار، حسب  القانون  ترتيب تأشريات  اعتمد  اعتبارا أن املرشع   -

الزمني لصدور النصوص الترشيعية، خالفا ملا تقتضيه قاعدة تدرج القوانني، و هو ما يتعني تداركه.
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ثانيا: فيام يخص مواد القانون العضوي موضوع اإلخطار:

فيام يخص املادتني األوىل و 3 :

- اعتبارا أن القانون العضوي موضوع اإلخطار، نص يف مادتيه األوىل و الثالثة عىل تأجيل االنتخابات 

لتجديد املجالس الشعبية البلدية و الوالئية، بصورة استثنائية، بالنسبة للمجالس املنبثقة عن انتخابات 

10 أكتوبر سنة 2002 واالنتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمرب سنة 2005، مع إسناد صالحية تسيري 

املنتهية عهدتها، ماعدا  الوالئية  البلدية و  الشعبية  املجالس  التأجيل إىل نفس  شؤونها خالل فرتة 

الترصف يف األمالك العقارية، 

- و اعتبارا أنه إذا كان من صالحية املرشع أن يقرر بكل سيادة تأجيل انتخابات تجديد املجالس 

الشعبية البلدية و الوالئية متى ارتأى بأن هناك ظروفا استثنائية غري مالمئة متنع إجراءها يف أجلها 

القانوين، فإنه باملقابل مطالب بعدم متديد العهدة االنتخابية احرتاما للطابع اإللزامي لهذه األخرية 

املستمد من الدستور، 

- و اعتبارا أن املرشع حني نص رصاحة يف القانون العضوي موضوع اإلخطار، عىل أن مضمون هذا 

القانون العضوي يتعلق بتأجيل انتخابات لتجديد املجالس الشعبية البلدية والوالئية و أقر بانتهاء 

عهدتها االنتخابية وقلص من صالحياتها خالل فرتة التأجيل يكون قد احرتم الطابع اإللزامي للعهدة 

املستمد من اإلرادة الشعبية التي تخول املنتخبني مامرسة صالحياتهم كاملة غري منقوصة أثناء رسيان 

العهدة االنتخابية فقط، 

- و اعتبارا أن التأجيل االستثنايئ لتجديد املجالس الشعبية البلدية و الوالئية، مضمون القانون العضوي 

موضوع اإلخطار، ال يتعارض مع أي حكم أو مبدأ دستوري آخر.

فيام يخص باقي أحكام القانون العضوي موضوع اإلخطار:

- اعتبارا أن املجلس الدستوري مل يعاين عدم مطابقة باقي أحكام القانون العضوي موضوع اإلخطار، 

ألي حكم أو مبدأ دستوري.

لهذه األسباب

يـدلـي بالـرأي اآلتـي:

يف الشكل :

االنتخابات لتجديد  املتضمن تأجيل  العضوي  القانون  أوال: أن إجـراءات اإلعـداد واملصادقـة عىل 
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املجالس الشعبية البلدية والوالئية، املنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 واالنتخابات الجزئية 

ليوم 24 نوفمرب سنة 2005، مـوضـوع اإلخطـار، جـاءت تطبيقـا ألحكـام املـادتيـن 119الفقـرة الثالثـة 

و 123 الفقـرة الثانيـة، من الدستور، فهـي مطابقـة للـدستـور.

ثانيا: أن إخطـار رئيـس الجمهوريـة املجلـس الـدستـوري، بخصـوص مراقبـة مطابقة القانون العضوي 

املتضمن تأجيل االنتخابات لتجديد املجالس الشعبية البلدية والوالئية، املنبثقة عن انتخابات 10 

أكتوبر سنة 2002 واالنتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمرب سنة 2005 للـدستـور، تـم تطبيقـا ألحكـام 

املــادة 165 الفقـرة الثانيـة مـن الدستـور، فهـو مطابـق للـدستـور.

يف املوضوع: 

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار

1 - حذف اإلشارة إىل املادة 122من الدستور.

2 - إضافة املادة 10 من الدستور.

3 - إعادة ترتيب تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار عىل النحو التايل:

- بناء عىل الدستور، السيام املواد 10 و 14 و 15 و 32 و 50 و 119 و 120 و 123 و 125 و165 

و166 و167 منه، 

- ومبقتىض األمر رقم -97 07 املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997، واملتضمن 

القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املعدل واملتمم، السيام املادة 75 منه، 

- و مبقتىض القانون العضوي رقم -98 01 املؤرخ يف 4 صفر عام 1419 املوافق 30 مايو سنة 1998، 

واملتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، 

- و مبقتىض األمر رقم -75 58 املؤرخ يف 20 رمضان عام 1395 املوافق 26 سبتمرب سنة 1975 واملتضمن 

القانون املدين، املعدل واملتمم، 

- و مبقتىض القانون رقم -90 08 املؤرخ يف 12 رمضان عام 1410 املوافق 7 أبريل سنة 1990 واملتعلق 

بالبلدية، املتمم، 

- و مبقتىض القانون رقم -90 09 املؤرخ يف 12 رمضان عام 1410 املوافق 7 أبريل سنة 1990 واملتعلق 

بالوالية، املتمم، 
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)الباقي بدون تغيري(.

ثانيا: تعد أحكام القانون العضوي موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور.

ثالثا: يبلغ هذا الرأي إىل رئيس الجمهورية.

رابعا: ينشـر هـذا الرأي فـي الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة.

هـذا تـداول املجلـس الـدستـوري فـي جلسـاتــه املنعقـدة بتـاريـخ 3و4و 5و 6و 7 و 8 رجب عـام 

1428 املـوافـق 18و19و20و21و22 و 23 يوليو سنـة 2007 .

رئيس املجلس الدستوري  

بوعالم بسايح
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رأي رقم 02 / ر. م د / 07 مؤرخ يف 8 رجب عام 1428 املوافـق 23 يوليو سنة 2007، 

يتعلـق مبراقبـة مطابقـة القانـون العضـوي املعدل و املتمم لألمر رقم 97 - 07 املؤرخ 

يف 27 شوال عام 1417 املوافـق 6 مارس سنة 1997 و املتضمـن القانـون العضوي 

املتعلـق بنظـام االنتخابـات، للدستـور

إن املجلـس الدستـوري، 

- بنـاء عىل إخطـار رئيس الجمهورية املجلس الدستـوري، طبقـا ألحكـام املـادة 165 )الفقرة الثانية( 

من الدستور، بالرسالة املؤرخة يف 3 رجب عام 1428 املوافق 18يوليو سنة 2007، املسجلة باألمـانة 

العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 18 يوليو سنة 2007، تحت رقم 126، قصـد مراقبة مطابقة القانون 

العضوي املعدل و املتّمم لألمر رقم -97 07 املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 

1997، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، للدستور، 

- و بنـاء علـى الدستور، السيمـا املـواد 29 و 31 و 119 )الفقرتان األوىل و 3( و 120 الفقرات األوىل 

و 2 3( و 123 )املطة 2 من الفقرة األوىل والفقرتان الثانية والثالثة( و 126 )الفقرة الثانية( و 162 

و163 )الفقرة األوىل( و 165 )الفقرة الثانية( و 167 )الفقرة األوىل( منه، 

- و مبقتىض النظام املؤرخ يف 25 ربيع األول عام 1421 املوافق 28 يونيو سنة 2000، املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، السيام املادة 16 منه، 

و بعـد االستامع إلـى العضو املقرر، 

يف الشكل :

- اعتبارا أن القانون العضوي املعدل و املتّمم لألمر رقم -97 07 املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافق 

6 مارس سنة 1997 واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، موضــوع اإلخطــار، أودع 

الدولة وفقا  الوطنـي بعـد أخـذ رأي مجلس  الشعبي  الحكومـة مكتـب املجلس  مرشوعـه رئيس 

للامدة 119 )الفقرة الثالثة( من الدستـور، 

- و اعتبارا أن القانون العضوي موضوع اإلخطار، املعروض عىل املجلس الدستوري قصــد مراقبة 

مطابقته للدستور، كـان مرشوعـه موضـوع مناقشـة من طرف املجلس الشعبي الوطني و مجلس 

األمة، و حصــل وفقـا للامدة 123 )الفقرة الثانية( من الدستور، عىل مصادقة املجلس الشعبي الوطني 

يف جلسته املنعقدة بتاريخ 29 جامدى الثانية عام 1428 املوافق 14 يوليو سنة 2007، و مجلس األمـة 

يف جلسـتـه املنعقدة بتاريخ 2 رجب عام1428 املوافق 17 يوليو سنة 2007، خـالل دورة الربملان 

العادية املفتوحة بتاريخ 14 صفر عام 1428 املوافق 4 مارس سنـة 2007، 
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- و اعتبارا أن إخطـار رئيـس الجمهوريـة املجلس الدستـوري ملراقبة مطابقـة القانون العضوي املعدل 

و املتّمم لألمر رقم 97-07 املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997 و املتضمن 

القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، للـدستـور، جاء وفقا ألحكـام املادة 165 )الفقرة الثانية( 

من الدستـور. 

يف املوضوع:

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار:

1 - فيام يخص االستناد إىل املادة 122 من الدستور :

- اعتبار أن املادة 122 من الدستور تتعلق باملجاالت التي يرشع فيها الربملان بقوانني عادية، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإن املادة املشار إليها أعاله ال تشكل مرجعا لالستناد إليها ضمن التأشريات، 

طاملا أن مضمون القانون موضوع اإلخطار يكتيس طابعا عضويا استنادا إىل املادة 123 املطة الثانية 

من الفقرة األوىل من الدستور.

2 - فيام يخص ترتيب تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار:

التسلسل  العضوي، موضوع اإلخطار، حسب  القانون  ترتيب تأشريات  اعتمد  اعتبارا أن املرشع   -

الزمني لصدور النصوص الترشيعية، خالفا ملا تقتضيه قاعدة تدرج القوانني، و هو ما يتعني تداركه.

ثانيا: فيام يخص مواد القانون العضوي موضوع اإلخطار:

فيام يخص مصطلح " الواليات " الوارد يف الفقرتني األوىل من املادة 82 و الثانية من املادة 109:

-اعتبارا أن املرشع نص يف الفقرتني األوىل من املادة 82 و الثانية من املادة 109عىل أن تزىك قامئة 

املرتشحني لالنتخابات بعدد من منتخبي املجالس الشعبية البلدية والوالئية و الوطنية موزعني عرب 

خمسني باملائة زائد واحد )50 % + 1( من عدد الواليات عىل األقل، 

- و اعتبارا أن الرتشيحات النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني تتم وفقا للامدة 101 من األمر رقم 

-97 07 املشار إليه أعاله، يف شكل دوائر انتخابية تضم فضال عن الدوائر االنتخابية الخاصة بواليات 

الوطن، دوائر قنصلية و دبلوماسية خاصة مبمثيل الجالية الوطنية يف الخارج، 

- و اعتبارا أن املرشع حني استعمل يف الفقرتني املشار إليهام أعاله مصطلح " الواليات " يكون قد 

أحدث لبسا قد يفهم منه إقصاء النواب املمثلني للجالية الوطنية املقيمة يف الخارج يف املجلس الشعبي 

الوطني من تزكية قوائم الرتشيحات املنصوص عليها يف املادتني 82 و 109من قانون االنتخابات، 

النواب  - و اعتبارا أن املرشع حني اعتمد الصياغة املشار إليها أعاله، يكون قد قصد عدم إقصاء 
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املمثلني للجالية الوطنية املقيمة يف الخارج يف املجلس الشعبي الوطني من تزكية قوائم الرتشيحات، 

ألن خالف ذلك يعد إخالال مببدأ املساواة املنصوص عليه يف املادة 29 من الدستور، وبالنتيجة يكون 

املصطلح مطابقا للدستور رشيطة مراعاة هذا التحفظ.

2 - فيام يخص شطر الجملة " عىل أال يقل هذا العدد عن أربعامئة )400( توقيع، باستثناء البلديات 

التي يقل عدد الناخبني املسجلني فيها عن ألف )1000( ناخب مسجل و التي تبقى خاضعة إىل نسبة 

ثالثة يف املائة )3 %( فقط." الوارد يف الفقرة الثالثة من املادة 82 :

- اعتبارا أن املرشع نص يف الفقرة الثالثة من املادة 82 عىل أنه عندما تقدم قامئة ترشيحات لالنتخابات 

املحلية بعنوان قامئة حرة، يجب أن تدعم بثالثة يف املائة )3 %( عىل األقل من توقيعات الناخبني 

املسجلني داخل الدائرة االنتخابية املعنية، عىل أال يقل هذا العدد عن أربعامئة )400( توقيع، باستثناء 

البلديات التي يقل عدد الناخبني املسجلني فيها عن ألف )1000( ناخب مسجل و التي تبقى خاضعة 

إىل نسبة ثالثة يف املائة )3 %( فقط، 

- و اعتبارا أن املرشع ألزم، مبوجب شطر الجملة املذكور أعاله، القوائم الحرة برشط إضايف عام أقره 

بالنسبة لقوائم ترشيحات األحزاب السياسية يقيض برضورة الحصول عىل عدد ال يقل عن أربعامئة 

)400( توقيع يف كل دائرة انتخابية، باستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبني املسجلني فيها عن ألف 

)1000( ناخب مسجل والتي تبقى خاضعة إىل نسبة ثالثة يف املائة )3 %( فقط، 

- و اعتبارا أنه إذا كان من صالحية املرشع أن يضمن القانون العضوي موضوع اإلخطار ما يراه مالمئا 

من رشوط عند إعداد قوائم الرتشيحات، فإنه يعود باملقابل للمجلس الدستوري، عند إخطاره، التأكد 

من أن هذه الرشوط ال تتعارض مع أي حكم أو مبدأ دستوري، 

أقره لقوائم األحزاب  الحرة برشط إضايف عام  القوائم  ألزم  بالنتيجة، فان املرشع حني  اعتبارا  - و 

السياسية يكون قد أخل مببدأ املساواة املنصوص عليه يف املادة 29 من الدستور، ووضع عقبة تحول 

دون ضامن مساواة املواطنني و املواطنات يف املشاركة الفعلية يف الحياة السياسية خالفا ملا تقتضيه 

املادة 31 من الدستور.

3 - فيام يخص باقي أحكام القانون العضوي موضوع اإلخطار:

- اعتبارا أن املجلس الدستوري مل يعاين عدم مطابقة باقي أحكام القانون العضوي موضوع اإلخطار، 

ألي حكم أو مبدأ دستوري.

لهذه األسباب

يـدلـي بالـرأي اآلتـي:
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يف الشكل :

أوال: أن إجـراءات اإلعــداد و املصـادقـة علـى القانون العضوي املعدل و املتّمم لألمر رقم 97 - 07 

املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997 و املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام 

االنتخابات مـوضـوع اإلخطـار، جـاءت تطبيقـا ألحكـام املـادتيـن 119الفقـرة الثالثـة و 123 الفقـرة 

الثانيـة، من الدستور، فهـي مطابقـة للـدستـور.

ثانيا: أن إخطـار رئيـس الجمهوريـة املجلـس الـدستـوري، بخصـوص مراقبـة مطابقة القانون العضوي 

املوافق 6 مارس سنة 1997  املؤرخ يف 27 شوال عام 1417   07 97- املتّمم لألمر رقم  املعدل و 

واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات للـدستـور، تـم تطبيقـا ألحكـام املــادة 165 

الفقـرة الثانيـة مـن الدستـور، فهـو مطابـق للـدستـور.

يف املـوضـوع

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار:

1 - حذف اإلشارة إىل املادة 122من الدستور.

2 - إعادة ترتيب تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار عىل النحو التايل:

- بناء عىل الدستور، السيام املواد 10 و 32 و 50 و 119 و 120 و 123 و165 و 166 و 167 منه، 

- و مبقتىض األمر رقم 97 - 07 املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997، 

- واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املعدل واملتمم، 

- و مبقتىض األمر رقم 97-09 املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997 واملتضمن 

القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية، 

- و مبقتىض القانون العضوي رقم 98 - 01 املؤرخ يف 4 صفر عام 1419 املوافق 30 مايو سنة 1998 

واملتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، 

- و مبقتىض األمر رقم 66 - 156 املؤرخ يف 8 صفر عام 1386 املوافق 8 يونيو سنة 1966 واملتضمن 

قانون العقوبات، املعدل واملتمم، 

املوافق 26 سبتمرب سنة 1975  املؤرخ يف 20 رمضان عام 1395  األمر رقم 75 - 58  - و مبقتىض 

واملتضمن القانون املدين، املعدل واملتمم، 

- و مبقتىض القانون رقم 90 - 07 املؤرخ يف 8 رمضان عام 1410 املوافق 3 أبريل سنة 1990 واملتعلق 
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باإلعالم، املعدل، 

- و مبقتىض القانون رقم 91-05 املؤرخ يف 30 جامدى الثانية عام 1411 املوافق 16 يناير سنة 1991 

و املتضمن تعميم استعامل اللغة العربية، املعدل واملتمم، 

- و مبقتىض القانون رقم 98 - 02 املؤرخ يف 4 صفر عام 1419 املوافق 30 مايو سنة 1998، واملتعلق 

باملحاكم اإلدارية.

)الباقي بدون تغيري(

ثانيا: فيام يخص أحكام القانون العضوي موضوع اإلخطار:

1 - يعد مصطلح " الواليات " الوارد يف الفقرة األوىل من املادة 82 و الفقرة الثانية من املادة 109 

مطابقا للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار سابقا.

2 - يعد شطر الجملة " عىل أال يقل هذا العدد عن أربعامئة )400( توقيع، باستثناء البلديات التي 

يقل عدد الناخبني املسجلني فيها عن ألف )1000( ناخب مسجل و التي تبقى خاضعة إىل نسبة 

ثالثة يف املائة )3 %( فقط." الوارد يف الفقرة الثالثة من املادة 82، غري مطابق للدستور.

3 - يعد شطر الجملة " عىل أال يقل هذا العدد عن أربعامئة )400( توقيع، باستثناء البلديات التي 

يقل عدد الناخبني املسجلني فيها عن ألف )1000( ناخب مسجل و التي تبقى خاضعة إىل نسبة ثالثة 

يف املائة )3 %( فقط. " الوارد يف الفقرة الثالثة من املادة 82، قابال للفصل عن باقي أحكام القانون 

العضوي موضوع اإلخطار، وعليه تصاغ الفقرة الثالثة من املادة 82 كاآليت:

 " و عندما تقدم القامئة بعنوان قامئة حرة، يجب أن تحصل عىل ثالثة يف املائة )3 %( من توقيعات 

الناخبني املسجلني داخل الدائرة االنتخابية املعنية. " 

تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور.

ثالثا: يبلغ هذا الرأي إىل رئيس الجمهورية.

رابعا: ينشـر هـذا الرأي فـي الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة.

بهـذا تـداول املجلـس الـدستـوري فـي جلسـاتــه املنعقـدة بتـاريـخ 3 و4 و5 و6 و7 و8 رجب عـام 

1428 املـوافـق 18و19و20و21 و 22 و23 يوليو سنـة 2007.

رئيس املجلس الدستوري  

بوعالم بسايح
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اآلراء:

رأي رقم 08/01 ر. ت د / م د مؤرخ يف 9 ذي القعدة عام 1429 املوافـق7 نوفمرب سنة 

2008، يتعلـق مبرشوع القانـون املتضمـن التعديـل الدستـوري

إن املجلـس الدستـوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية، طبقا للامدة 176 من الدستور بتاريخ 5 ذي القعدة عام 1429 

املوافق 3 نوفمرب سنة 2008، املسجل باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 5 ذي القعدة عام 

1429 املوافق 3 نوفمرب سنة 2008 تحت رقم 08/119 والذي يعرض مبوجبه عىل املجلس الدستوري 

" مرشوع قانون يتضمن التعديل الدستوري " بغرض إبداء رأيه املعلل طبقا للامدة 176 من الدستور 

يف تعديل املواد 5 و62 و74 و77 و79 و80 و81 و83 و84 و85 و86 و87 و90 و91 و116 و118 

و119 و120 و125 و129و137 و158 من الدستور، وإضافة مادة 31 مكرر، وبندين 6 و 7 للامدة 

77، وبند 7 للامدة 178 من الدستور، 

- وبناء عىل الدستور، ال سيام الفقرة 8 من الديباجة واملواد 6 و7 و10و31 و71 و163 )الفقرة األوىل( 

و167 و174 )الفقرة األوىل( و167 و176 و178 منه، 

- و مبقتىض النظام املؤرخ يف 25 ربيع األول عام 1421 املوافق 28 يونيو سنة 2000 املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، 

وبعد االستامع للعضو املقرر، 

يديل بالرأي اآليت:

أوال: فيام يخص اإلجراء الخاص بتعديل الدستور

- اعتبارا أن املؤسس الدستوري خّول رئيس الجمهورية حق املبادرة مبرشوع التعديل الدستوري دون 

عرضه عىل االستفتاء الشعبي، مع مراعاة أحكام املادة 176 من الدستور، 

- و اعتبارا أن إخطار املجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية بغرض إبداء رأيه املعلّل يف مرشوع 

القانون املتضمن التعديل الدستوري املعروض عليه، جاء تطبيقا ألحكام املادتني 174 )الفقرة األوىل( 

و 176 من الدستور، 

- و اعتبارا أنه ميكن رئيس الجمهورية، مبقتىض املادة 176 من الدستور، أن يصدر القانون الذي 
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التعديل الدستوري مبارشة دون أن يعرضه عىل االستفتاء الشعبي متى أحرز ثالثة أرباع  يتضمن 

)4/3( أصوات أعضاء غرفتي الربملان، 

- و اعتبارا أن هذا اإلجراء ال يستثني لجوء رئيس الجمهورية إىل االستفتاء الشعبي إذا مل يحرز هذا 

القانون ثالثة أرباع )4/3( أصوات أعضاء غرفتي الربملان.

ثانيا: فيام يخص املواد موضوع التعديل أو اإلضافة

1 - فيام يخص تعديل املادة 5 وإضافة البند 7 للامدة 178 من الدستور، مأخوذة مجتمعة لتناولها 

رموز الثورة والجمهورية، واملحررة عىل التوايل كاآليت : 

 " املادة 5 : العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمرب 1954 وهام غري قابلني 

للتغيري.

هذان الرمزان من رموز الثورة، هام رمزان للجمهورية بالّصفات التالية :

1 - علم الجزائر أخرض وأبيض تتوّسطه نجمة وهالل أحمرا اللّون، 

2 - النشيد الوطني، بجميع مقاطعه، هو " قسام "، 

يحدد القانون خاتم الدولة " .

 " املادة 178: ال ميكن أي تعديل دستوري أن ميّس:

1 - الطّابع الجمهوري للدولة، 

2 - النظام الدميقراطي القائم عىل التّعددية الحزبية، 

3 - اإلسالم باعتباره دين الّدولة، 

4 - العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، 

5 - الحريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن، 

6 - سالمة الرتاب الوطني ووحدته، 

7 - العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهام من رموز الثورة والجمهورية. " 

 -اعتبارا أن تعديل املادة 5 وإضافة بند 7 للامدة 178 من الدستور، يهدفان، عىل التوايل، إىل إقرار 
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نوفمرب  أول  ثورة  رموز  من  باعتبارهام  الوطني  والنشيد  الوطني  العلم  مميزات  الدستور،  ضمن 

 1954 والجمهورية، وإدراجهام ضمن املواضيع التي ال ميكن أن ميّسها أي تعديل دستوري، واملدرجة 

يف املادة 178 من الدستور، 

- و اعتبارا أن هذين الرمزين هام ملك لجميع الجزائريني، وإرث توارثته األجيال السالفة، ويجب 

توريثه لألجيال القادمة، 

- و اعتبارا أن التنصيص ضمن الدستور عىل هذه املميزات يهدف إىل ضامن حامية هذين الرمزين، 

وتكريسهام كمعامل لألمة، 

الثورة والجمهورية ضمن املادة 178 من الدستور  الرمزين من رموز  - و اعتبارا أن إدراج هذين 

يهدف إىل جعلهام غري قابلني للتغيري، وإضفاء طابع الدميومة عليهام، وضامن حفظهام عىل مّر األزمنة 

واألجيال، 

- و اعتبارا أن إدراج هذه الرموز ضمن املادة 178 من الدستور يعزز جوهر هذه املادة ومغزاها، 

وال يخّل بالوضع الدستوري للمواضيع األخرى املذكورة يف هذه املادة.

2 - فيام يخص إضافة مادة31 مكرر إىل الدستور، محررة كاآليت:

متثيلها  حظوظ  بتوسيع  للمرأة  السياسية  الحقوق  ترقية  عىل  الدولة  تعمل  مكرر:   31 املادة   "   

يف املجالس املنتخبة.

 يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه املادة. " 

- اعتبارا أن املادة 31 مكرر املدرجة يف الفصل الرابع من الدستور، بعنوان " الحقوق والحريات " 

تهدف إىل إسناد عمل ترقية حقوق املرأة للدولة بغرض توسيع حظوظ متثيلها يف املجالس املنتخبة، 

وإحالة كيفيات تطبيق هذه املادة عىل القانون العضوي، 

- و اعتبارا أن توسيع حظوظ متثيل املرأة يف املجالس املنتخبة يُستمد من املطلب الدميقراطي املذكور 

يف الفقرة 8 من ديباجة الدستور الذي يقتيض بأن تُبنى املؤسسات حتام عىل مشاركة جميع املواطنني 

واملواطنات يف تسيري الشؤون العمومية وتحقيق العدالة االجتامعية واملساواة وحرية الفرد والجامعة، 

- و اعتبارا أن املادة31 مكرر تهدف، يف غايتها، إىل توسيع متثيل املرأة يف املجالس املنتخبة، وإزالة 

واالقتصادية  السياسية  الحياة  يف  الفعلية  مشاركتها  دون  وتحول  ازدهارها  تعوق  التي  العقبات 

واالجتامعية والثقافية، مثلام تنص عليه أحكام املادة 31 من الدستور، 
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- و اعتبارا بالنتيجة، فإن املادة 31 مكرر من الدستور ال متس املبادئ العامة التي تحكم املجتمع 

الجزائري. 

فيام يخص إضافة فقرة أخرية إىل املادة 62 من الدستور، محررة كاآليت:

 " املادة 62: عىل كّل مواطن أن يؤّدي بإخالص واجباته تجاه املجموعة الوطنيّة.

 التزام املواطن إزاء الوطن وإجبارية املشاركة يف الدفاع عنه، واجبان مقّدسان دامئان " .

 تضمن الدولة احرتام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم واملجاهدين.

 وتعمل كذلك عىل ترقية كتابة التاريخ وتعليمه لألجيال الناشئة. " 

- اعتبارا أن إضافة فقرة يف آخر املادة 62 من الدستور تهدف إىل دسرتة ترقية كتابة التاريخ وتعليمه 

لألجيال الناشئة، وإسناد تأدية هذه املهمة إىل الدولة، 

- و اعتبارا أن تاريخ األمة الجزائرية هو تراث مشرتك يتقاسمه جميع الجزائريني، 

- و اعتبارا أن إدراج ترقية كتابة التاريخ وتعليمه لألجيال الناشئة ضمن الدستور، يهدف يف غايته، إىل 

حفظ الذاكرة الجامعية للشعب الجزائري، وتعزيز املبادئ التي تقوم عليها األمة الجزائرية واملستمدة، 

يف جوهرها، من ديباجة الدستور، والفصل األول من الباب األول من الدستور، 

- و اعتبارا بالنتيجة، فإن إضافة فقرة يف آخر املادة 62 من الدستور ال متّس البتة، الوضع الدستوري 

للمبادئ األخرى املذكورة يف الباب األول من الدستور.

فيام يخص املادة 74 )الفقرة 2( من الدستور، املحررة كاآليت:

 " املادة 74: مّدة املهمة الرئاسية خمس )5( سنوات.

 ميكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية. " 

- اعتبارا أن تعديل املادة 74 )الفقرة 2( من الدستور، يهدف إىل تأسيس مبدأ قابلية انتخاب رئيس 

الجمهورية بغرض منح السيادة الشعبية مدلولها الكامل، ومتكني التعبري عنها بكل حرية، 

السيادة  الدستور، هو مصدر كل سلطة، وأن  املادة 6 من  الشعب، مبقتىض أحكام  أن  - واعتبارا 

الوطنية التي هي ملك للشعب دون سواه، ميارسها عن طريق االستفتاء وبواسطة ممثليه املنتخبني 

من الشعب، تطبيقا للامدة 7 )الفقرة 3( من الدستور، 
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- واعتبارا أنه مبقتىض أحكام املادة 71 من الدستور، ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق االقرتاع 

العام املبارش والرسي، وأن تجديد انتخابه يخضع لنفس املبادئ الدستورية، 

- واعتبارا أن تعديل املادة 74 يدعم قاعدة حرية الشعب يف اختيار ممثليه املنصوص عليها يف املادة 

10 من الدستور، ويعزز السري العادي للنظام الدميقراطي الذي يقتيض بأن حائز عهدة رئاسية ملزم 

بأن يعيدها عند انقضائها، إىل الشعب الذي ميلك دون سواه سلطة التقدير، بكل سيادة، كيفية تأدية 

هذه العهدة، ويقرر بكل حرية، تجديد الثقة يف رئيس الجمهورية أو سحبها منه، 

- و اعتبارا بالنتيجة أن تعديل هذه املادة ال ميس املبادئ العامة التي تحكم املجتمع الجزائري.

5 - فيام يخص تعديل البند 5 من املادة 77، واملادة 79 )الفقرة األوىل( والبنود 2 و4 و5 من املادة 

85 من الدستور واملادتني 87 و90 من الدستور وإضافة بندين 6 و 7 إىل املادة 77 من الدستور، 

مأخوذة مجتمعة لتناولها موضوع إعادة التنظيم الداخيل للسلطة التنفيذية، واملحررة كاأليت :

 " املادة 77: يضطّلع رئيس الجمهورية، باإلضافة إىل الّسلطات التي تخّولها إيّاه رصاحة أحكام أخرى 

يف الّدستور، بالّسلطات والّصالحيات اآلتية:

1 - هو القائد لجميع القّوات املسلّحة للجمهورية، 

2 - يتوىّل مسؤولية الّدفاع الوطني، 

3 - يقّرر السياسة الخارجية لألمة ويوّجهها، 

4 - يرأس مجلس الوزراء، 

5 - يعنّي الوزير األول وينهي مهامه، 

6 - ميكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صالحياته للوزير األول لرئاسة اجتامعات الحكومة، 

مع مراعاة أحكام املادة 87 من الدستور، 

7 - ميكنه أن يعنّي نائبا أو عّدة نواب للوزير األول بغرض مساعدة الوزير األول يف مامرسة وظائفه، 

وينهي مهامهم، 

8 - يوقّع املراسيم الرئاسية، 

9 - له حّق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، 

10 - ميكنه أن يستشري الّشعب يف كّل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق االستفتاء، 
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11 - يربم املعاهدات الّدولية ويصدق عليها، 

12 - يسلّم أوسمة الّدولة ونياشينها وشهاداتها التّـرشيفية " .

أخرى  أحكام  رصاحة  إياه  تخّولها  التي  السلطات  عىل  زيادة  األول،  الوزير  ميارس   :85 املادة   " 

يف الدستور، الصالحيات اآلتية:

1 - يوزّع الصالحيات بني أعضاء الحكومة مع احرتام األحكام الدستورية، 

2 - يسهر عىل تنفيذ القوانني والتنظيامت، 

3 - يوقّع املراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية عىل ذلك، 

4 - يعنّي يف وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، و دون املساس بأحكام املادتني 77 و78 

أعاله، 

5 - يسهر عىل حسن سري اإلدارة العمومية " .

 " املادة 87: ال يجوز بأي حال من األحوال أن يفّوض رئيس الجمهورية سلطته يف تعيني الوزير األول 

وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء املؤسسات الدستورية وأعضائها الذين مل ينّص الدستور عىل طريقة 

أخرى لتعيينهم.

كام ال يجوز أن يفّوض سلطته يف اللجوء إىل االستفتاء، وحّل املجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء 

االنتخابات الترشيعية قبل أوانها، وتطبيق األحكام املنصوص عليها يف املواد 77 و78 و91 ومن 93 

إىل 95 و97 و124 و126 و127 و128 من الدستور. " 

 " املادة 90: ال ميكن أن تقال أو تعّدل الحكومة القامئة إبّان حصول املانع لرئيس الجمهورية أو وفاته 

أو استقالته حتى يرشع رئيس الجمهورية الجديد يف مامرسة مهامه.

 يستقيل الوزير األول وجوبا إذا ترّشح لرئاسة الجمهورية، وميارس وظيفة الوزير األول حينئذ أحد 

أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة.

 ال ميكن يف فرتيت الخمسة واألربعني )45( يوما والستني )60( يوما املنصوص عليهام يف املادتني 88 

و89، تطبيق األحكام املنصوص عليها يف الفقرتني 9 و 10 من املادة 77 واملواد 79 و124 و129 و136 

و137 و174 و176 و177 من الدستور.

 ال ميكن، خالل هاتني الفرتتني، تطبيق أحكام املواد 91 و93 و94 و95 و97 من الدستور، إالّ مبوافقة 
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الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا، بعد استشارة املجلس الدستوري واملجلس األعىل لألمن. " 

- اعتبارا أن إعادة تنظيم السلطة التنفيذية من الداخل، يهدف إىل استبدال وظيفة رئيس الحكومة 

بوظيفة الوزير األول، وإخضاع توقيع املراسيم التنفيذية والتعيني يف وظائف الدولة من قبل الوزير 

األول، إىل املوافقة املسبقة لرئيس الجمهورية، وإسناد رئاسة اجتامع الحكومة للوزير األول بتفويض 

 2 البند  إىل حذف  يؤدي  مام  الدستور،  من   87 املادة  أحكام  مراعاة  مع  الجمهورية،  رئيس  من 

من املادة 85 من الدستور و تعيني رئيس الجمهورية ألعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير األول 

الوزير األول يف مامرسة مهامه، وكذا تخويل  الوزير األول بغرض مساعدة  وإحداث وظيفة نائب 

رئيس الجمهورية سلطة تعيني نائب أو عدة نواب للوزير األول وإنهاء مهامهم، 

- واعتبارا أن األحكام املذكورة أعاله، موضوع تعديل أو إضافة، يهدف إىل إدخال تغيريات داخل 

السلطة التنفيذية بهدف ضامن انسجام أكرب وفعالية أفضل ملهامها، 

- واعتبارا أن التوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات تستمد من اآلليات الدستورية املنصوص عليها 

يف الدستور، السيّام املواد 80 و81 و82 و84 و98 و99 و129 و135 و136 و137 منه، 

واعتبارا أن املواد املذكورة أعاله، موضوع تعديل أو إضافة، وطاملا أنها تقترص عىل اعتامد هيكلة 

جديدة داخل السلطة التنفيذية، فإنها ال تؤثر البتة عىل صالحيات السلطات واملؤسسات األخرى 

واآلليات الدستورية التي يقوم عىل أساسها توازن السلطتني التنفيذية والترشيعية، مثلام يستنتج 

من الباب الثاين من الدستور.

فيام يخص املادة 79 )الفقرتان 2 و 3( و املادة 80 و املادة 81 )الفقرة األوىل( من الدستور، مأخوذة 

مجتمعة إلتحادهام يف املوضوع و العلة، و املحررة كاأليت: 

 " املادة 79: يعنّي رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير األول.

 ينّفذ الوزير األول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة.

 يضبط الوزير األول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه يف مجلس الوزراء. " 

 " املادة 80 : يقّدم الوزير األول مخطط عمله إىل املجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري 

املجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض، مناقشة عامة.

بالتشاور مع رئيس  املناقشة،  العمل هذا، عىل ضوء هذه  الوزير األول أن يكيّف مخطط  وميكن 

الجمهورية.
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يقّدم الوزير األول عرضا حول مخطط عمله ملجلس األمة مثلام وافق عليه املجلس الشعبي الوطني.

ميكن مجلس األمة أن يصدر الئحة. " 

 " املادة 81 : يقدم الوزير األول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية يف حالة عدم موافقة املجلس 

الشعبي الوطني عىل مخطط عمله .

يعنّي رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها. " 

- اعتبارا أن تعديل املادة 79 )الفقرتان 2 و3( واملادتني 80 و81 )الفقرة األوىل( من الدستور يهدف 

إىل تحديد وتوضيح أدوات وكيفيات تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، 

- واعتبارا أن رئيس الجمهورية الذي يتم انتخابه عن طريق االقرتاع العام املبارش طبقا للامدة 71 

من الدستور، ميارس سلطاته و صالحياته وفق إرادة الشعب، 

- واعتبارا أن السري العادي للنظام الدميقراطي التعددي، مثلام يستنتج من الدستور، يقتيض بأن رئيس 

الجمهورية الذي انتخب عىل أساس برنامج سبق وأن حظي مبوافقة الشعب، من واجبه أن يجسد 

هذا الربنامج طبقا لليمني التي يؤديها أمام الشعب، 

الفعل  الربنامج هو لرئيس الجمهورية الذي حظي مبوافقة الشعب عن طريق  - واعتبارا أن هذا 

االنتخايب معربا بذلك عن إرادته بكل سيادة، وبكل حرية، يتوىل تنفيذه الوزير األول الذي يستمد 

 مهامه من رئيس الجمهورية دون سواه، وفق مخطط عمل، وحسب الكيفيات واإلجراءات املقررة 

يف املادة 79 )الفقرة 2(، واملواد من 80 إىل 84 من الدستور. ولهذا الغرض، يقوم الوزير األول بتنسيق 

عمل الحكومة حسب الرشوط واإلجراءات املقررة يف الدستور، 

- واعتبارا أن مرشوع تعديل املواد املذكورة أعاله ال ميس البتة اآلليات الدستورية التي يتمحور حولها 

تنظيم العالقات بني السلطتني التنفيذية والترشيعية، السيّام الواردة يف املواد 80 و81 و82 و84 و99 

و135 و136 و137 من الدستور.

الدستور،  املواد 83 و84 و86 و91 و116 و118 و119 و120 و125 و137 و158 من  فيام يخص 

مأخوذة مجتمعة لتناولها ال سيام استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير األول.

- اعتبارا أنه لألسباب املذكورة يف البند الخامس من هذا الرأي، وبغرض إضفاء االنسجام عىل صياغة 

جميع أحكام مرشوع القانون املتضمن التعديل الدستوري، تستبدل ال سيام وظيفة رئيس الحكومة 

الدستور،  املذكورة يف املواد 83 و84 و86 و91 و116 و118 و119 و120 و125 و137 و158 من 

بوظيفة الوزير األول
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لهذه األسباب:

أّوال: فيام يخص إجراء التعديل الدستوري

القول أن اإلجراء الخاص مبرشوع القانون املتضمن التعديل الدستوري جاء وفقا للامدتني 174 )الفقرة 

األوىل( و176 من الدستور.

ثانيا: فيام يخص املواد، موضوع إضافة أو تعديل

1 - القول أن مرشوع القانون املتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية يف إطار 

املادة 176 من الدستور، واملتمثل يف تعديل املواد 5 و62 و74 و77 )البند 5( و79 و 80 و81 و83 

و84 و85 و86 و87 و90 و91 و116 و118 و 119 و 120 و 125 و 129 و137 و158 من الدستور، 

وإضافة مادة 31 مكرر، وبندين 6 و 7 إىل املادة 77 وبند 7 إىل املادة 178 من الدستور، " ... ال ميس 

البتة املبادئ العامة التي تحكم املجتمع الجزائري، وحقوق اإلنسان واملواطن وحرياتهام، وال ميس 

بأي كيفية التوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات الدستورية. " 

2 - يبلغ هذا الرأي إىل رئيس الجمهورية

3 - ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. بهذا تداول 

املجلس الدستوري يف جلساته املنعقدة بتاريخ5 و6 و 7و8 و9 ذي القعدة عام 1429 املوافق3 و4 

و5 و6 و7 نوفمرب سنة 2008. 

رئيس املجلس الدستوري  

بوعالم بسايح
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سنة 2011

اآلراء:

رأي رقم 01/ ر. م د/11 مؤرخ يف 4 شعبان عام 1432 املوافق 6 يوليو سنة 2011، 

يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحّدد تنظيم املحكمة العليا وعملها 

واختصاصاتها، للدستور.

إن املجلـس الدستـوري، 

بناًء عىل إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري، طبقا ألحكام املادة 165 )الفقرة 2( من   -

لة باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ  الدستور، بالرسالة املؤرخة يف 16 يونيو 2011، املسجَّ

د تنظيم املحكمة  19 يونيو 2011 تحت رقم 51 قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدِّ

العليا وعملها واختصاصاتها للدستور، 

- و بناًء عىل الدستور، ال سيام املواد 119 )الفقرتان 1 و 3( و 120 )الفقرات 1، 2 و3( و123 )الفقرتان 

2 و( و 125 )الفقرة 2( و 126 و138 و152 )الفقرتان 1 و3( و153 و163 )الفقرة 1( و165 )الفقرة 

2( و167 )الفقرة 1( منه، 

د لقواعد  - و مبقتىض النظام املؤرَّخ يف 25 ربيع األول عام 1421 املوافق 28 يونيو سنة 2000 املحدِّ

م.  ل واملتمَّ عمل املجلس الدستوري، املعدَّ

و بعد االستامع إىل العضو املقرر، 

يف الشكل :

واختصاصاتها، موضوع  العليا وعملها  املحكمة  تنظيم  د  يحدِّ الذي  العضوي  القانون  أن  اعتبارا   -

اإلخطار، أودع مرشوعه الوزير األول مكتب املجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، 

وفقا للامدة 119 )الفقرة 3( من الدستور، 

الدستوري، قصد مراقبة  املجلس  املعروض عىل  العضوي موضوع اإلخطار،  القانون  أن  - واعتبارا 

مطابقته للدستور، كان مرشوعه موضوع مناقشة من طرف املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، 

وحصل وفقا للامدة 123 )الفقرة 2( من الدستور، عىل مصادقة املجلس الشعبي الوطني، يف جلسته 

املنعقدة بتاريخ 21 جامدى الثانية عام 1432 املوافق 24 مايو سنة 2011، ومجلس األمة يف جلسته 

العادية  الربملان  يونيو سنة 2011، خالل دورة  املوافق 15  بتاريخ 13 رجب عام 1432  املنعقدة 

املفتوحة بتاريخ 27 ربيع األول عام 1432 املوافق 02 مارس سنة 2011.
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- واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري ملراقبة مطابقة القانون العضوي الذي 

يحدد تنظيم املحكمة العليا و عملها واختصاصاتها للدستور، جاء وفقا ألحكام املادة 165 )الفقرة 

2( من الدستور.

يف املوضوع:

أوال: فيام يخص عنوان القانون العضوي موضوع اإلخطار واملادة األوىل منه، مأخوذتني معا إلتحادهام 

يف العلة :

- اعتبارا أن املادة 153 من الدستور تنّص عىل أنه يحدد قانون عضوي تنظيم املحكمة العليا، ومجلس 

الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم واختصاصاتهم األخرى، 

- واعتبارا أن عنوان القانون العضوي، موضوع اإلخطار، واملادة األوىل منه، جاءا فيام يتعلق بكلمة 

" االختصاص "، يف صيغة املفرد، 

- واعتبارا بالنتيجة أن ذلك يُعـدُّ سهوا يتعنّي تداركه بجعل عنوان القانون العضوي موضوع اإلخطار 

واملادة األوىل منه مطابقتني لنص املادة 153 من الدستور أعاله، 

ثانيا: فيام يخص تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار:

1 - فيام يخّص عدم االستناد إىل املادة 120 من الدستور :

د يف هذه املادة إجراءات مناقشة مشاريع القوانني و املصادقة  س الدستوري حدَّ - اعتبارا أن املؤسِّ

عليها من قبل غرفتي الربملان، 

- واعتبارا أن هذه املادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع اإلخطار، 

العضوي موضوع  القانون  تأشريات  املادة ضمن  ع هذه  إدراج املرشِّ بالنتيجة، أن عدم  - واعتبارا 

اإلخطار، يعدُّ سهوا يتعني تداركه، 

2 - فيام يخص عدم االستناد إىل املادة 125 )الفقرة 2( من الدستور:

- اعتبارا أن القانون العضوي موضوع اإلخطار أحال كيفية تطبيق بعض أحكامه عىل التنظيم، 

- واعتبارا أن املادة 125 )الفقرة 2( من الدستور تنّص عىل أنه يندرج تطبيق القوانني يف املجال 

التنظيمي الذي يعود للوزير األول، 

العضوي موضوع  القانون  تأشريات  املادة ضمن  إدراج املرشع هذه  بالنتيجة، أن عدم  - واعتبارا 
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اإلخطار، يُعدُّ سهوا يتعنيَّ تداركه.

ثالثا: فيام يخّص مواد القانون العضوي موضوع اإلخطار:

1 - فيام يخّص املادة 2 من القانون العضوي موضوع اإلخطار و املحرَّرة كالتايل:

ُد مقّر املحكمة العليا بالجزائر العاصمة " . - " يُحدَّ

د مقر املحكمة العليا بالجزائر العاصمة قد أغفل السلطة املخوَّلة لرئيس  ع حني حدَّ - اعتبارا أن املرشِّ

الجمهورية يف الحالة االستثنائية مبقتىض أحكام الفقرة الثالثة من املادة 93 من الدستور، 

- واعتبارا بالنتيجة أن ذلك يُعدُّ سهوا يتعني تداركه.

2 - فيام يخص عبارة : " تحت طائلة البطالن " الواردة يف املادة 4 من القانون العضوي موضوع 

اإلخطار املحررة كالتايل: " تصدر املحكمة العليا قراراتها باللغة العربية تحت طائلة البطالن. " 

- اعتبارا أن املرشع رتَّب البطالن جزاءا عىل قرارات املحكمة العليا يف حال عدم إصدار هذه األخرية 

قراراتها باللغة العربية، 

- واعتبارا أن بطالن األحكام القضائية يف حال عدم إصدارها باللغة العربية تناوله املرشع يف القانون 

العادي رقم 09/08 املؤرخ يف 18 صفر عام 1429 املوافق 25 فرباير 2008 املتضمن قانون اإلجراءات 

املدنية و اإلدارية )املادة 8 الفقرة 4 منه(، 

س الدستوري مييّز بني القانون العضوي و القانون العادي من حيث املصطلح،  - واعتبارا أن املؤسِّ

ومن حيث املجال املخصص لكل واحد منهام و كذا اإلجراءات الواجب إتّباعها يف إعداد القوانني 

واملصادقة عليها و املراقبة الدستورية. 

- واعتبارا أن املرشع ملَّا أدرج يف القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مسألة البطالن يكون قد أضفى 

الطابع العضوي عىل أحكام تؤول للقانون العادي خاصة و أن القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

إمنا يرمي إىل تحديد تنظيم املحكمة العليا و عملها واختصاصاتها، 

- واعتبارا بالنتيجة أن املادة 4 السالفة الذكر غري مطابقة جزئيا للدستور فيام تضمنت عبارة " ....

تحت طائلة البطالن. " 

3 - فيام يخّص عبارة : " اختصاصاته األخرى " الواردة يف الفقرة 2 من املادة 28 من القانون العضوي 

موضوع اإلخطار واملحرَّرة كالتايل :
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د كيفيات عمل مكتب املحكمة العليا واختصاصاته األخرى يف نظامها الداخيل، "   " تُحدَّ

- اعتبارا أن تنظيم املحكمة العليا و عملها واختصاصاتها يخضع لقانون عضوي طبقا للامدة 153 

من الدستور، 

- واعتبارا أن النظام الداخيل من شأنه تحديد كيفيات العمل و مامرسة الصالحيات وليس تحديد 

االختصاصات، 

- واعتبارا أن مكتب املحكمة العليا هو جهاز منها يخضع لنفس أحكام املادة 153 من الدستور، 

ع ملا أحال موضوعا من اختصاص القانون العضوي عىل النظام الداخيل للمحكمة  وبالتايل فإن املرشِّ

العليا، يكون قد أخـّل مبقتضيات املادة 153 من الدستور، 

- واعتبارا بالنتيجة أن الفقرة 2 من املادة 28 املذكورة أعاله تكون غري مطابقة جزئيا للدستور فيام 

نّصت عىل:...اختصاصاته األخرى " .

4 - فيام يخص الفقرة 2 من املادة 32 من القانون العضوي موضوع اإلخطار واملحرَّرة كالتايل :

 " يُعـدُّ األمني العام اآلمر بالرصف الرئييس للمحكمة العليا "، 

- اعتبارا أن الفقرة 2 من املادة 32 خّولت صفة اآلمر بالرصف الرئييس لألمني العام للمحكمة العليا، 

بالنظر إىل القانون رقم 90 - 21 املؤرخ يف 24 محرم عام 1411 املوافق 15 غشت 1990 املتعلّق 

باملحاسبة العمومية، 

ع مبقتىض املادة 98 )الفقرة 2( من الدستور أن يُِعـدَّ القانون ويصّوت  - واعتبارا أنه إذا كان للمرشِّ

يتأكد عند مامرسة صالحياته  أن  الدستوري  املجلس  يتعنيَّ عىل  باملقابل،  فإنه،  عليه بكل سيادة، 

ع قد احرتم توزيع االختصاصات كام نّص عليها الدستور،  الدستورية من أن املرشِّ

س الدستوري مييز بني القانون العضوي و القانون العادي من حيث املصطلح،  - واعتبارا أن املؤسِّ

ص لكل واحد منهام واإلجراءات الواجب إتّباعها يف إعداد القوانني واملصادقة  ومن حيث املجال املخصَّ

عليها وكذا املراقبة الدستورية، 

- واعتبارا أن املرّشع بإدراجه الفقرة 2 من املادة 32 ضمن قانون عضوي مل يراع مجال اختصاصه، 

كام نّص عليه الدستور، 

- واعتبارا أن الدستور ال ميانع يف أن تُـِعدَّ املحكمة العليا يف نظامها الداخيل مضمون الفقرة 2 من 

النص وإعداده  أن تحديد مضمون هذا  اإلخطار، طاملا  العضوي، موضوع  القانون  املادة 32 من 
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واملصادقة عليه، ال تستوجب تدخل سلطات أخرى، 

- واعتبارا بالنتيجة أن الفقرة 2 من املادة 38 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، تعدُّ غري مطابقة 

للدستور، 

لهذه األسباب:

يديل بالرأي التايل :

يف الشكل :

أوال: أن إجراءات اإلعداد واملصادقة عىل القانون العضوي الذي يحدد تنظيم املحكمة العليا و عملها 

واختصاصاتها، موضوع اإلخطار، جاءت تطبيقا ألحكام املادتني 119 )الفقرتان 1 و 3( و 123 )الفقرة 

2( من الدستور فهي مطابقة للدستور.

- ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي 

املادة 165  تّم تطبيقا ألحكام  العليا وعملها واختصاصاتها، للدستور،  الذي يحدد تنظيم املحكمة 

)الفقرة 2( من الدستور، فهو مطابق للدستور.

يف املوضوع:

أوال: فيام يخّص عنوان القانون العضوي موضوع اإلخطار واملادة األوىل منه:

- يصاغ العنوان عىل النحو التايل :.

وعملها  العليا  املحكمة  تنظيم  رقم........بتاريخ............املوافق..........يحّدد  عضوي  قانون   "  

واختصاصاتها " .

- وتصاغ املادة األوىل عىل النحو التايل :

 " يحدد هذا القانون العضوي تنظيم املحكمة العليا وعملها واختصاصاتها. " 

ثانيا: فيام يخص تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار:

- إضافة املادتني 120 )الفقرات 1، 2 و 3( و املادة 125 )الفقرة 2( من الدستور ضمن التأشريات.

ثالثا: فيام يخّص مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

ُد مقر املحكمة العليا بالجزائر العاصمة، مع مراعاة  املادة 2 : تُعاد صياغة هذه املادة كالتايل : " يُحدَّ
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أحكام املادة 93 من الدستور. " 

املادة 4 :- تعدُّ املادة 4 مطابقة جزئيا للدستور و تُعاُد صياغتها كالتايل : 

 " تصِدر املحكمة العليا قراراتها باللغة العربية " .

 املادة 28 الفقرة 2 : تعترب املادة 28 )الفقرة 2( مطابقة جزئيا للدستور فيام نصت عىل تحديد 

اختصاصات أخرى ملكتب املحكمة العليا يف نظامها الداخيل، وتعاد صياغة هذه الفقرة عىل النحو 

التايل : 

ُد كيفيات عمل مكتب املحكمة العليا يف نظامها الداخيل "  - " تحدَّ

املادة 32 الفقرة 2: تعترب املادة 32 )الفقرة 2( غري مطابقة للدستور.

رابعا: تعترب األحكام، غري املطابقة، جزئيا أو كليا، للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون 

العضوي، موضوع اإلخطار.

خامسا: تعّد باقي أحكام القانون العضوي موضوع اإلخطار مطابقة للدستور.

سادسا: يبلغ هذا الرأي إىل رئيس الجمهورية.

- ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهذا تـداول املجلس الدستوري يف جلساته املنعقدة بتاريخ 2 و3 و4 شعبان عام 1432 املوافق 4 

و5 و6 يوليو سنة 2011.

رئيس املجلس الدستوري  

بوعالم بسايح
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رأي رقم 02/ ر.م د /11 مؤرخ يف 4 شعبان عام 1432 املوافق 6 يوليو سنة 2011، 

يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املعّدل واملتمم للقانون العضوي رقم 98 - 01 

املؤرخ يف 4 صفر عام 1419 املوافق 30 مايو سنة 1998 واملتعلق باختصاصات مجلس 

الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور.

إن املجلـس الدستـوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية طبقاً ألحكام املادة 165 )الفقرة الثانية( من الدستور، بالرسالة 

املؤرخة يف 16 يونيو 2011، املسجلة باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 19 يونيو 2011 تحت 

رقم 52 قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي املعدل واملتمم للقانون العضوي رقم 98-01 املؤرخ 

الدولة وتنظيمه  املتعلق باختصاصات مجلس  يف 4 صفر عام 1419 املوافق 30 مايو سنة 1998، 

وعمله للدستور، 

- وبناء عىل الدستور، السيام املواد 119 )الفقرتان األوىل و الثالثة( و 120 )الفقرات األوىل والثانية 

الثانية  )الفقرتان  الثانية( و126 و152  )الفقرة  والثالثة( و 125  الثانية  )الفقرتان  والثالثة( و123 

والثالثة( و 153 و162 و 163 )الفقرة األوىل( و 165 )الفقرة الثانية( و 167 )الفقرة األوىل( منه، 

- ومبقتىض النظام املؤرَّخ يف 25 ربيع األول عام 1421 املوافق 28 يونيو سنة 2000، املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري املعدل واملتمم، 

وبعد االستامع إىل العضو املقرر، 

يف الشكل :

- اعتباراً أن القانون العضوي املعدل واملتمم للقانون العضوي رقم 98-01 املؤرخ يف 4 صفر عام 

1419 املوافق 30 مايو سنة 1998، املتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، موضوع 

اإلخطار، أودع مرشوعه الوزير األول مكتب املجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، 

وفقاً للامدة 119 )الفقرة الثالثة( من الدستور، 

الدستوري قصد مراقبة  املجلس  املعروض عىل  العضوي، موضوع اإلخطار،  القانون  أن  - واعتباراً 

مطابقته للدستور، كان مرشوعه موضوع مناقشة من طرف املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، 

الوطني يف  الشعبي  الدستور، عىل مصادقة املجلس  الثانية( من  )الفقرة  املادة 123  وحصل وفق 

جلسته املنعقدة بتاريخ 21 جامدى الثانية عام 1432 املوافق 24 مايو سنة 2011 و مجلس األمة 

يف جلسته املنعقدة بتاريخ 13 رجب عام 1432 املوافق 15 يونيو سنة 2011، خالل دورة الربملان 

العادية املفتوحة بتاريخ 27 ربيع األول عام 1432 املوافق 02 مارس سنة 2011، 
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- واعتباراً أن إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري ملراقبة مطابقة القانون العضوي املعدل 

املوافق 30 مايو سنة 1998،  املؤرخ يف 4 صفر عام 1419  العضوي رقم 01-98  للقانون  واملتمم 

املتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، جاء وفقاً ألحكام املادة 165 )الفقرة 

الثانية( من الدستور، 

يف املوضوع 

أوالً : فيام يخص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

فيام يخص عدم االستناد إىل املادة 120 من الدستور: 

القوانني وكيفيات  املادة إجراءات مناقشة مشاريع  د يف هذه  الدستوري حدَّ أن املؤّسس  اعتباراً   -

املصادقة عليها من قبل غرفتي الربملان، 

- واعتبارا أن هذه املادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع اإلخطار، 

العضوي موضوع  القانون  تأشريات  املادة ضمن  إدراج املرشع هذه  بالنتيجة، أن عدم  - واعتبارا 

اإلخطار، يعد سهوا يتعني تداركه، 

2 - فيام يخص عدم االستناد إىل املادة 125 )الفقرة الثانية( من الدستور:

- اعتباراً أن القانون العضوي موضوع اإلخطار أحال كيفية تطبيق بعض أحكامه عىل التنظيم، 

- واعتبارا أن املادة 125 )الفقرة 2( من الدستور، تنص عىل أنه يندرج تطبيق القوانني يف املجال 

التنظيمي الذي يعود للوزير األول.

العضوي موضوع  القانون  تأشريات  املادة ضمن  املرّشع هذه  إدراج  بالنتيجة، أن عدم  - واعتبارا 

اإلخطار، يعد سهوا يتعني تداركه.

3 - فيام يخص عدم االستناد إىل املادة 152 )الفقرتان الثانية والثالثة( من الدستور:

- اعتباراً أن املادة 152 )الفقرتان الثانية والثالثة( من الدستور تعدُّ مرجعاً أساسياً لالستناد إليها ضمن 

التأشريات، طاملا أنها تتعلق مبواضيع تدخل ضمن القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

ثانياً: فيام يخص بعض أحكام القانون العضوي موضوع اإلخطار:

1 - فيام يخص العبارة " نصوص خاصة " املنصوص عليها يف الفقرات األخرية من املواد 9، 10 و11 

العلة،  العضوي موضوع اإلخطار، املأخوذة معاً إلتحادها يف املوضوع و  القانون  املادة 2 من  من 
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واملحّررة كاآليت :

أ( " املادة 9 : 

- ويختص أيضا بالفصل يف القضايا املخّولة له مبوجب نصوص خاصة. " 

ب( " املادة 10 :

- ويختص أيضاً كجهة استئناف يف القضايا املخولة له مبوجب نصوص خاصة. " 

ج( " املادة 11 :

- ويختص أيضاً بالنظر يف الطعون بالنقض املخولة له مبوجب نصوص خاصة. " 

- اعتباراً أن الفقرات األخرية من املواد 9 و10 و11 من القانون العضوي موضوع اإلخطار، حددت 

اختصاصات ملجلس الدولة استناداً إىل " نصوص خاصة "، 

- واعتباراً أن املادة 153 من الدستور تنص: " يحدد قانون عضوي تنظيم املحكمة العليا ومجلس 

الدولة ومحكمة التنازع، وعملهم واختصاصاتهم األخرى " .

- واعتباراً أن املؤّسس الدستوري قد حدد بعض اختصاصات مجلس الدولة وأحال تحديد اختصاصات 

أخرى ملجال لقانون العضوي، 

- واعتباراً أن هذا التوزيع الدستوري لالختصاصات يهدف إىل تحديد صارم ملجال اختصاص كل من 

املؤّسس الدستوري و مجال اختصاص املرّشع العضوي، 

 " باإلحالة إىل " نصوص خاصة  الدولة  اعتامد اختصاصات أخرى ملجلس  بالنتيجة، فإن  - واعتباراً 

اختصاصه  أغفل مجال  قد  العضوي  املرشع  يكون  النصوص،  تحديد طابع ومضمون هذه   بدون 

يف هذا املوضوع، 

- غري أنه اعتبارا أنه إذا كانت عبارة " نصوص خاصة " املستعملة من طرف املرشع القصد منها هو 

نصوص تكتيس نفس طابع القانون، موضوع اإلخطار، و أن موضوعه ذو عالقة بهذا القانون العضوي، 

فإن الفقرات األخرية من املواد 9 و10 و11 املذكورة أعاله تعد مطابقة للدستور رشيطة مراعاة هذا 

التحفظ، 

2 - فيام يخص الفقرة األخرية من املادة 17 مكرر، الواردة يف املادة 5 من القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار واملحررة كاآليت : " يعّد األمني العام اآلمر بالرصف ملجلس الدولة " .
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-اعتبارا أن الفقرة األخرية من املادة 17 مكرر خولت صفة اآلمر بالرصف لألمني العام ملجلس الدولة، 

بالنظر إىل القانون رقم 90-21 مؤرخ يف 24 محرم عام 1411 املوافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق 

باملحاسبة العمومية، 

-واعتبارا أنه إذا كان للمرّشع مبقتىض املادة 98 )الفقرة الثانية( من الدستور أن يعَد القانون و يصّوت 

يتأكد عند مامرسة صالحياته  أن  الدستوري  املجلس  يتعني عىل  باملقابل،  فإنه،  عليه بكل سيادة، 

الدستورية من أن املرّشع قد احرتم حقا توزيع االختصاصات، كام نّص عليها الدستور، 

العادي، من حيث املصطلح  العضوي والقانون  القانون  الدستوري مييز بني  - واعتبارا أن املؤّسس 

القوانني  إتّباعها يف إعداد  الواجب  الدستوري واملجال املخّصص لكل واحد منهام وكذا اإلجراءات 

واملصادقة عليها واملراقبة الدستورية، 

- واعتبارا أن املرّشع بإدراجه الفقرة األخرية من املادة 17 مكرر ضمن قانون عضوي، فإنه مل يراع 

مجال اختصاصه كام نّص عليه الدستور، 

- واعتبارا أن الدستور ال ميانع يف أن يعَد مجلس الدولة يف نظامه الداخيل مضمون الفقرة الثانية من 

املادة 17 مكرر من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، طاملا أن تحديد مضمون هذا النص وإعداده 

واملصادقة عليه ال تستوجب تدخل سلطات أخرى.

3 - فيام يخص كلمة " وجوبا " التي تضمنتها املادة 39 الواردة يف املادة 8 من القانون العضوي 

موضوع اإلخطار، و عبارة " " يتعني عليه " التي تضمنتها املادة 41 مكرر1 الواردة يف املادة 9 من 

نفس القانون، مأخوذتني معا إلتحادهام يف العلة، واملحررتني كاآليت:

- املادة 39 : " يُعنَيُ ممثلو كل وزارة الذين يحرضون وجوباً يف جلسات الجمعية العامة واللجنة الدامئة 

يف القضايا التابعة لقطاعاتهم، من بني أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية عىل األقل " .

املادة 41 مكرر1: " يحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة املرشوع ويخطر الوزير املعني الذي 

يتعني عليه حضور أشغال مجلس الدولة أو يعني من ينوب عنه وفقا ألحكام املادة 39 أعاله " 

- اعتباراً أن عبارة " يتعني عليه " وكلمة " وجوبا " تحمالن إلزامية الحضور عىل التوايل من الوزير 

املعني أو ممثله، وأصحاب الوظائف العليا الذين لهم عىل األقل مرتبة مدير اإلدارة املركزية، حسب 

الحالة، ألشغال مجلس الدولة وجلسات الجمعية العامة واللجنة الدامئة يف القضايا التابعة لقطاعاتهم، 

- واعتباراً أن مبدأ الفصل بني السلطات يقتيض أن كل سلطة متارس صالحياتها يف الحدود املنصوص 

عليها يف الدستور، 
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- واعتباراً أن مبدأ الفصل بني السلطات مينع أية سلطة أن تفرض عىل سلطة أخرى التزامات تدخل 

ضمن مجال اختصاص سلطة أخرى، 

- واعتباراً بالنتيجة، فإن املرشع بإقراره إلزامات عىل الوزير املعني أو من ميثله، وأصحاب الوظائف 

العليا الذين لهم عىل األقل مرتبة مدير اإلدارة املركزية، يكون قد أخل مببدأ الفصل بني السلطات.

4 - فيام يخص املادة 41 مكرر 5 الواردة يف املادة 9 من القانون العضوي موضوع اإلخطار، و املحررة 

كاآليت :

املادة 41 مكرر 5 : " تحدد قواعد اإلجراءات األخرى املطبقة أمام مجلس الدولة يف املجال االستشاري 

يف نظامه الداخيل "، 

- اعتبارا أن املرّشع إذا كان مل يقصد بإحالته تحديد قواعد اإلجراءات األخرى إىل النظام الداخيل 

ملجلس الدولة، تلك التي يتطلب إعدادها واملصادقة عليها تدخل وتعاون سلطات أخرى والتي تدخل 

بالنتيجة يف مجال القانون العضوي، يف هذه الحالة، ومبراعاة هذا التحفظ، فإن املادة 41 مكرر 5 من 

القانون العضوي موضوع اإلخطار تعد مطابقة للدستور.

لهذه األسباب 

يُديل بالرأي اآليت :

يف الشكل :

أوالً : أن إجراءات اإلعداد واملصادقة عىل القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املعّدل واملتّمم للقانون 

العضوي املتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظميه وعمله موضوع اإلخطار، جاءت تطبيقا ألحكام 

املادتني 119 )الفقرة الثالثة( و123 )الفقرة الثانية( من الدستور، فهي مطابقة للدستور.

العضوي  القانون  الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة  املجلس  الجمهورية  أن إخطار رئيس  ثانيا: 

املعدل واملتمم للقانون العضوي رقم 98-01 املؤرخ يف 4 صفر عام 1419 املوافق 30 مايو سنة 1998، 

املتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، تم تطبيقا ألحكام املادة 165 )الفقرة 

الثانية( من الدستور، فهو مطابق للدستور.

يف املوضوع:

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار :

إضافة اإلشارة إىل املواد 120 )الفقرات األوىل والثانية والثالثة( و 125 )الفقرة الثانية( و152 )الفقرتان 
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الثانية والثالثة( و153 من الدستور.

ثانيا: فيام يخص أحكام القانون العضوي موضوع اإلخطار : 

القانون العضوي، موضوع  الواردة يف املادة 2 من  الفقرة األخرية من املواد 9 و10 و11  تعد   - 1

اإلخطار، مطابقة للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار سابقا، 

2 - تعد املادة 41 مكرر 5 الواردة يف املادة 9 من القانون العضوي موضوع اإلخطار مطابقة للدستور 

رشيطة مراعاة التحفظ املثار سابقا، 

3 - تعد الفقرة األخرية من املادة 17 مكرر الواردة يف املادة 5 من القانون العضوي موضوع اإلخطار 

غري مطابقة للدستور، 

4 - تعد كلمة " وجوبا " التي تضمنتها املادة 39 الواردة يف املادة 8 وعبارة " يتعني عليه " التي 

تضمنتها املادة 41 مكرر1 الواردة يف املادة 9 من القانون العضوي موضوع اإلخطار، غري مطابقتني 

للدستور، وتعاد صياغة املادتني املذكورتني أعاله كاآليت:

الدامئة  واللجنة  العامة  الجمعية  جلسات  يحرضون  الذين  وزارة  كل  ممثلو  يعني   :  39 املادة   "   

يف القضايا التابعة لقطاعاتهم، من بني أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية عىل األقل " 

 " املادة 41 مكرر1: يحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة املرشوع ويخطر الوزير املعني الذي 

يعني من ينوب عنه لحضور أشغال مجلس الدولة وفقا ألحكام املادة 39 أعاله " 

 ثالثا: تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار مطابقة للدستور، 

رابعا: تعترب األحكام غري املطابقة للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار.

خامسا: يبلّغ هذا الرأي إىل رئيس الجمهورية.

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته املنعقدة بتاريخ 2 و3 و4 شعبان عام 1432 املوافق 4 و5 

و6 يوليو سنة 2011.

رئيس املجلس الدستوري  

بوعالم بسايح
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رأي رقـم 03 / ر. م . د /11 مؤّرخ يف27 محرم عام 1433 املوافق 22 ديسمرب2011 

يتعـلق مبراقـبة مطابقـة الـقانـون العـضوي املتعـلق بنظـام االنتخابات، للـدستـور.

إن املجـلس الدستـوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري، طبقا ألحكام املادة 165 )الفقرة 2( من 

الدستور، بالرسالة املؤرخة يف 29 نوفمرب 2011، املسجلة باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 

04 ديسمرب سنة 2011 تحت رقم 84 قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات 

للدستور، 

- و بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 10 و50 و71 و73 و 74 و 101 و 102 و 103 و106 و 112 

و119 )الفقرتني األوىل و3( و120 )الفقرات األوىل و2 و 3( و 123 )الفقرتني 2 و 3( و 125 )الفقرة 

2( و 126 و 163 و 165 )2( و 167 )الفقرة األوىل( منه، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 25 ربيع األول عام 1421 املوافق 28 يونيو سنة 2000 املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، املعدل واملتمم.

و بعـد االستامع إىل العـضو املقرر، 

فـي الـشكـل :

الوزير  أودع مرشوعه  اإلخطار،  االنتخابات موضوع  بنظام  املتعلق  العضوي  القانون  أن  اعتبارا   -

األول، مكتب املجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقا للامدة 119 )الفقرة 3( 

من الدستور 

الدستوري، قصد مراقبة  املجلس  املعروض عىل  العضوي موضوع اإلخطار،  القانون  أن  - واعتبارا 

مطابقته للدستور، كان مرشوعه وفقا للامدة 120 من الدستور موضوع مناقشة من طرف املجلس 

الدستور عىل مصادقة  )الفقرة 2( من  الوطني ومجلس األمـة، وحصل وفقا للامدة 123  الشعبي 

املجلس الشعبي الوطني، يف جلسته املنعقدة بتاريخ 6 ذو الحجة عام 1432 املوافق 2 نوفمرب سنة 

2011، وعىل مصادقة مجلس األمة يف جلسته املنعقدة بتاريخ 28 ذو الحجة عام 1432 املوافق 24 

نوفمرب سنة 2011، خالل دورة الربملان العادية املفتوحة بتاريخ 6 شوال عام 1432 املوافق 4 سبتمرب 

سنة 2011..

- واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري ملراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق 

بنظام االنتخابات للدستور، جاء وفقا ألحكام املادة 165 )الفقرة 2( من الدستور. 
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يف املوضوع :

أوال: فيام يخـّص تأشريات القانون العـضوي، موضوع اإلخـطار :

1 - فيام يخـّص عدم االستناد إىل بعـض أحكام الدستور :

أ( فيام يخّص عـدم االستناد إىل املادة 10 من الدستور:

- اعتبارا أن املادة 10 من الدستور تـنّص عىل أن الشعب حّر يف اختيار ممثليه وال حدود لتمثيل 

الشعب إالّ ما نّص عليه الدستور وقانون االنتخابات، 

- واعتبارا أن هذه املادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

العضوي، موضوع  القانون  املادة ضمن تأشريات  بالنتيجة، أن عدم إدراج املرشع هذه  - واعتبارا 

اإلخطار، يُـعـدُّ سهوا يتعـنّي تداركه، 

ب( فيام يخّص عـدم االستناد إىل املادتني 107 )الفقرة 2( و 108 من الدستور: 

- اعتبارا أن املرشع تعرض يف املادة 102 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املتعلقة باستخالف 

النائب إىل حالتي االستقالة واإلقصاء، إضافة إىل الحاالت األخرى، 

- واعتبارا أن حالة إقـصاء عـضو الربملان تضمنـتها املادة 107 )الفقرة 2( من الدستور يف حني نّصت 

املادة 108 منه عىل حالة استقالته، 

- واعتبارا أن هاتني املادتني تشّكالن سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع اإلخطار، 

- واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج املرشع هاتني املادتني ضمن تأشريات القانون العضوي موضوع 

اإلخطار، يُعـّد سهوا يتعيّـن تداركه. 

ج( فيام يخّص عـدم االستناد إىل املادة 163 من الدستور :

س مجلس دستوري يكلف بالسهر عىل  - اعتبارا أن املادة 163 من الدستور تـنّص عىل ما ييل " يُؤسَّ

احرتام الدستور. 

كام يسهر املجلس الدستوري عىل صحة عمليات االستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، واالنتخابات 

الترشيعية، ويعلن نتائج هذه العمليات " . 

- واعتبارا أن هذه املادة 163 من الدستور تحّدد، فضال عام تضمنته الفقرة األوىل من أن املجلس 
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مجال  يف  الدستوري  املجلس  بها  ينفرد  التي  الصالحيات  الدستور،  احرتام  عىل  يسهر  الدستوري 

االنتخابات، 

- واعتبارا أن هذه املادة تشكل سـندا دستوريا للقانون العـضوي موضوع اإلخطار، 

العضوي، موضوع  القانون  املادة ضمن تأشريات  بالنتيجة، أن عدم إدراج املرشع هذه  - واعتبارا 

اإلخطار، يُعـد سهوا يتعنّي تداركه.

2 - فيام يخـّص عدم اإلشارة إىل بعـض القـوانني :

- اعتبارا أن املرّشع نص يف عىل التوايل يف املطتني 2 و 4 من املادة 5 من القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار عىل أالّ يسجل يف القامئة االنتخابية كل من ُحكم عليه بجناية ومل يرد اعتباره وعىل َمن أشهر 

إفالسه و مل يُرد اعتباره، 

القانون  الثانية  الحالة  تناول  الجزائية يف حني  تناولها قانون اإلجراءات  الحالة األوىل  - واعتبارا أن 

التجاري، 

- واعتبارا أن هذين القانونني يحددان رشوط و سبل رد االعتبار يف الحالتني املذكورتني، 

- واعتبارا بالتايل، أن عـدم إدراج املرشع هذين القانونني ضمن تأشريات القانون العضوي موضوع 

اإلخطار يُـعـُد سهوا يتعني تداركه. 

3 - فيام يخـّص ترتيب تأشريات القانون العـضوي، موضوع اإلخطار: 

- اعتبارا أن املرشع اعتمد ترتيب تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار حسب التسلسل الزمني 

لصدور النصوص الترشيعية، خالفا ملا تقـتضيه قاعدة تدرج القوانني، وهـو ما يتعيّـن تداركه. 

ثانيا: فيام يخّص مواد القانون العـضوي، موضوع اإلخطار :

فيام يخـّص الشطر األخري من املطة 3 من املادة 78 و املطة 3 من املادة 90 مأخوذتني إلتحادهام 

يف املوضوع و العلة.

- اعتبارا أن املادتني 78 )املطة 3( و 90 )املطة 3( تشرتطان يف املرتشح إىل املجلس الشعبي البلدي 

أو الواليئ، ويف املرتشح إىل املجلس الشعبي الوطني أن يكون ذا جنسية جزائرية " أصلية أو مكتسبة 

منذ مثاين )08( سنوات عىل األقل "، 

- واعتبارا أن املادة 30 من الدستور تنّص عىل أن " الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون "، ومن ثم 



سنة 2011

199

فإن أي ترشيع يف هذا املجال ينبغي أن يتـقـيّد بأحكام قانون الجنسية، 

بالصفة  املتعلقة  الحقوق  يتمتع بجميع  الجزائرية  الجنسية  الذي يكتسب  الشخص  أن  - واعتبارا 

بتاريخ 17 شوال عام  تاريخ اكتسابها طبقا للامدة 15 من األمر رقم 86/70  ابتداء من  الجزائرية 

1390 املوافق 12/15/ 1970 املعدل واملتمم باألمر رقم 05/01 بتاريخ 18 محرم عام 1426 املوافق 

27 فرباير 2005، دون أن يضع هـذا القانون أي رشط، و ذلك وفقا للامدة 30 من الدستور، 

- واعتبارا أن املرّشع بإدراجه الرشط املذكور أعاله يكون قـد أخّل مبقتضيات املادة 29 من الدستور 

التي تؤكد أن " كل املواطنني سواسية أمام القانون، و أنه ال ميكن أن يتذّرع بأي متييز يعـود سببه إىل 

" ...أي رشط أو ظرف آخر شخيص أو اجتامعي... "، وكذا بأحكام املادة 31 من الدستور التي تجعل 

من هدف املؤسسات ضامن مساواة املواطنني واملواطنات يف الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي 

" تحول دون مشاركة الجميع الفعلية يف الحياة السياسية.. " .

فيام يخّص املواد 168، 169 و 170 من القانون العـضوي، موضوع اإلخـطار، مأخوذة بصفة مجتمعة 

إلتحادها يف العـلّة :

أ( يف ما يخص املادة 168 من القانون العـضوي، موضوع اإلخـطار، واملحّررة كتايل: 

االنتخابات تتشكل حرصيا من قضاة معيّنني من قبل رئيس  - تحدث لجنة وطنية لإلرشاف عىل 

الجمهورية يتمُّ وضعها مبناسبة كل اقرتاع. 

- ميكن اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات تبادل املعلومات املتعلقة بتنظيم وسري االنتخابات 

مع اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات املنصوص عليها يف املادة 171 أدناه وال يجب عليها التدخل 

يف صالحيتها. 

- اعتبارا أن الشطر األخري من هذه املادة و املتضمن " ...وال يجب عليها التدخل يف صالحيتها " املراد 

به إلـزام هذه اللجنة بعـدم التدخل يف صالحيات اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات املنصوص عليها 

يف املادة 171، املذكورة أعاله، وهو ما يُعـُد سهوا يتعنّي تداركه، 

ب( فيام يخص املادة 169 واملطة األوىل والفقرة الثانية من املادة 170 من القانون العـضوي، موضوع 

اإلخطار، املأخوذتني معا إلتحادهام يف العـلّة، واملحّررتني كالتايل، عىل التوايل: 

 " - املادة 169: متارس اللجنة الوطنية لإلرٌشاف عىل االنتخابات يف إطار احرتام الدستور والترشيع 

املعمول به، مهمة اإلرشاف عىل تنفيذ أحكام هذا القانون العضوي من تاريخ إيداع الرتشيحات إىل 

نهاية العملية االنتخابية " 



سنة 2011

200

 " - املادة 170:تضطلع اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات مبا ييل: 

- الّسهر عىل قانونية كافة العمليات املرتبطة باالنتخابات، 

- النظر يف كل تجاوز ميس مصداقية و شفافية العملية االنتخابية، 

- النظر يف كل خرق ألحكام هذا القانون العضوي، 

- النظر يف القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات، 

تلتزم جميع األطراف املشاركة يف العملية االنتخابية بقرارات هذه اللجنة، 

يُحّدد تنظيم و سري هذه اللجنة عن طريق التنظيم . " 

- اعتبارا أنه إذا كان للمرّشع مبقتىض املادة 98 )الفقرة الثانية( من الدستور، أن يُعـّد القانون ويصوت 

عليه بكل سيادة أو يُحدث بالتايل أي لجنة ويخّولها الصالحيات التي يراها مالمئة فإنه، باملقابل، 

يتعيّـن عىل املجلس الدستوري أن يتأكد عند مامرسة صالحياته الدستورية من أن املرّشع قد احرتم 

توزيع االختصاصات كام نّص عليها الدستور، 

- واعتبارا أنه و بالرجوع إىل نص املادة 169 أعاله، فإن املرّشع أوكل للجنة املذكورة " مهمة اإلرشاف 

عىل تـنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ إيداع الرتشيحات إىل نهاية العملية االنتخابية. " دون متييز 

بني طبيعة هذه االنتخابات، 

- واعتبارا أنه وبالرجوع إىل أحكام الفقرة 2 من املادة 163 من الدستور، فإن السهر عىل صحة عمليات 

االستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، واالنتخابات الترشيعية، واإلعالن عىل نتائج هذه العمليات 

خّص بها املؤسس الدستوري املجلس الدستوري وحده، 

- واعتبارا أن مثة هيئات قضائية وغري قضائية نّص عليها القانون العضوي موضوع اإلخطار، وحّدد 

لها مجال اختصاصاتها تجنبا لتداخل الصالحيات، 

- واعتبارا بالنتيجة أن الشطر األخري من املادة 169 املذكور أعاله، إذا مل يكن القصد منه املساس 

بصالحيات املجلس الدستوري والهيئات األخرى املنصوص عليها يف صلب هذا القانون العضوي، فإن 

هذه املادة تعترب مطابقة للدستور رشيطة مراعاة هذا التحفظ، هذا من جهة، 

- واعتبارا من جهة أخرى، أنه وبالنظر إىل نص املادة 170 من القانون العضوي موضوع اإلخطار، 

التي تنّص يف مطتها األوىل عىل أن اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات تضطلع بـ " السهر عىل 

قانونية كافة العمليات املرتبطة باالنتخابات " فإن املرشع مل مييز بني طبيعة هذه االنتخابات، وال 
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بني املراحل املتتالية للعملية االنتخابية، 

- واعتبارا أن املرشع مبنحه هذه الصالحيات للجنة املذكورة مل يراع ما تنّص عليه املادة 163 )الفقرة 

2( من الدستور، كام مل يراع الصالحيات التي خولها للجهات القضائية املذكورة أعاله، 

- واعتبارا فضال عن ذلك، أن املرشع بنّصه يف الفقرة الثانية من املادة 170 عىل أن جميع األطراف 

مواجهة  يف  نافذة  قراراتها  قد جعل  اللجنة،  هذه  بقرارات  تلتزم  االنتخابية  العملية  يف  املشاركة 

املؤسسات والهيئات األخرى مبا فيها املجلس الدستوري والجهات القضائية ويف ذلك مساس بالدستور 

ومببدأ الفصل بني السلطات، 

لهذه األسباب

يـديل بالرأي اآلتـي :

فـي الـشكــل

أوال: أن إجراءات اإلعداد و املصادقة عىل القانون العضوي موضوع اإلخطار، املتعلق بنظام االنتخابات، 

جاءت تطبيقا ألحكام املادتني 119 )الفقرة األوىل و 3( و 123 )الفقرة 2( من الدستور، فهي مطابقة 

للدستور.

- ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي 

الدستور، فهو  )الفقرة 2( من  املادة 165  للدستور، تم تطبيقا ألحكام  االنتخابات  بنظام  املتعلق 

مطابق للدستور.

يف املوضوع

أوال: فيام يخـّص تأشريات القانون العـضوي، موضوع اإلخطار :

1 - إضافة اإلشارة إىل املواد 10، 107 )الفقرة 2(، 108و 163 من الدستور، 

-2 إضافة اإلشارة إىل قانون اإلجراءات الجزائية والقانون التجاري.

3 - إعادة ترتيب القوانني املشار إليها ضمن التأشريات حسب قاعدة تدّرج القوانني، وذلك عىل النحو 

التايل :

- بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 50 و 71 و 73 و 89 و 101 و 102 و 103 و 106 و 112 و 119 

و 120 و 123 و 125 )الفقرة 2( و 165 و 167 منه، 
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- ومبقتىض األمر رقم 97-07 املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997، واملتضمن 

القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املعدل واملتمم، 

- و مبقتىض القانون العضوي رقم 98 01- املؤرخ يف 4 صفر عام 1419 املوافق 30 مايو سنة 1998 

و املتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله، املعّدل واملتّمم، 

- ومبقتىض األمر رقم 66 - 155 املؤرخ يف 8 صفر عام 1386 املوافق 8 يونيو سنة 1966 واملتضمن 

قانون اإلجراءات الجزائية، املعدل و املتمم، 

- ومبقتىض األمر رقم 66-156 املؤرخ يف 8 صفر عام 1386 املوافق 8 يونيو سنة 1966 واملتضمن 

قانون العقوبات، املعـّدل و املتمم، 

- ومبقتىض األمر رقم 75-58 املؤرخ يف 20 رمضان عام 1395 املوافق 26 سبتمرب سنة 1975، واملتضمن 

القانون املدين، املعـدل واملتمم، 

- ومبقتىض األمر رقم 75-59 املؤرخ يف 20 رمضان عام 1395 املوافق 26 سبتمرب سنة 1975 واملتضمن 

القانون التجاري، املعدل واملتمم، 

- ومبقتىض القانون رقم 84-11 املؤرخ يف 9 رمضان عام 1404 املوافق 9 يونيو سنة 1984 واملتضمن 

قانون األرسة، املعدل واملتمم، 

- ومبقتىض القانون رقم 90-07 املؤرخ يف 8 رمضان عام 1410 املوافق 3 أفريل سنة 1990، واملتعلق 

باإلعالم، املعدل، 

- ومبقتىض القانون رقم 90-09 املؤرخ يف 12 رمضان عام 1410 املوافق 7 أفريل سنة 1990، واملتعلق 

بالوالية، 

- ومبقتىض القانون رقم 91-05 املؤرخ يف 30 جامدى الثانية عام 1411 املوافق 16 يناير سنة 1991، 

و املتضمن تعميم استعامل اللغة العربية، املعدل و املتمم، 

- ومبقتىض القانون رقم 98-02 املؤرخ يف 4 صفر عام 1419 املوافق 30 مايو سنة 1998، واملتعلق 

باملحاكم اإلدارية، 

- ومبقتىض القانون رقم 06-01 املؤرخ يف 21 محرم عام 1427 املوافق 20 فرباير سنة 2006، واملتعلق 

بالوقاية من الفساد و مكافحته، 

- ومبقتىض القانون رقم 08-09 املؤرخ يف 18 صفر عام 1429 املوافق 27 فرباير سنة 2008، املتضمن 
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قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، 

- ومبقتىض القانون رقم 11-10 املؤرخ يف 20 رجب عام 1432 املوافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق 

بالبلدية، 

- ثانيا: فيام يخّص أحكام القانون العـضوي، موضوع اإلخطار :

1 - يعد الشطر األخري من املطة 3 من املادة 78 غري مطابق للدستور، وتُعاد صياغة املادة 78 كالتايل:

- املادة 78 : يشرتط يف املرتشح إىل املجلس الشعبي البلدي أو الواليئ ما يأيت :

- أن يستويف الرشوط املنصوص عليها يف املادة 3 من هذا القانون العضوي و يكون مسجال يف الدائرة 

االنتخابية التي يرتشح فيها.

- أن يكون بالغا ثالثا وعرشين )23( سنة عىل األقل يوم االقرتاع، 

- أن يكون ذا جنسية جزائرية، 

- أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، 

- أال يكون محكوما عليه يف الجنايات و الجنح املنصوص عليها يف املادة 5 من هذا القانون العضوي، 

و مل يرد اعتباره، 

- أال يكون محكوما عليه بحكم نهايئ بسبب تهديد النظام العام و اإلخالل به.

2 - يعد الشطر األخري من املطة 3 من املادة 90 غري مطابق للدستور، و تُعاد صياغة املادة 90 كالتايل: 

- املادة 90 : يشرتط يف املرتشح إىل املجلس الشعبي الوطني ما يأيت :

- أن يستويف الرشوط املنصوص عليها يف املادة 3 من هذا القانون العضوي و يكون مسجال يف الدائرة 

االنتخابية التي يرتشح فيها، 

- أن يكون بالغا خمسا وعرشين )25( سنة عىل األقل يوم االقرتاع، 

- أن يكون ذا جنسية جزائرية، 

- أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، 

- أال يكون معاقبا يف الجنايات و الجنح املنصوص عليها يف املادة 5 من هذا القانون العضوي، و مل 
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يرد اعتباره، 

- أالّ يكون محكوما عليه بحكم نهايئ بسبب تهديد النظام العام واإلخالل به.

3 - تُعاد صياغة الشطر األخري من املادة 168 عىل النحو التايل: ويجب عليها عدم التدخل يف صالحيتها 

بدال من " وال يجب عليها التدخل يف صالحيتها. " 

4 - تُـعـُد املادة 169 مطابقة للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار سابقا.

5 - تُـعـّد املطة األوىل و الفقرة الثانية من املادة 170 غري مطابقة للدستور، و تُـعاد صياغة املادة 

170 كالتايل:

- املادة 170: تضطلع اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات مبا ييل:

- النظر يف كل تجاوز ميس مصداقية و شفافية العملية االنتخابية، 

- النظر يف كل خرق ألحكام هذا القانون العضوي، 

- النظر يف القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات، 

 يُحَدد تنظيم و سري هذه اللجنة عن طريق التنظيم.

ثالثا: تُـعـّد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار مطابقة للدستور.

رابعا: تعـترب األحكام غري املطابقة للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار.

خامسا: يبلغ هذا الرأي إىل رئيس الجمهورية.

بهذا تداول  الشعبية.-  الدميقراطية  الجزائرية  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  الرأي يف  - ينرش هذا 

املجلس الدستوري يف جلساته املنعقدة بتاريخ 24 و 25 و26 و27 محرم 1433 املوافق 19 و 20 

و21 و22 ديسمرب 2011.

رئيس املجلس الدستوري  

بوعالم بسايح
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رأي رقم 04 / ر.م.د/ 11 املؤرخ يف27 محرم عام 1433 املوافق 22 ديسمرب2011 

يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العـضوي الذي يحّدد حاالت الـتـنـايف مع العـهـدة 

الربملانية للدسـتور.

إن املجلس الدستوري، 

)الفقرة 2( من  املادة 165  الدستوري طبقا ألحكام  الجمهورية املجلس  بناء عىل إخطار رئيس   -

الدستور بالرسالة املؤرخة يف 29 نوفمرب 2011 املسجلة باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 

04 ديسمرب 2011 تحت رقم 85 قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحّدد حاالت التنايف 

مع العهدة الربملانية للدستور، 

- و بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 21 و 103 و 105 و 119 )الفقرتني األوىل و 3( و 120 )الفقرات 

األوىل و2 و 3( و 123 )الفقرتني 2 و 3( و 126 )الفقرة األوىل( و 164 )الفقرة 2( و 165 )الفقرة 2( 

167 )الفقرة األوىل( منه.

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 25 ربيع األول عام 1421 املوافق 28 يونيو سنة 2000 املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري املعدل واملتمم.

و بعد االستامع إىل العـضو املقرر، 

فـي الـشـكـل

- اعتبارا أن القانون العضوي الذي يحدد حاالت التنايف مع العهدة الربملانية موضوع اإلخطار أودع 

مرشوعه الوزير األول لدى مكتب املجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للامدة 

119 )الفقرة 3( من الدستور، 

مراقبة  الدستوري، قصد  املجلس  املعروض عىل  اإلخطار  العضوي موضوع  القانون  أن  واعتبارا   -

مطابقته للدستور، كان مرشوعه موضوع مناقشة وفقا للامدة 120 من الدستور من طرف املجلس 

الدستور عىل مصادقة  )الفقرة 2( من  الوطني ومجلس األمـة، وحصل وفقا للامدة 123  الشعبي 

املجلس الشعبي الوطني، يف جلسته املنعقدة بتاريخ 07 ذو الحجة عام 1432 املوافق 03 نوفمرب 

سنة 2011، وعىل مصادقة مجلس األمة يف جلسته املنعقدة بتاريخ 28 ذو الحجة عام 1432 املوافق 

24 نوفمرب سنة 2011، خالل دورة الربملان العادية املفتوحة بتاريخ 06 شوال عام 1432 املوافق 04 

سبتمرب سنة 2011، 

- اعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري ملراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد 
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حاالت التنايف مع العهدة الربملانية للدستور، جاء وفقا ألحكام املادة 165 )الفقرة 2( من الدستور.

يف املوضوع :

أوال: فيام يخّص تأشريات القانون العـضوي، موضوع اإلخطار :

1 - فيام يخّص عدم االستناد إىل املادة 120 من الدستور: 

- اعتبارا أن املؤسس الدستوري حّدد يف هذه املادة إجراءات مناقشة مشاريع القوانني و املصادقة 

عليها من قبل غرفتي الربملان.

- واعتبارا أن هذه املادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع اإلخطار.

العضوي موضوع  القانون  تأشريات  املادة ضمن  إدراج املرشع هذه  أن عدم  بالنتيجة  واعتبارا   -

اإلخطار، يعد سهوا يتعني تداركه.

2 - فيام يخص ترتيب تأشريات القانون العـضوي، موضوع اإلخطار : 

- اعتبارا أن املرشع قام برتتيب تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار ترتيبا يختلف عام تقتضيه 

قاعدة تدرج القوانني، حيث رتب األمر رقم 66 - 156 و املتضمن قانون العقوبات و هو قانون عادي 

قبل القوانني العضوية، وهو ما يعد سهوا يتعني تداركه 

 ثانيا: فيام يخّص مواد القانون العـضوي، موضوع اإلخطار :

1 - فيام يخّص املادة 5 )املطتان 3 و 4( من القانون العـضوي، موضوع اإلخـطار، و املحررة كاآليت :

 " املادة 5 : ال تتناىف العهدة الربملانية مع مامرسة :

- نشاطات مؤقتة، ألغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو رشفية، ال تؤثر عىل املامرسة العادية للعهدة، 

بعد موافقة مكتب الغرفة املعنية، 

- مهمة مؤقتة لصالح الدولة، ال تتجاوز سنة، 

- مهام أستاذ أو أستاذ محارض يف التعليم العايل و البحث العلمي 

- مهام أستاذ يف الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية " 

- اعتبارا أن املادة 103 من الدستور، ال متنع املرشع من استثناء أنشطة من حاالت التنايف مع العهدة 

الربملانية رشيطة أن تكون مؤقتة ومحدودة زمنيا وال تؤثر عىل املامرسة العادية للعهدة الربملانية، 
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- اعتبارا أن املؤسس الدستوري بإقراره طبقا للامدة 105 تحديد حاالت التنايف مع العهدة الربملانية 

يستهدف تجنيب عضو الربملان الجمع بني وضعني قانونيني، قد يلحق رضرا مبهمته الربملانية وينشئ 

تعارضا بني مهمته ومصالحه، 

- واعتبارا أن نية املؤسس الدستوري بتكريسه استبعاد كل إمكانية للجمع بني أية وظيفة أو مهمة 

مع العهدة الربملانية يقصد تفرغ عضو الربملان كليا ملهمته الربملانية حتى يبقى الربملان وفيا لثقة 

الشعب، ويظل متحّسسا لتطلعاته، طبقا للامدة 100 من الدستور، 

- واعتبارا أن القانون يعرب عن اإلرادة العامة وال ميكنه أن يحدث عدم مساواة بني املواطنني، 

- واعتبارا أن رفع املرّشع لحالة التنايف بالنسبة ملهام أستاذ أو أستاذ محارض يف التعليم العايل والبحث 

العلمي )املطة 3 من املادة 5( وأستاذ يف الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية )املطة 4 من املادة 

5( من القانون العضوي موضوع اإلخطار يكون قد أحدث وضعا متييزيا بني النواب مقارنة بأصحاب 

وظائف مامثلة.

- واعتبارا بالنتيجة أن ذلك يعد مساسا مببدأ املساواة املنصوص عليه يف املادة 29 من الدستور واملادة 

31 منه التي خولّت املؤسسات ضامنه األمر الذي يستوجب الترصيح بعدم مطابقة املطتني 3 و 4 

من املادة 5 من القانون العضوي موضوع اإلخطار، للدستور.

2 - فيام يخّص املادة 7 )الفقرتني 2 و 3( من القانون العـضوي، موضوع اإلخـطار، واملحّررة كاآليت:

 " - املادة 7 : يف حالة ثبوت التنايف، يبلغ املكتُب العضَو املعني بذلك، ومينحه مهلة ثالثني )30( يوما، 

لالختيار بني عهدته الربملانية واالستقالة.

 يف حالة عدم توصل مكتب الغرفة إىل تقرير وجود حالة التنايف، يخطر املجلس الدستوري إلبداء رأيه، 

 إذا أكد املجلس الدستوري وجود حالة التنايف، يطلب مكتب الغرفة من عضو الربملان املعني تسوية 

وضعيته يف أجل ثالثني )30( يوما من تاريخ تبليغه بحالة التنايف "، 

- اعتبارا أن املؤّسس الدستوري نص رصاحة يف املادة 166 من الدستور عىل إمكانية إخطار املجلس 

الدستوري من طرف رئيس املجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس األمة، وحدد مجال تدخل املجلس 

الدستوري يف النصوص املتضمنة حرصيا يف املادة 165 من الدستور، 

- و اعتبارا أن املرشع يف صياغته للفقرتني 2 و 3 من املادة 7 نّص أنه يف حالة عدم توصل مكتب 

الغرفة املعنية تقرير وجود حالة التنايف يخطر املجلس الدستوري دون تحديد جهة اإلخطار بدقة، 

إذا كان املقصود بهذه الجهة رئيس الغرفة املعنية وفقا للامدة 166 من الدستور، ففي هذه الحالة 
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يكون املرشع قد خوله صالحيات ال تتضمنها املادة 165 من الدستور، 

- واعتبارا بالنتيجة فإن املرشع مبنحه لرئيس الغرفة املعنية صالحية إخطار املجلس الدستوري إلبداء 

رأيه يف إثبات حالة التنايف من عدمها، يكون قد تجاوز اختصاصاته، 

3 - فيام يخـّص املادة 14 من القانون العـضوي، موضوع اإلخطار، 

 " - املادة 14: يرسي مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من االنتخابات الترشيعية املقبلة. " 

تاريخ رسيان  انتقايل  العضوي، موضوع اإلخطار، تحّدد كحكم  القانون  املادة 14 من  اعتبار أن   -

مفعول هذا القانون بدءا من االنتخابات الترشيعية املقبلة دون توضيح ما إذا كانت أحكام هذه 

املادة تُطبق عىل كل من املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، 

- واعتبارا أنه مبقتىض املادة 105 من الدستور، فإن مهمة النائب وعضو مجلس األمة قابلة للتجديد 

وال ميكن الجمع بينها وبني مهام أو وظائف أخرى، مام يرتتب عنه أن حاالت التنايف تعني أعضاء 

غرفتي الربملان، 

- واعتبارا أنه بالنظر إىل طريقة اقرتاع أعضاء غرفتي الربملان وطبيعة تشكيلتهام وكيفيات االنتخاب 

والتجديد الخاصة بكليهام، فإنهام يخضعان لقواعد دستورية وقانونية مختلفة، 

- واعتبارا بالفعل أنه مبقتىض املادتني 101 و 102 من الدستور ينتخب أعضاء املجلس الشعبي الوطني 

عن طريق االقرتاع العام املبارش والرّسي ملدة خمس )05( سنوات، وال يخضعون لقاعدة التجديد 

الجزيئ، بينام ينتخب أعضاء ثلثي مجلس األمة عن طريق االقرتاع غري املبارش والرّسي، ويعنّي رئيس 

األمة  األمة ملدة ست )06( سنوات، وتُجدد تشكيلة مجلس  الثلث اآلخر من مجلس  الجمهورية 

بالنصف كل ثالث )03( سنوات، 

- واعتبارا أن املرّشع بنّصه يف املادة 14 أعاله أن رسيان مفعول القانون العضوي موضوع اإلخطار 

ابتداء من االنتخابات الترشيعية املقبلة، فإنه يكون قد أحدث غموضا قد يُـفهم منه أن أحكام هذه 

املادة ال تُطبق سوى عىل املجلس الشعبي الوطني بالنظر إىل االختالفات التي متيّز غرفتي الربملان 

املذكورة أعاله، 

- واعتبارا أن القانون ذو طابع عام وال ميكن أن يكون تطبيقه جزئيا أو انتقائيا عند وضعه حـيّز 

التنفيذ، 

- واعتبارا بالنتيجة أنه إذا كان املرّشع ال يقصد استثناء مجلس األمة من مضمون أحكام املادة 14 

من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، بل يرمي إىل تطبيقه بنفس الطريقة عىل غرفتي الربملان، فإنه 
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يف هذه الحالة، ومراعاة لهذا التحفظ تكون املادة 14 املذكورة أعاله، مطابقة للدستور. 

لهذه األسباب 

يديل بالـرأي اآلتـي : 

فــي الـشـكـل

أوال: أن إجراءات اإلعداد و املصادقة عىل القانون العضوي الذي يحدد حاالت التنايف مع العهدة 

الربملانية، موضوع اإلخطار، جاءت تطبيقا ألحكام املادتني 119 )الفقرتان األوىل و 3( و 123 )الفقرة 

2( من الدستور، فهي مطابقة للدستور.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي 

يحدد حاالت التنايف مع العهدة الربملانية، للدستور، تم تطبيقا ألحكام املادة 165 )الفقرة 2( من 

الدستور، فهي مطابقة للدستور.

يف املوضوع :

 أوال: فيام يخـّص تأشريات الـقانون العـضوي، موضوع اإلخطار :

1 - إضافة املادة 120 )الفقرات األوىل و 2 و 3( من الدستور ضمن التأشريات. 

2 - يعاد ترتيب التأشريات وفق قاعدة تدرج القوانني وذلك عىل النحو اآليت:

 -بناء عىل الدستور، السيام املواد 21 و 103 و 105و 119 و( 120 الفقرات األوىل و 2 و)3 و 123 

126 و 164(الفقرة )2 و( 165 الفقرة )2 منه، 

- ومبقتىض األمر 07 - 97 املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997 واملتضمن القانون 

العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املعدل و املتمم، 

- و مبقتىض األمر رقم 09 - 97 املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997 واملتضمن 

القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية، 

- و مبقتىض القانون العضوي رقم 02 - 99 املؤرخ يف 20 ذي القعدة عام 1419 املوافق 8 مارس سنة 

1999 الذي يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهام وكذا العالقات الوظيفية 

بينهام وبني الحكومة، 

- ومبقتىض األمر رقم 156 - 66 املؤرخ يف 18 صفر عام 1386 املوافق 8 يونيو سنة 1966 واملتضمن 
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قانون العقوبات، املعدل و املتمم، 

- ومبقتىض القانون رقم 01 - 01 املؤرخ يف 6 ذي القعدة عام 1421 املوافق 31 يناير سنة 2001 

واملتعلق بعضو الربملان، املعدل و املتمم، 

ثانيا: فيام يخّص مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار : 

1 - تُعد املادة 5 مطابقة جزئيا للدستور وتُعاد صياغتها كاآليت : 

 " ال تتناىف العهدة الربملانية مع مامرسة: 

- نشاطات مؤقتة، ألغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو رشفية، ال تؤثر عىل املامرسة العادية للعهدة، 

بعد موافقة مكتب الغرفة املعنية، 

- مهمة مؤقتة لصالح الدولة، ال تتجاوز سنة. " 

2 - تُعد الفقرتان 2 و 3 من املادة 7 غري مطابقتني للدستور.

3 - تُعد املادة 14 مطابقة للدستور، رشيطة مراعاة التحفظ املشار سابقا.

القانون  باقي أحكام  للفصل عن  قابلة  للدستور  كليا،  أو  املطابقة، جزئيا  تعترب األحكام غري  ثالثا: 

العضوي، موضوع اإلخطار .

رابعا: تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور .

خامسا: يبلغ هذا الرأي إىل رئيس الجمهورية .

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية .

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته املنعقدة بتاريخ 24 و 25 و 26 و 27 محرّم عام 1433 

املوافق 19 و 20 و 21 و 22 ديسمرب سنة 2011.

رئيس املجلس الدستوري  

بوعالم بسايح
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رأي رقم 05 / ر. م . د / 11 املؤّرخ يف 27 محرم عام 1433 املوافـق 22 ديسمرب2011 

يتعـلق مبراقبة مطابقة القانون العـضوي الذي يحّدد كيفيات توسيع متثيل املرأة يف 

املجالس املنتخبة.

 إن املجلس الدستوري، 

- بنـاء عىل إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري طبقـا ألحكام املـادة 165 الفقرة الثانية من 

الدستـور، باإلرسال املـؤرخ يف 04 محرم عام 1433 املوافـق 29 نوفمرب سنة 2011، املسجل باألمـانة 

بتاريخ 04 ديسمرب سنة 2011 تحت رقم 86، قصـد مراقبة مطابقة  الدستـوري  العامة للمجلس 

القانون العضوي، الذي يحّدد كيفيات توسيـع متثيـل املرأة يف املجالـس املنتخبة للدستور، 

- وبناء عىل الدستور ال سيام املواد: 16، 29، 31، 31 مكرر، 119 )الفقرة األوىل و 3(، 120 )الفقرات 

األوىل و 2 و 3(، 123 )الفقرة الثانية و 3(، 125 )الفقرة 2( و 126 )الفقرة 2( منه، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 25 ربيع األول عام 1421 املوافق 28 يونيو سنة 2000، املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري املعّدل واملتمـم، السيام املادة 16 منه، 

وبعـد االستامع إىل العـضو املقرر، 

فـي الـشكـل

- اعتبارا أن القانون العضوي املتعلق بتحديد كيفيات توسيع متثيل املرأة يف املجالس املنتخبة، موضوع 

الوطني بعد أخذ رأي مجلس  الوزير األول لدى مكتب املجلس الشعبي  اإلخطار، أودع مرشوعه 

الدولة طبقا للامدة 119 )الفقرة 3( من الدستور، 

- واعتبارا أن القانون العضوي موضوع اإلخطار، كان مرشوعه وفقا للامدة 120 من الدستور موضوع 

مناقشة من طرف املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمـة، وحّصل وفقا للامدة 123 )الفقرة 2( من 

الدستور عىل مصادقة املجلس الشعبي الوطني يف جلسته املنعقدة بتاريخ 07 ذو الحجة عام 1432 

املوافق 03 نوفمرب سنة 2011 وعىل مصادقة مجلس األمة يف جلسته املنعقدة بتاريخ 28 ذو الحجة 

عام 1432 املوافق 24 نوفمرب سنة 2011، خالل دورة الربملان العادية املفتوحة بتاريخ 6 شوال عام 

1432 املوافق 04 سبتمرب سنة 2011، 

الذي  العضوي  القانون  الدستوري ملراقبة مطابقة  الجمهورية املجلس  - واعتبارا أن إخطار رئيس 

يحدد كيفيات متثيل املرأة يف املجالس املنتخبة للدستور، جاء وفقا ألحكام املادة 165 )الفقرة 2( 

من الدستور، 
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يف املوضـوع

العـضوي، موضوع اإلخطار، واملادة األوىل منه، مأخوذتني معا  القانون  يتعـلق بعنوان  أوال: فيام 

التحادهام يف العـلة واملوضوع:

 - اعتبارا أن القانون العـضوي، موضوع اإلخطار، جاء تحت عنوان " كيـفيات توسيع متثيل املرأة 

يف املجالس املنتخبة " دون اإلشارة إىل عبارة الحظوظ، 

- واعتبارا أن املادة األوىل من القانون العضوي املذكور أعاله تضمنت نفس العبارة، 

- واعتبارا أن املادة 31 مكرر من الدستور التي جاء هذا القانون تطبيقا لها، تنّص عىل أن الدولة 

تعمل عىل ترقية الحقوق السياسية للمرأة " بتوسيع حظوظ متثيلها يف املجالس املنتخبة "، 

- واعتبارا أن أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار، تقيّدت بروح املادة 31 مكرر املذكورة أعاله، 

وأقرّت نسبا متفاوتة تضمن حـظوظ املرأة يف املشاركة السياسية الفعلية، 

- واعتبارا بالنتيجة أن عدم التقيد بحرف املادة يُـعـُد سهوا يتعنّي تداركه يف العنوان ويف نّص املادة 

األوىل من القانون العضوي، متاشيا مع املادة 31 مكرر من الدستور.

 ثانيا: فيام يتعـلق بالفـقرتني 1 و2 من املادة 2، وكذا املادة 3 من القانون العـضوي، موضوع اإلخـطار، 

املأخوذتني معا التحادهام يف العـلة واملحّررتني كاآليت:

 " املادة 2 : يجب أال يقل عدد النساء يف كل قامئة ترشيحات، حـرّة أو مقّدمة من حزب أو عـّدة 

أحزاب سياسية عن النسب املحّددة أدناه، بحسب عدد املقاعد املتنافس عليها :

انتخابات املجلس الشعبي الوطني: 

- 20 % عندما يكون عدد املقاعد يساوي أربعة 04 مقاعد، 

- 30 % عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق خمسة 05 مقاعد، 

- 35 % عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق أربعة عرش 14 مقعدا، 

- 40 % عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق اثنني وثالثني 32 مقعدا، 

- 50 % بالنسبة ملقاعد الجالية الوطنية بالخارج، 

انتخابات املجالس الشعبية الوالئية : 
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- 30 % عندما يكون عدد املقاعد 35 و 39 و 47 مقعدا، 

- 35 % عندما يكون عدد املقاعد 51 و 55 مقعدا، 

انتخابات املجالس الشعبية البلدية: 

- 30 % للمجالس الشعبية البلدية املوجودة مبقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 

عرشين ألف )20.000( نسمة "، 

 " املادة 3 : توزع املقاعد بني القوائم بحسب عدد األصوات التي تحصل عليها كل قامئة، وتُخّصص 

النسب املحددة يف املادة 2 أعاله، وجوبا للمرتشحات حسب ترتيب أسامئهن يف القوائم الفائزة . " 

- اعتبارا أنه مبقتىض الفقرتني 1 و2 من املادة 2 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، يجب أن 

تتضمن كل قامئة ترشيحات حـرّة أو مقدمة من حزب أو عّدة أحزاب سياسية، عددا من النساء ال 

ينبغي أن يّقل عن النسب املتفاوتة املحّددة أعاله بحسب عدد املقاعد املطلوب شغلها، وأنه مبقتىض 

املادة 3 يتم توزيع املقاعد حسب عدد األصوات املحصل عليها، وأن تُخّصص النسب املحددة يف 

املادة 2 أعاله، وجوبا للمرتشحات حسب ترتيب أسامئهن يف القوائم الفائزة، 

- و اعتبارا أنه إذا كان ال يعـود للمجلس الدستوري أن يحّل محّل املرشع يف تقديره ملدى اختيار 

النسب التي حّددها والتي هي من اختياره السيّد، إالّ أنه يعود له باملقابل أن يتأكد من أن هذه 

املرأة يف املجالس  أو تطبيقها، ليس من شأنها تقليص حظوظ متثيل  النسب، سواء عند تنصيصها 

املنتخبة، وأنها ال تشكل عائقا قد يحول دون مشاركتها الفعلية يف الحياة السياسية 

- و اعتبارا أن املرّشع، عندما أقّر نسبا متفاوتة للنساء املشاركات يف االنتخابات املحلية والوطنية، 

يكون قد وضع قواعد تهدف، مبقتىض املادة 31 من الدستور، إىل إزالة " العقبات التي تحول دون 

مشاركة الجميع الفعلية يف الحياة السياسية... " وتوسيع حظوظ متثيل املرأة يف املجالس املنتخبة، 

وبالتايل ترقية حقوقها السياسية، طبقا ألحكام املادة 31 مكّرر من الدستور 

- واعتبارا أن مبدأ املساواة املنصوص عليه يف املادة 29 من الدستور، ال يتعارض مع إقرار املرّشع 

الذي يضعه، والناتج  القانون  قواعد مختلفة عندما يكون ملعيار االختالف عالقة مبارشة مبوضوع 

عن حتمية دستورية، وال يتعارض أيضا مع إقرار املرّشع قواعد مختلفة ملواطنني يوجدون يف أوضاع 

مختلفة

- واعتبارا أن تجسيد األهداف الدستورية مثلام يستمدُّ من روح املادتني 31 و31 مكّرر من الدستور 

يقتيض أن يكون كل حكم قانوين ذي صلة مبوضوع القانون العضوي موضوع اإلخطار، وتحت طائلة 
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الترصيح بعدم مطابقته للدستور، منصبًّا وجوبًا يف اتجاه ترقية الحقوق السياسية للمرأة وليس يف 

اتجاه تقليصها، 

- واعتبارا أن املؤسس الدستوري بتنصيصه يف املادة 31 مكّرر عىل أن " الدولة تعمل عىل ترقية 

" فإنه ال يهدف إىل مجرد  املنتخبة  بتوسيع حظوظ متثيلها يف املجالس  للمرأة  السياسية  الحقوق 

الفعيل  لتمثيلها  كافيا  ذاته ضامنا  حّد  يشكل يف  ال  ما  االنتخابية، وهو  القوائم  املرأة يف   تسجيل 

يف املجالس املنتخبة، 

- واعتبارا بالتايل أن إلزامية إدراج عددا من النساء ضمن القوائم االنتخابية لألحرار وتلك املقدمة 

من حزب أو عّدة أحزاب سياسية، عددا ال يقل عن النسب املحّددة أعاله، ال تسمح بتوسيع حظوظ 

 متثيل املرأة يف املجالس املنتخبة، بالنظر إىل منط االقرتاع الذي اعتمده املرّشع، إال إذا كان ترتيبها 

يف هذه القوائم مالمئا وأن كيفيات توزيع املقاعد ال يكتسيان طابعا متييزيا إزاءها، وبالنتيجة، ومراعاة 

لهذا التحفظ تكون املادتان 2 و 3 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقتني للدستور. 

ثالثا: فيام يتعـلق بالفقرة 3 من املادة 2 من القانون العـضوي، موضوع اإلخطار.

العضوي، موضوع اإلخطار، املذكورة أعاله، تخّص  القانون  املادة 2 من  الفقرة 3 من  اعتبارا أن   - 

يف حكمها بعض البلديات وتتفادى ذكر البلديات األخرى، 

- واعتبارا أن القانون ال ميكن أن يحدث أي متييز بني املواطنني، بالنظر ملبدأ املساواة أمام القانون، 

طبقا للامدة 29 من الدستور، 

- واعتبارا أن أحكام الفقرة 3 تفادت تحديد النسبة املخصصة للمرأة يف قوائم املرتشحني يف البلديات 

التي ليست مقر دائرة أو يقل عدد سكانها عن عرشين ألف )20.000( نسمة، 

- واعتبارا أنه إذا كان املرّشع مل يقصد إقصاء املرأة من حق التمثيل يف املجالس املنتخبة يف هذه 

البلديات، بل سّنها لتفادي رفض قوائم املرتشحني إذا مل تتضمن عددا كافيا من النساء، بسبب القيود 

االجتامعية والثقافية، فإن أحكام هذه الفقرة تعترب مطابقة للدستور، رشيطة مراعاة هذا التحفظ.

رابعا: فـيام يتعـلق باملادة 8 من القانون العـضوي، موضوع اإلخطار، املحّررة كاآليت: 

 " املادة 8: تقدم الحكومة أمام الربملان تقريرا تـقيـيميا حول مدى تطبيق هذا القانون العضوي، 

عقب كل انتخاب للمجالس الشعبية البلدية الوالئية و الربملان "، 

- اعتبارا أنه بإلزام الحكومة بتقديم أمام الربملان تقرير تقييمي حول مدى تطبيق القانون العضوي، 

الشعبية  انتخاب للمجالس  الدستوري للدراسة، بعد كل  موضوع اإلخطار، املعروض عىل املجلس 
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البلدية والوالئية والربملان يكون املرّشع قد أّسس لنفسه آلية لرقابة العمل الحكومي، 

- واعتبارا أن مبدأ الفصل بني السلطات يقتيض أن تحرص كل سلطة عملها يف الحدود املحّددة لها 

يف الدستور، 

- واعتبارا أن املادة 99 من الدستور خولـت الربملان حق رقابة عمل الحكومة، وحّددت عىل سبيل 

الحرص، يف املواد 80 و 84 و 133 و 134 من الدستور آليات مامرسة هذه الرقابة، 

- واعتبارا بالنتيجة أنه بإقـرار آلية للرقابة عىل عمل الحكومة خارج اآلليات املنصوص عليها يف املواد 

80 و 84 و 133 و 134 من الدستور، يكون املرّشع قد تعدى مجال اختصاصه، مام بتعني الترصيح 

بعدم مطابقة املادة 8 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، للدستور، 

لهــذه األسـبــاب

يدىل بالــرأي التالــي، 

فــي الـشــكــل

 - أن إجراءات اإلعــداد واملصادقة عىل القانون العضوي الذي يحّدد كيفيات توسيـع متثيـل املرأة 

يف املجالـس املنتخبة، جاءت تطبيقا ألحكام املادتني 119 )الفقرتني األوىل و3( و 123 )الفقرة 2( من 

الدستور، فهي مطابقة للدستور.

- أن إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي 

يحّدد كيفيـات توسيـع متثيـل املرأة يف املجالـس املنتخبة للدستور، تّم تطبيقا ألحكام املادة 165 

)الفقرة 2( من الدستور، فهو مطابق للدستور.

فــي الـموضــوع

أوال: فيام يخّص عنوان القانون العـضوي، موضوع اإلخطار، واملادة األوىل منه :

- يصاغ العنوان عىل النحو اآليت :

املجالس  املرأة يف   قانون عـضوي رقم... مؤرخ يف...املوافق...يحّدد كيفيات توسيع متثيل حظوظ 

املنتخبة. " 

- تعاد صياغة املادة األوىل عىل النحو اآليت :

املادة األوىل: تطبيقا ألحكام املادة 31 مكرر من الدستور، يحّدد هذا القانون العضوي كيفيات توسيع 



سنة 2011

216

متثيل حظوظ املرأة يف املجالس املنتخبة " 

ثانيا: تـُعـّد الفقرتني 1 و2 من املادة 2، و املادة 3 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة 

للدستور، رشيطة مراعاة التحفظ املثار سابقا، 

ثالثا: تُـعـّد الفقرة 3 من املادة 2 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور رشيطة 

مراعاة التحفظ املثار سابقا، 

رابعا: تُـعـّد املادة 8 من القانون موضوع اإلخطار غري مطابقة للدستور، 

خامسا: تُـعـّد املادة غري املطابقة للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار، 

سادسا: تُعــُد باقي أحكام القانون العضوي موضوع اإلخطار مطابقة للدستور.

سابعا: يُبلغ هذا الرأي إلـى رئيس الجمهورية، 

ينـرش هذا الـرأي يف الجريـدة الرسمية للجمهــورية الجــزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته املنعقدة بتاريخ 24 و 25 و26 و27 محرم 1433 املوافق 

19 و 20 و21 و22 ديسمرب 2011.

رئيس املجلس الدستوري  

بوعالم بسايح
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اآلراء:

رأي رقم / 01 ر . م . د 12 / مؤرخ يف 14 صفر عام 1433 املوافق 8 يناير سنة2012، 

يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية، للدستور .

إن املجلس الدستوري، 

)الفقرة 2( من  املادة 165  الدستوري طبقا ألحكام  الجمهورية املجلس  بناء عىل إخطار رئيس   -

العامة للمجلس الدستوري  الدستور بالرسالة املؤرخة يف 25 ديسمرب سنة 2011 املسجلة باألمانة 

بتاريخ 25 ديسمرب سنة 2011 تحت رقم 92 قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق باألحزاب 

السياسية، للدستور، 

- وبناء عىل الدستور ال سيام املواد 31 مكرر و 42 و 119 )الفقرتان األوىل و 3( و 120 )الفقرات 

األوىل و 2و 3(

و 123 و 125 )الفقرة 2( و 165 )الفقرة 2( و 167 )الفقرة األوىل( منه، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 25 ربيع األول عام 1421 املوافق 28 يونيو سنة 2000 املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، املعدل و املتمم، 

وبعد االستامع إىل العضو املقرر، 

يف الشكل

- اعتبارا أن القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية، موضوع اإلخطار، أودع مرشوعه الوزير 

األول لدى مكتب املجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للامدة 119 )الفقرة 

3( من الدستور، 

الدستوري قصد مراقبة  املجلس  املعروض عىل  العضوي، موضوع اإلخطار،  القانون  أن  - واعتبارا 

مطابقته للدستور، كان مرشوعه موضوع مناقشة وفقا للامدة 120 من الدستور من طرف املجلس 

الدستور عىل مصادقة  )الفقرة 2( من  للامدة 123  األمة، وحصل وفقا  الوطني ومجلس  الشعبي 

املجلس الشعبي الوطني يف جلسته املنعقدة بتاريخ 11 محرم عام 1433 املوافق 6 ديسمرب سنة 

2011 ومجلس األمة يف جلسته املنعقدة بتاريخ 27 محرم عام 1433 املوافق 22 ديسمرب سنة 2011 

خالل دورة الربملان العادية املفتوحة بتاريخ 6 شوال عام 1432 املوافق 4 سبتمرب سنة 2011، 
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-واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري ملراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق 

باألحزاب السياسية للدستور، جاء وفقا للامدة 165 )الفقرة 2( من الدستور .

يف املوضوع

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار

1 - فيام يخص عدم االستناد إىل املادة 119 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار : 

- اعتبارا أن املادة 119 من الدستور تنّص يف فقرتها األوىل عىل أن حق املبادرة بالقوانني مكفول إىل 

كل من الوزير األول والنواب، و تنّص يف فقرتها 3 عىل أن مشاريع القوانني تعرض عىل مجلس الوزراء 

بعد أخذ رأي مجلس الدولة ثم يودعها الوزير األول لدى مكتب املجلس الشعبي الوطني، 

- واعتبارا أن هذه املادة تحّدد اإلجراءات التي مير بها مرشوع القانون قبل مناقشته من قبل غرفتي 

الربملان، 

- واعتبارا بالنتيجة أن هذه املادة تعترب سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع اإلخطار، وعدم 

إدراجها ضمن تأشرياته يعد سهوا يتعنّي تداركه .

2 - فيام يخّص عدم االستناد إىل املادة 120 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار : 

- اعتبارا أن املادة 120 من الدستور تنّص يف فقرتها األوىل عىل أن كل مرشوع أو اقرتاح قانون يكون 

موضوع مناقشة من طرف املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة عىل التوايل حتى املصادقة عليه، 

- واعتبارا أن الفقرة 2 من نفس املادة تنّص عىل أن مناقشة املجلس الشعبي الوطني تنّصب عىل 

النص املعروض عليه، وتنّص فقرتها 3 عىل أن مجلس األمة يناقش النص الذي صّوت عليه املجلس 

الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثالثة أرباع )3/4( أعضائه، 

-واعتبارا أن املادة 120 )الفقرات األوىل و2 و3( تعترب ركنا أساسيا يف إجراءات إصدار أي قانون، 

وبالتايل فهي سند دستوري لهذا القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

- واعتبارا بالنتيجة أن عدم إدراجها ضمن التأشريات يعّد سهوا يتعنّي تداركه .

3 - فيام يخّص عدم االستناد إىل املادة 126 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار، 
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- اعتبارا أن املادة 126 من الدستور تنّص عىل ما يأيت " : يصدر رئيس الجمهورية القانون يف أجل 

ثالثون )30( يوما ابتداء من تاريخ تسلمه إياه .غري أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات املنصوص 

عليها يف املادة 166، املجلس الدستوري، قبل صدور القانون يوقف هذا األجل حتى يفصل يف ذلك 

املجلس الدستوري وفق الرشوط التي تحددها املادة 167 من الدستور . " 

- واعتبارا أن املادة 126 تعترب أساسية يف إصدار أي قانون، وبالتايل فهي سند دستوري لهذا القانون 

العضوي موضوع اإلخطار، 

- واعتبارا بالنتيجة أن إغفال املرّشع لإلشارة إىل املادة 126 من الدستور ضمن تأشريات هذا القانون 

العضوي، يعّد سهوا يتعني تداركه .

4 - فيام يخّص عدم تحديد الفقرة 2 يف املادة 165 من الدستور : 

- اعتبارا أنه مبوجب الفقرة 2 من املادة 165 من الدستور يبدي املجلس الدستوري بعد أن يخطره 

رئيس الجمهورية رأيه وجوبا يف دستورية القوانني العضوية بعد أن يصادق عليها الربملان، 

- واعتبارا أن املرشع أشار ضمن تأشريات القانون العضوي إىل املادة 165 من الدستور، لكنه مل يحدد 

الفقرة 2 منها وهي الفقرة الخاصة بالقوانني العضوية، 

- واعتبارا بالنتيجة أن عدم تحديد الفقرة 2 عند إدراج املادة 165 ضمن تأشريات القانون العضوي، 

موضوع اإلخطار، يعّد سهوا يتعنّي تداركه.

فيام يخص االستناد إىل املادتني 179 و 180 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار، مأخوذتني معا التحادهام يف العلّة : 

- اعتبارا أن املادة 179 تنص عىل استمرار الهيئة الترشيعية القامئة آنذاك حتى انتهاء مهمتها، و رئيس 

الجمهورية بعد انتهاء هذه املهمة، الترشيع بأوامر مبا يف ذلك يف املسائل التي أصبحت وفق دستور 

1996 تدخل ضمن مجال القوانني العضوية، 

- واعتبارا أن املادة 180 تنّص عىل أنه حتى تنصيب املؤسسات التي نّص عليها دستور 1996 يستمر 

رسيان مفعول القوانني املتعلقة مبجال القوانني العضوية إىل أن تُعّدل أو تُستبدل وفق اإلجراءات 

التي نّص عليها الدستور، واستمرار املجلس الدستوري يف مامرسة صالحياته بتمثيله الذي كان عليه 

حتى تنصيب املؤسسات املمثلة فيه، واستمرار املجلس الشعبي الوطني يف مامرسة السلطة الترشيعية 

كاملة حتى تنصيب مجلس األمة، 

املؤّسس  التي وضعها  األهداف  انتقالية حققت  أحكاما  تتضمنان  املادتني  أن  بالنتيجة  واعتبارا   -
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الدستوري من أجلها . مام يجعل هاتني املادتني ال عالقة لهام بالقانون العضوي، موضوع اإلخطار .

العضوي،  القانون  تأشريات  الوطنية ضمن  املصالحة  السلم و  فيام يخّص عدم االستناد إىل ميثاق 

موضوع اإلخطار: 

- اعتبارا أن ميثاق السلم واملصالحة الوطنية، حّدد املبادئ و التدابري التي قامت عليها املصالحة 

الوطنية، وفّوض رئيس الجمهورية باتخاذ جميع التدابري قصد تجسيد ما جاء يف بنوده، 

الذي يحّدد  األمر  العضوي، موضوع اإلخطار،  القانون  املرّشع أدرج ضمن تأشريات  - واعتبارا أن 

األساس  الذي يشكل  امليثاق  إىل  اإلشارة  الوطنية، دون  املصالحة  و  السلم  ميثاق  تنفيذ  إجراءات 

القانوين لهذا األمر، 

- واعتبارا أن ميثاق السلم واملصالحة الوطنية متت تزكيته يف استفتاء شعبي، ويعّد التعبري املبارش 

عن اإلرادة السيّدة للشعب، ومن ثم فإنه يحتل يف تدّرج القواعد القانونية مرتبة أسمى من القوانني 

العضوية منها أو العادية، بالنظر إىل اختالف إجراءات اإلعداد و املصادقة والرقابة الدستورية، 

- واعتبارا بالنتيجة أن عدم إدراج ميثاق السلم و املصالحة الوطنية ضمن التأشريات يعّد سهوا يتعنّي 

تداركه، برتتيب هذا النص مبارشة بعد مواد الدستور.

7 - فيام يخّص ترتيب تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار : 

- اعتبارا أن املرشع اعتمد يف ترتيب تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار، التسلسل الزمني 

لصدور القوانني، 

- واعتبارا أنه إذا كان يجوز للمرّشع اعتامد تاريخ الصدور كطريقة يف ترتيب القوانني من نفس 

الفئة القانونية، فإنه يف ترتيبه العام للنصوص من مختلف الفئات عليه أن يعتمد مبدأ تدرج القواعد 

القانونية، 

- واعتبارا بالنتيجة أن االقتصار عىل تاريخ الصدور يف ترتيب التأشريات يعّد سهو يتعنّي تداركه .

ثانيا: فيام يخص مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

1 - فيام يخّص املادة 8 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، واملحّررة كاآليت : 

" املادة 8: ال يجوز طبقا ألحكام الدستور، تأسيس أي حزب سيايس عىل أساس ديني أو لغوي أو 

عرقي أو جنيس أو فئوي أو مهني أو جهوي .



سنة 2012

221

وال ميكنه اللجوء إىل الدعاية الحزبية استنادا إىل العنارص املذكورة أعاله . " 

- اعتبارا أن املرشع أضاف كلمة " فئوي " عىل ما تضمنته حرصيا املادة 42 من الدستور من أسس 

ال يجوز إنشاء الحزب السيايس عىل أساسها، وبالتايل فإنه قد أقّر توسيع األسس التي مينع االستناد 

إليها يف تأسيس حزب سيايس، 

- واعتبارا أن نص املادة 42 من الدستور مل يحل عىل القانون تحديد أسس أخرى مينع إنشاء حزب 

سيايس عىل أساسها، 

- واعتبارا أن املرشع يكون بذلك قد تجاوز ما انرصفت إليه إرادة املؤّسس الدستوري يف املادة 42 

من الدستور، ومن ثم فإن إضافة كلمة " فئوي " تعترب غري مطابقة للدستور، هذا من جهة، 

- واعتبارا من جهة أخرى، أن املرشع أدرج يف املادة 8 من هذا القانون العضوي أحكاما من الدستور 

بنقله حرفيا لنص الفقرتني 3و 4 من املادة 42 من الدستور باستثناء كلمة " فئوي " املشار إليها أعاله، 

- واعتبارا أن املرّشع طبقا للمبدأ الدستوري القايض بتوزيع االختصاصات مطالب بأن يراعي عند 

مامرسته للترشيع، املجال املحّدد يف الدستور للنص املعروض عليه، فال يدرج ضمنه أحكاما تعود 

دستوريا ملجاالت نصوص أخرى، 

- واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور إىل هذا القانون العضوي حرفيا ال يشّكل يف حّد ذاته ترشيعا، 

بل مجرّد نقل ألحكام يعود فيها االختصاص لنص آخر يختلف عنه يف إجراءات اإلعداد واملصادقة 

والتعديل املقررة يف الدستور، 

- واعتبارا بالنتيجة أن املرشع بهذا النقل الحريف لنص الفقرتني 3 و 4 من املادة 42 من الدستور، 

يكون قد أخّل باملبدأ الدستوري لتوزيع االختصاصات، ومن ثم تعترب املادة 8 من القانون العضوي، 

موضوع اإلخطار، غري مطابقة للدستور .

2 - فيام يخص املطّة األوىل من املادة 18 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، و املحررة كاآليت : 

 " املادة : 18 يجب أن تتوفر يف األعضاء املؤّسسني لحزب سيايس الرشوط اآلتية : 

- أن يكونوا من جنسية جزائرية أصلية، 

...................................... -

...................................... -

...................................... -

" ...................................... -
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- اعتبارا أن املرّشع باشرتاطه الجنسية األصلية يف العضو املؤّسس للحزب السيايس، يكون قد تناول 

موضوعا سبق للمجلس الدستوري أن فصل فيه بالرأي رقم 01 ر .أ .ق عض / م . د املؤرخ يف 27 

شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997 واملتعلق مبراقبة مطابقة األمر املتضمن القانون العضوي 

املتعلق باألحزاب السياسية للدستور، بعدم مطابقة هذا الرشط للدستور، استنادا إىل املادة 30 من 

الدستور، 

نهائية وغري قابلة للطعن،  الدستوري وقراراته  بأن آراء املجلس  التذكري  يتعنّي  - واعتبارا ملا سبق، 

وترتّب آثارها طاملا أن األسباب التي استند إليها يف منطوقها ال زالت قامئة، وما مل تتعرض تلك األحكام 

الدستورية للتعديل .

3 - فيام يخص املطّة األخرية من املادة 20 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار : 

- اعتبارا أن هذه املطة تحّدد اشرتاط شهادة اإلقامة لألعضاء املؤّسسني يف ملف الترصيح بتأسيس 

حزب سيايس، والذي يودع لدى الوزارة املكلفة بالداخلية.

يتعارض مع  السيايس،  للحزب  املؤسس  للعضو  الوطني  الرتاب  اإلقامة عىل  اشرتاط  أن  واعتبارا   -

مقتضيات املادة 44 من الدستور، التي تؤكد حق كل مواطن يتمتع بحقوقه املدنية والسياسية أن 

يختار بحرية موطن إقامته، 

- واعتبارا أن املؤّسس الدستوري باقتصاره عىل ذكر حرية اختيار موطن اإلقامة دون ربطه باإلقليم، 

 كان يهدف إىل متكني املواطن من مامرسة إحدى الحريات األساسية املكرّسة يف الدستور واملتمثلة 

يف حرية اختيار موطن إقامته داخل أو خارج الرتاب الوطني، 

- واعتبارا بالنتيجة أنه إذا كانت نيّة املرشع باشرتاطه تقديم العضو املؤّسس للحزب السيايس شهادة 

اإلقامة، ال يُقصد بها اشرتاط إقامة املعني عىل الرتاب الوطني، بل اشرتطها كوثيقة يف امللف اإلداري، 

العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة  القانون  املادة 20 من  الحالة تعد هذه املطة من  ففي هذه 

للدستور .

4 - فيام يخص املطّة 4 من املادة 73 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، و املحررّة كاآليت : 

 " املادة : 73 يرتتب عىل الحل القضايئ للحزب السيايس ما يأيت : 

 .................................-

 .................................-

 .................................-
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- تجريد منتخبيه من عهدتهم االنتخابية، 

" ...................................... -

- اعتبارا أن املرّشع بنصه يف املطة 4 من املادة 73 عىل تجريد منتخبي الحزب الذي حّل قضائيا من 

عهدتهم االنتخابية، يكون قد ربط بني حل الحزب وتجريد املنتخب من عهدته، 

- واعتبارا أن املادة 10 من الدستور أقرّت بأنه ال حدود لتمثيل الشعب إال ما نص عليه الدستور 

وقانون االنتخابات، 

 -واعتبارا أن تجريد املنتَخبني من عهدتهم يف املجالس الوطنية أو املحلية ال يتم إال حسب الرشوط 

واإلجراءات التي حددتها املادة 107 من الدستور والقانون العضوي املتضمن نظام االنتخابات، 

- واعتبارا بالنتيجة أن تجريد املنتخبني من عهدتهم االنتخابية ال عالقة له بانتامئهم الحزيب، وعليه 

فإن املطّة 4 من املادة 73 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، تعترب غري مطابقة للدستور .

لهذه األسباب.

يديل بالرأي اآليت: 

يف الشكل

السياسية، موضوع  باألحزاب  املتعلق  العضوي  القانون  اإلعداد واملصادقة عىل  إن إجراءات  أوال: 

اإلخطار، جاءت تطبيقا ألحكام املادتني 119 )الفقرتان األوىل و 3( و 123 )الفقرة 2( من الدستور، 

فهي مطابقة للدستور، 

املتعلق  العضوي  القانون  الدستوري بخصوص مطابقة  الجمهورية املجلس  ثانيا: إن إخطار رئيس 

باألحزاب السياسية، للدستور، تم تطبيقا ألحكام املادة 165 )الفقرة 2( من الدستور، فهو مطابق 

للدستور.

يف املوضوع

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار : 

)الفقرات األوىل و 2 و 3( واملادة 126  )الفقرتان األوىل و 3( واملادة 120  املادة119  إضافة   -  1

واإلشارة إىل الفقرة 2 

من املادة 165 من الدستور ضمن التأشريات، 
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2 - حذف املادتني 179 و 180 من الدستور، من التأشريات، 

3 - إضافة ميثاق السلم و املصالحة الوطنية ضمن التأشريات، 

4 - إعادة ترتيب تأشريات القانون العضوي عىل النحو اآليت: 

- بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 31 مكّرر و 42 و 119 )الفقرتان األوىل و 3( و 120 )الفقرات 

األوىل و 2 و 3( و 123 و 125 )الفقرة 2( و 126 و165 )الفقرة 2( منه، 

- و مبقتىض ميثاق السلم و املصالحة الوطنية، املصادق عليه يف استفتاء يوم 29 سبتمرب سنة 2005، 

- و مبقتىض األمر رقم 09-97 املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997 واملتضمن 

القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية، 

- ومبقتىض القانون العضوي رقم 01-98 املؤرخ يف 4 صفر عام 1419 ا ملوافق 30 املوافق مايو سنة 

1998 واملتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، املعدل و املتمم، 

- و مبقتىض األمر رقم 155 - 66 املؤرخ يف 18 صفر عاما 1386 املوافق 8 املوافق يونيو سنة 1966 

واملتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، املعدل و املتمم، 

و مبقتىض األمر رقم 156 - 66 املؤرخ يف 18 صفر عام 1386 املوافق 8 يونيو سنة 1966 واملتضمن 

قانون العقوبات، املعدل و املتمم، 

- و مبقتىض األمر رقم 58-75 املؤرخ يف 20 رمضان عام 1395 املوافق 26 سبتمرب سنة 1975 و املتضمن 

القانون املدين، املعدل و املتمم، 

- و مبقتىض القانون رقم 28-89 املؤرخ يف 3 جامدى الثانية عام1410 املوافق 31 ديسمرب سنة 1989 

و املتعلق باالجتامعات و املظاهرات العمومية، املعدل و املتمم، 

- و مبقتىض القانون رقم 07-90 املؤرخ يف 8 رمضان عام 1410 املوافق 3 أبريل سنة 1990 و املتعلق 

باإلعالم، املعدل، 

- و مبقتىض القانون رقم 05-91 املؤرخ يف 30 جامدى الثانية عام 1411 املوافق16 يناير سنة 1991 

واملتضمن تعميم استعامل اللغة العربية، املعدل و املتمم، 

- و مبقتىض القانون رقم -01 06 املؤرخ يف 21 محرم عام 1427 املوافق 20 فرباير سنة 2006 و املتعلق 

بالوقاية من الفساد و مكافحته، املتمم، 
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- و مبقتىض األمر رقم 01-06 املؤرخ يف 28 محرم عام 1427 املوافق 27 فرباير سنة2006 و املتضمن 

تنفيذ ميثاق السلم واملصالحة الوطنية، 

- و مبقتىض القانون رقم 09-08 املؤرخ يف 18 صفر عام 1429 املوافق 25 فرباير سنة 2008 واملتضمن 

قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية .

ثانيا: فيام يخص مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار : 

- 1 تُعّد املادة 8 غري مطابقة للدستور، 

- 2 تُعّد املطة األوىل من املادة 18 مطابقة جزئيا للدستور، وتُعاد صياغتها كاآليت : 

 " املادة : 18 يجب أن تتوفر يف األعضاء املؤسسني لحزب سيايس الرشوط اآلتية : 

- أن يكونوا من جنسية جزائرية،

......................................-

......................................-

......................................-

 " ......................................-

3 - تعد املادة 20 مطابقة للدستور، رشيطة مراعاة التحفظ املشار سابقا.

- 4 تعّد املطة 4 من املادة 73 غري مطابقة للدستور.

ثالثا: تعترب األحكام غري مطابقة جزئيا أو كليا، للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، 

موضوع اإلخطار 

رابعا: تعّد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور .

خامسا: يبلّغ هذا الرأي إىل رئيس الجمهورية .

يُنرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية .

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته املنعقدة بتاريخ 10 و 11 و 12 و 13 صفر عام 1433 

املوافق 4 و 5 و 6 و 7 يناير سنة 2012.

رئيس املجلس الدستوري   

بوعالم بسايح
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رأي رقم / 02 ر .م . د 12/ مؤرخ يف 14 صفر عام 1433 املوافق 8 يناير سنة 2012 

يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق باإلعالم، للدستور .

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري طبقاً ألحكام املادة 165 )الفقرة 2(من الدستور، 

بالرسالة املؤرخة يف 25 ديسمرب سنة 2011 املسجلة باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 25 

ديسمرب سنة 2011 تحت رقم 93، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق باإلعالم، للدستور، 

- وبناء عىل الدستور، ال سيام املواد 3 و 3 مكّرر و 34 و 35 و 36 و 38 و 39 و 41 و 63 و 119 

)الفقرتان األوىل و 3( و 120 و 123 )الفقرة 4( و( 125 )الفقرة 2( و 126 و 163 )الفقرة األوىل( 

و165 )الفقرة 2( و 167 )الفقرة األوىل( منه، 

- و مبقتىض النظام املؤرخ يف 25 ربيع األول عام 1421 املوافق 28 يونيو سنة 2000 املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، املعدل و املتمم، 

وبعد االستامع إىل العضو املقرر، 

يف الشكل :

- اعتبارا أن القانون العضوي املتعلق باإلعالم، موضوع اإلخطار، أودع مرشوعه الوزير األول لدى مكتب 

املجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة طبقا للامدة 119 )الفقرة 3( من الدستور، .

الدستوري قصد مراقبة  املجلس  املعروض عىل  اإلخطار،  العضوي، موضوع  القانون  أن  واعتبارا   -

مطابقته للدستور، كان مرشوعه موضوع مناقشة وفقا للامدة 120 من الدستور من طرف املجلس 

الشعبي الوطني ومجلس األمة، وحصل وفقا للامدة 123 )الفقرة 2( من الدستور عىل مصادقة املجلس 

الشعبي الوطني يف جلسته املنعقدة بتاريخ 19 محرم عام 1433املوافق 14 ديسمرب سنة 2011 وعىل 

مصادقة مجلس األمة يف جلسته املنعقدة بتاريخ 27 محرم عام 1433 املوافق 22 املوافق ديسمرب سنة 

2011 خالل دورة الربملان العادية املفتوحة بتاريخ 6 شوال عام 1432 املوافق 4 سبتمرب سنة 2011، 

- واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري ملراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق 

باإلعالم للدستور، جاء وفقا للامدة 165 )الفقرة 2( من الدستور.

يف املوضوع :

أوال: فيام يخّص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار:
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1 - فيام يخّص عدم االستناد إىل )املادة 165 الفقرة 2( من الدستور : 

- اعتبارا أن املادة 165 من الدستور تنّص يف فقرتها الثانية عىل " : يبدي املجلس الدستوري، بعد أن 

يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا يف دستورية القوانني العضوية بعد أن يصادق عليها الربملان، " 

- واعتبارا أن املرشع مل يذكر ضمن التأشريات املادة 165 من الدستور يف فقرتها الثانية، وهي الفقرة 

الخاصة بالقوانني العضوية، 

- واعتبارا بالنتيجة أن عدم إدراج املادة 165 )الفقرة 2( ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار، يعّد سهوا يتعنّي تداركه .

2 - فيام يخّص ترتيب تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار : 

- اعتبارا أن املرشع اعتمد يف ترتيب تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار، التسلسل الزمني 

لصدور القوانني، 

- واعتبارا أنه إذا كان يحق للمرّشع اعتامد تاريخ الصدور كطريقة يف ترتيب قوانني من نفس الفئة، 

فإنه يف ترتيبه العام للنصوص من مختلف الفئات عليه أن يعتمد مبدأ تدرج القواعد القانونية، 

- واعتبارا بالنتيجة فإن االقتصار عىل تاريخ الصدور يف ترتيب التأشريات يعّد سهوا يتعنّي تداركه.

ثانيا: فيام يخّص مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

1 - فيام يخص املطة 5 من املادة 23 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار : 

 - اعتبارا أن املطة 5 من ملادة 23 من القانون العضوي املتعلق باإلعالم، موضوع اإلخطار، تشرتط 

يف املدير مسؤول أي نرشيه دورية أن يكون مقيام يف الجزائر، 

باألحزاب  املتعلق  العضوي  القانون  مراقبة مطابقة  الدستوري عند  للمجلس  أنه سبق  واعتبارا   -

السياسية للدستور، أن أصدر الرأي رقم 01 ر .أ .ق عض / م . د املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافق 

6 مارس سنة 1997الذي توّصل فيه إىل أن اشرتاط اإلقامة املنتظمة يف الجزائر من قبل املرشع غري 

مطابق للدستور بالنظر إىل املادة 44 منه، 

- واعتبارا أنه وبالنظر ما سبق، يتعنّي التذكري بأن آراء املجلس الدستوري وقراراته نهائية وغري قابلة 

للطعن، وترتب آثارها طاملا أن األسباب التي استند إليها منطوقه الزالت قامئة، وما مل تتعرض تلك 

األحكام الدستورية للتعديل، 
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- واعتبارا بالنتيجة أن املطة 5 من املادة 23املذكورة أعاله، واملتضمنة رشط اإلقامة بالجزائر، تعترب 

غري مطابقة للدستور. 

2 - فيام يخّص املادة 45 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، واملحررة كاآليت : 

تنرش  داخلية  أحكام  وتنظيمها مبوجب  املكتوبة  الصحافة  سلطة ضبط  يُحّدد سري   :45 املادة   "   

يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية . " 

- اعتبارا أن املرشع العضوي حّدد صالحيات سلطة ضبط الصحافة املكتوبة كسلطة مستقلة تتمتع 

بالشخصية املعنوية وفق أحكام املادة 40 من هذا القانون العضوي، 

- واعتبارا أنه خّول سلطة ضبط الصحافة املكتوبة الحق يف تحديد قواعد سريها وتنظيمها مبوجب 

أحكام داخلية، دون توضيح طبيعة هذه األحكام، 

- واعتبارا أنه إذا كان املرشع يقصد بذلك تحديد قواعد سري وتنظيم سلطة ضبط الصحافة املكتوبة 

يف نظام داخيل، ال يتضمن عند إعداده أحكاما متّس بصالحيات مؤسسات أو سلطات أخرى، وال 

يتطلب تطبيقه إقحام هذه األخرية أو تدخلها، ففي هذه الحالة وبالنظر إىل املبدأ الدستوري القايض 

بتوزيع االختصاصات، تعّد هذه املادة مطابقة للدستور، رشيطة مراعاة هذا التحفظ .

لهذه األسباب

يديل بالرأي اآليت :

يف الشكل

أوال: إن إجراءات اإلعداد واملصادقة عىل القانون العضوي املتعلق باإلعالم، موضوع اإلخطار، جاءت 

تطبيقا ألحكام املادتني 119 )الفقرتان األوىل و 3( و 123 )الفقرة 2( من الدستور، فهي مطابقة 

للدستور، 

العضوي  القانون  الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة  املجلس  الجمهورية  إن إخطار رئيس  ثانيا: 

املتعلق باإلعالم، للدستور، تطبيقا ألحكام املادة 165 )الفقرة 2( من الدستور، فهو مطابق للدستور. 

يف املوضوع

أوال: فيام يخّص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

1 - إضافة املادة 165 )الفقرة 2( من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار.
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- 2 ترتب تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار، عىل النحو اآليت : 

- بناء عىل الدستور ال سيام املواد 3 و 3 مكّرر و 34 و 35 و 36 و 38 و 39 و 41 و 63 و 119 و120 

و123 )الفقرة 4( و 125 )الفقرة 2( و 126 منه، 

- و مبقتىض األمر رقم املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997 واملتضمن القانون 

العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املعدل و املتمم، 

- و مبقتىض األمر رقم 09 - 97 املؤرخ يف 27 شوال عام 1417 املوافق 6 مارس سنة 1997 و املتضمن 

القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية، 

- و مبقتىض القانون العضوي رقم 01 - 98 املؤرخ يف 4 صفر عام 1419 املوافق 30 مايو سنة 1998 

واملتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، املعدل و املتمم، 

- و مبقتىض األمر رقم 155 - 66 املؤرخ يف 8 صفر عام 1386 املوافق 8 يونيو سنة 1966 واملتضمن 

قانون اإلجراءات الجزائية، املعدل و املتمم، 

- ومبقتىض األمر رقم156 - 66 املؤرخ يف 18 صفر عام 1386 املوافق 8 يونيو سنة 1966 و املتضمن 

قانون العقوبات، املعدل و املتمم، 

- و مبقتىض األمر رقم 58 - 75 املؤرخ يف20 رمضان عام 1395 املوافق26 سبتمرب سنة 1975 واملتضمن 

القانون املدين، املعدل و املتمم، 

املوافق 26 سبتمرب سنة 1975  املؤرخ يف 20 رمضان عام 1395  األمر رقم 59 - 75  - و مبقتىض 

واملتضمن القانون التجاري، املعدل و املتمم، 

- و مبقتىض القانون رقم 17 - 84 املؤرخ يف 8شوال عام 1404املوافق 7 يوليو سنة 1984 و املتعلق 

بقوانني املالية، املعدل و املتمم، 

- و مبقتىض القانون رقم01 - 88 املؤرخ يف 22 جامدى األوىل عام 1408 املوافق 12 يناير سنة 1998 

واملتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، املعدل، 

- و مبقتىض القانون رقم 09 - 88 املؤرخ يف 20 جامدى الثانية عام 1408 املوافق 26 يناير سنة 1988 

واملتعلق باألرشيف الوطني

و مبقتىض القانون رقم 07 - 90 املؤرخ يف 8 رمضان عام املوافق 3 أبريل سنة 1990 واملتعلق باإلعالم، 
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- و مبقتىض القانون رقم 11 - 90 املؤرخ يف 26رمضان عام 1410 املوافق 21 أبريل سنة 1990 واملتعلق 

بعالقات العمل، املعدل و املتمم، 

- و مبقتىض القانون رقم 30 - 90 املؤرخ يف14 جامدى األوىل عام 1411 املوافق أول ديسمرب سنة 

1990 و املتضمن قانون األمالك الوطنية، املعدل و املتمم، 

- و مبقتىض القانون رقم 31 - 90 املؤرخ يف 17 جامدى األوىل عام 1411 املوافق 4 ديسمرب سنة 

1990 واملتعلق بالجمعيات، 

- و مبقتىض القانون رقم 05 - 91 املؤرخ يف 30 جامدى الثانية عام 1411 املوافق 16 يناير سنة1991 

و املتضمن تعميم استعامل اللغة العربية، املعدل و املتمم، 

- و مبقتىض األمر رقم 20 - 95 املؤرخ يف 19 صفر عام 1416 املوافق 17 يوليو سنة 1995 واملتعلق 

مبجلس املحاسبة، املعدل و املتمم، 

- و مبقتىض األمر رقم 16 - 96 املؤرخ يف 16 صفر عام 1417 املوافق 2 يوليو سنة 1996 واملتعلق 

باإليداع القانوين، 

- و مبقتىض القانون رقم 02 - 97 املؤرخ يف 30 رمضان عام 1418 املوافق 31 ديسمرب سنة 1997 

واملتعلق بقانون املالية لسنة 1998، 

- و مبقتىض القانون رقم 04 - 98 املؤرخ يف 20 صفر عام 1419 املوافق 15 يونيو سنة 1998 واملتعلق 

بحامية الرتاث الثقايف، 

- و مبقتىض القانون رقم 03 - 2000 املؤرخ يف 5 جامدى األوىل عام 1421 املوافق 5 غشت سنة 

2000 الذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد و املواصالت السلكية والالسلكية، املعدل و املتمم، 

- و مبقتىض األمر رقم 03 - 03 املؤرخ يف 19 جامدى األوىل عام 1424 املوافق 19 يوليو سنة 2003 

واملتعلق باملنافسة، املعدل و املتمم، 

- و مبقتىض األمر رقم 05 - 03 املؤرخ يف 19 جامدى األوىل عام 1424 املوافق 19 يوليو سنة 2003 

واملتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، 

- و مبقتىض القانون رقم 11 - 07 املؤرخ يف 15 ذي القعدة عام 1428 املوافق 25 نوفمرب سنة 2007 

و املتضمن النظام املحاسبي املايل، املعدل، 

- و مبقتىض القانون رقم 09 - 08 املؤرخ يف 18 صفر عام 1429 املوافق 25 فرباير سنة 2008 واملتضمن 
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قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، 

املوافق 5 غشت سنة 2009  القانون رقم 04 - 09 املؤرخ يف 14 شعبان عام 1430  - و مبقتىض 

واملتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، 

ثانيا: فيام يخص مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

1 - تعترب املطة 5 من املادة 23 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، غري مطابقة للدستور .

2 - تعترب املادة 45 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور رشيطة مراعاة التحفظ 

املثار سابقا. 

ثالثا: تعّد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور .

رابعا: تعترب األحكام غري مطابقة للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار .

خامسا: يبلغ هذا الرأي إىل رئيس الجمهورية .

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية .

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته املنعقدة بتاريخ 10 و 11 و 12 و 13 صفر عام 1433 

املوافق 4 و 5 و 6 و 7 يناير سنة 2012.

رئيس املجلس الدستوري  

بوعالم بسايح
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سنة 2016

اآلراء:

رقم 01/16 ر.ت د/م د املؤرخ يف 18 ربيع الثاين 1437 املوافق 28 يناير 2016، رأي 

يتعـلق مبرشوع القانون املتضمن التعـديل الدستوري 

إن املجلس الدستوري، 

بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية طبقا للامدة 176 من الدستور بتاريخ أول ربيع الثاين 1437 املوافق 

التاريخ نفسه تحت رقم 01/16،  العامة للمجلس الدستوري يف  يناير 2016، املسجل باألمانة   11

والذي يعرض مبوجبه عىل املجلس الدستوري " مرشوع قانون يتضمن التعديل الدستوري " بغرض 

إبداء رأيه املعلل، بشأن تعديل الديباجة واملواد 3، 3مكرر، 7، 8، 14، 20، 21، 34، 36، 37، 38، 

 ،81 ،80 ،79 ،78 ،77 ،74 ،73 ،71 ،65 ،64 ،61 ،58 ،55 ،54 ،53 ،51 ،48 ،47 ،45 ،44 ،43 ،42 ،39

 ،124 ،123 ،122 ،120 ،119 ،118 ،117 ،115 ،113 ،103 ،101 ،95 ،94 ،93 ،91 ،89 ،88 ،85 ،84

 ،166 ،165 ،164 ،163 ،161 ،157 ،152 ،148 ،145 ،144 ،142 ،138 ،134 ،133 ،131 ،129 ،127

167، 169، 170، 178، من الدستور 182؛ وإضافة املواد 17مكرر، 24مكرر، 31مكرر2، 31مكرر3، 

38مكرر، 41مكرر، 41مكرر2، 41مكرر3، 42مكرر، 45مكرر، 54مكرر، 54مكرر2، 99مكرر، 100مكرر، 

100مكرر2، 119مكرر، 151مكرر، 164مكرر، 164مكرر2، 166مكرر، 170مكرر، 170مكرر2، 173-

 ،181 ،180 ،179 ،10-173 ،9-173 ،8-173 ،7-173 ،6-173 ،5-173 ،4-173 ،3-173 ،2-173 ،1

181مكرر، 181مكرر2 إىل الدستور؛

- وبناء عىل الدستور، ال سيام املواد 6 و7 و163 )الفقرة األوىل( و167 و174 و176 و178، وكذا 

الفقرة 8 من

الديباجة ؛

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 24 جامدى األوىل 1433 املوافق 16 أبريل 2012 املحّدد لقواعد عمل 

املجلس الدستوري ؛

- وبعد االستامع لألعضاء املقررين ؛

يديل بالرأي اآليت:

أوال: فيام يخّص اإلجراء الخاص بتعـديل الدستور

- اعتبارا أن الدستور خّول رئيس الجمهورية حق املبادرة مبرشوع القانون املتضمن التعديل الدستوري 
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دون عرضه عىل االستفتاء الشعبي مع مراعاة أحكام املادة 176 من الدستور؛

املعلل يف مرشوع  رأيه  إبداء  بغرض  الدستوري  للمجلس  الجمهورية  رئيس  إخطار  أن  واعتبارا   -

القانون املتضمن التعديل الدستوري املعروض عليه، جاء تطبيقا ألحكام املادة 176 من الدستور، 

التي متكن رئيس الجمهورية من إصدار القانون املتضمن التعديل الدستوري مبارشة دون أن يعرضه 

عىل االستفتاء الشعبي متى أحرز ثالثة أرباع )4/3( أصوات أعضاء غرفتي الربملان.

ثانيا: فيام يخّص الديباجة، واملواد موضوع التعديل واإلضافة :

I - فيام يتعلق باملبادئ العامة التي تحكم املجتمع الجزائري

1 - فيام يخص الفقرة 22 من الديباجة كونها جزء ال يتجزأ من الدستور، املحررة كاآليت: " تشكل 

هذه الديباجة جزءا ال يتجزأ من هذا الدستور " .

- اعتبارا أن إضافة فقرة يف الديباجة يهدف إىل جعل هذه األخرية جزءا ال يتجزأ من الدستور، مام 

يضفي عليها قيمة دستورية ؛

- واعتبارا أن الديباجة تضع املبادئ التي تؤسس للدولة واملجتمع وتتضمن تطور السريورة التاريخية 

للجزائر، فإنها أصبحت إطارا قانونيا ومرجعا دستوريا لباقي أبواب الدستور، مام يجعلها جزءا من 

املبادئ األساسية التي تنظم املجتمع الجزائري.

2 - فيام يخص تعديل الفقرتني 2 و6 من الديباجة لتناولهام تاريخ الشعب الجزائري، املحررتني كاآليت :

 " الفقرة 2 : فتاريخه املمتدة جذوره عرب آالف السنني سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، 

جعلت الجزائر دامئا منبت الحرية، وأرض العزة والكرامة. " 

 " الفقرة 6 : وقد توج الشعب الجزائري، تحت قيادة جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني، 

ما بذله خرية أبناء الجزائر من تضحيات يف الحرب التحريرية الشعبية باالستقالل، وشيد دولة عرصية 

كاملة السيادة. " 

الجزائري  للشعب  التاريخي  االمتداد  يؤكد عىل  الديباجة  الفقرتني 2 و6 من  أن تعديل  اعتبارا   -

واملكونات األساسية لهويته، وهي اإلسالم والعروبة واألمازيغية ؛

- واعتبارا أن الدولة الجزائرية الحديثة أرساها الشعب الجزائري يف كفاحه املستمر، وكانت تجسيدا 

للمرشوع الوطني الذي صهرته الحرب التحريرية الشعبية يف االستقالل ؛

- واعتبارا للدور البطويل والتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري تحت قيادة جبهة التحرير الوطني 
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وجيش التحرير الوطني يف تجسيد الدولة العرصية كاملة السيادة ؛

للفقرة 2 و" الشعب   " السنني  بالنتيجة، أن إضافة عبارات " املمتدة جذوره عرب آالف  - واعتبارا 

الجزائري " و" تحت قيادة " و" جيش التحرير الوطني " للفقرة 6 من الديباجة ال متس املبادئ العامة 

التي تحكم املجتمع الجزائري.

الديباجة واملادتني 3 و3 مكرر، مأخوذة مجتمعة التحادها  الفقرة 4 من   3 - فيام يخص تعديل 

يف املوضوع، واملحررة كاآليت :

 " الفقرة 4: وكان أول نوفمرب 1954 نقطة تحول فاصلة يف تقرير مصريها وتتويجا عظيام ملقاومة 

رضوس، واجهتها مختلف االعتداءات عىل ثقافتها، وقيمها، واملكونات األساسية لهويتها، وهي اإلسالم 

والعروبة واألمازيغية، التي تعمل الدولة دوما لرتقية وتطوير كل واحدة منها، ومتتد جذور نضالها 

اليوم يف شتى امليادين يف مايض أمتها املجيد. " 

 " املادة 3 : اللغة العربية هيا للغة الوطنية والرسمية.

تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.

يُحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعىل للغة العربية.

يكلف املجلس األعىل للغة العربية عىل الخصوص بالعمل عىل ازدهار اللغة العربية وتعميم استعاملها 

يف امليادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع عىل الرتجمة إليها لهذه الغاية. " 

 " املادة 3 مكرر: متازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية.

تعمل الدولة لرتقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية املستعملة عرب الرتاب الوطني.

يحدث مجمع جزائري للغة األمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية.

يستند املجمع إىل أشغال الخرباء، ويكلّف بتوفري الرشوط الالزمة لرتقية متازيغت قصد تجسيد وضعها 

كلغة رسمية فيام بعد.

تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة مبوجب قانون عضوي. " 

- اعتبارا أن إضافة عبارة " التي تعمل الدولة دوما لرتقية وتطوير كل واحدة منها " إىل الفقرة 4 

من الديباجة وتعديل املادة 3 بإضافة ثالث فقرات تتضمن أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة 

العربية لدى رئيس الجمهورية تخول له مهمة العمل عىل ازدهار  واستحداث مجلس أعىل للغة 
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اللغة العربية وتعميم استعاملها يف امليادين العلمية والتكنولوجية، وتعديل املادة 3 مكرر بإضافة 

عبارة و" رسمية " وإضافة ثالث فقرات تتضمن استحداث مجمع جزائري للغة األمازيغية لدى رئيس 

الجمهورية يكلف بتوفري الرشوط الالزمة لرتقية متازيغت قصد تجسيدها لغة رسمية، تهدف عىل 

التوايل إىل تجسيد ترقية وتطوير مكونات الهوية الوطنية خاصة العربية واألمازيغية، وتعزيز الوحدة 

الوطنية حول تاريخ الجزائر وهويتها وقيمها الروحية والحضارية ؛

- واعتبارا أن النص ضمن الدستور عىل تعزيز مكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة 

وكذا ترقيتها من جهة، واعتبار اللغة األمازيغية هي كذلك لغة وطنية ورسمية والعمل عىل توفري 

رشوط ترقيتها، تصبان يف إطار حامية وترقية مكونات الهوية الوطنية ؛

- واعتبارا أن استحداث مجلس أعىل للغة العربية، ومجمع جزائري للغة األمازيغية الهدف منه تطوير 

اللغتني وترسيخهام عىل مـّر األجيال ؛

- واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديالت ال متس املبادئ العامة التي تحكم املجتمع الجزائري.

-فيام يخص إضافة الفقرتني 8 و9 من الديباجة مأخوذتني مجتمعتني لتناولهام موضوع املصالحة 

الوطنية واملحررة كااليت:

 " الفقرة 8: غري أن الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقية عرّضت بقاء الوطن للخطر. وبفضل 

إميانه ومتسكه الثابت بوحدته، قّرر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم واملصالحة الوطنية التي أعطت 

مثارها وهو مصمم عىل الحفاظ عليها. " 

 " الفقرة 9: إن الشعب يعتزم عىل جعل الجزائر يف منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، من 

الحوار واملصالحة واألخوة، يف ظل احرتام  التي تدعو إىل  الروحية والحضارية  خالل ترسيخ قيمه 

الدستور وقوانني الجمهورية. " 

- اعتبارا أن إضافة هاتني الفقرتني إىل الديباجة يهدف إىل ترسيخ قيم السلم واملصالحة لتكون وتبقى 

 معامل ثابتة ألجيال املستقبل، منبعها القيم الروحية والحضارية للشعب الجزائري، وجعل الجزائر 

يف منأى عن الفتنة والعنف والتطرف يف ظل احرتام الدستور وقوانني الجمهورية؛

- واعتبارا أن دسرتة املصالحة الوطنية ترسخ مبادئ السلم والحوار والتشاور ومتنح للشعب آليات 

دستورية لضامن االستقرار والوحدة الوطنية؛

السيادة وعرب عنها بكل حرية عن  - واعتبارا أن سياسة السلم واملصالحة كرسها الشعب صاحب 

طريق االستفتاء؛
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- واعتبارا بالنتيجة، أن إضافة هاتني الفقرتني إىل الديباجة ال ميس باملبادئ العامة التي تحكم املجتمع 

الجزائري.

5 - فيام يخص تعـديل الفقرتني 10 و12 من الديباجة واملحررتني كاآليت :

 " الفقرة 10 : إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما يف سبيل الحرية والدميقراطية، وهو متمسك 

بسيادته واستقالله الوطنيني، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل جزائري 

وجزائرية يف تسيري الشؤون العمومية، والقدرة عىل تحقيق العدالة االجتامعية، واملساواة، وضامن 

الحرية لكل فرد، يف إطار دولة دميقراطية وجمهورية. " 

الفردية  والحريات  الحقوق  الذي يضمن  القانون  الجميع، وهو  فوق  الدستور  ان   :12 الفقرة   "  

والجامعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي املرشوعية عىل مامرسة السلطات، ويكرس 

التداول الدميقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة. " 

- اعتبارا أن تعديل الفقرتني 10 و12 من الديباجة يهدف إىل إضافة عبارة " السيادة " و" املرشوعية 

" وعبارة " ويكرس التداول الدميقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة " ؛

- واعتبارا أن املرشوعية ومبدأ التداول الدميقراطي يشكالن دعامة أساسية للدميقراطية وتعزيز أسسها 

وإضفاء ديناميكية عىل الحياة السياسية يف إطار دولة القانون ؛

- واعتبارا أن هذا التعديل يعزز النظام الدميقراطي من خالل تجسيد مبدأ التداول الدميقراطي الذي 

ميكن الشعب من مامرسة سلطته من خالل حرية اختيار ممثليه عن طريق انتخابات دورية حرة 

ونزيهة ؛

- واعتبارا بالنتيجة أن تعديل الفقرة 12 من ديباجة الدستور، ال ميس املبادئ العامة التي تحكم 

املجتمع الجزائري.

6 - فيام يخص تعديل الفقرة 13 من الديباجة، واملادة 14، مأخوذتني مجتمعتني التحادها يف املوضوع، 

واملحررتني كاآليت :

 " الفقرة 13: يكفل الدستور الفصل بني السلطات واستقالل العدالة والحامية القانونية، ورقابة عمل 

السلطات العمومية يف مجتمع تسوده الرشعية، ويتحقق فيه تفتح االنسان بكل أبعاده. " 

 " املادة 14: تقوم الدولة عىل مبادئ التنظيم الدميقراطي والفصل بني السلطات والعدالة االجتامعية.

املجلس املنتخب هو اإلطار الذي يعرب فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية.
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تشجع الدولة الدميقراطية التساهمية عىل مستوى الجامعات املحلية. " 

- اعتبارا أن إضافة عبارة " يكفل الدستور الفصل بني السلطات واستقالل العدالة " إىل الفقرة 13 

من الديباجة وتعديل املادة 14، يهدفان إىل تكريس مبدأ الفصل بني السلطات واستقاللية العدالة 

كمبدأين دستوريني ؛

التشاركية عىل  الدميقراطية  العدالة وتشجيع  السلطات واستقاللية  الفصل بني  - واعتبارا أن مبدأ 

املستوى املحيل، تعترب دعائم أساسية للتنظيم الدميقراطي للدولة وإرساء أسس دولة القانون وضامنا 

لحقوق املواطن وحرياته مبا فيها حقه يف املشاركة يف تسيري الشؤون العمومية ؛

- واعتبارا بالنتيجة أن اإلضافة والتعديل املذكورين أعاله ال ميسان البتة الوضع الدستوري للمبادئ 

األخرى املذكورة يف الديباجة والبابني األول والثاين من الدستور.

الدستور، مأخوذة  املادة 7 واملادة 8 من  الديباجة وتعديل  الفقرة 14 إىل  7 - فيام يخص إضافة 

مجتمعة التحادها يف العلة، واملحررتني كاآليت:

 " الفقرة 14 من الديباجة : يظل الشعب الجزائري متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق 

االجتامعية والقضاء عىل أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل عىل بناء اقتصاد منتج وتنافيس يف إطار 

التنمية املستدامة والحفاظ عىل البيئة. " 

 " املادة 7 : السلطة التأسيسية ملك للشعب .

ميارس الشعب سيادته بواسطة املؤسسات الدستورية التي يختارها .

ميارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق االستفتاء وبواسطة ممثليه املنتخبني.

لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إىل إرادة الشعب. " 

 " املادة 8: يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأيت:

- املحافظة عىل السيادة واالستقالل الوطنيني، ودعمهام، 

- املحافظة عىل الهوية والوحدة الوطنيتني، ودعمهام، 

- حامية الحريات األساسية للمواطن، واالزدهار االجتامعي والثقايف لألمة، 

- ترقية العدالة االجتامعية، 
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- القضاء عىل التفاوت الجهوي يف التنمية، 

- تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثّمن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبرشية والعلمية، 

- حامية االقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التالعب، أو االختالس، أو الرشوة، أو التجارة غري 

املرشوعة أو التعسف، أو االستحواذ، أو املصادرة غري املرشوعة. " 

- اعتبارا أن تعديل املادة 7 بإضافة عبارة " أيضا " إىل الفقرة 2 منها، وإضافة الفقرة 14 للديباجة، 

وتعديل املادة 8 بإضافة عبارة " السيادة " يف البند 1 وإضافة بندين جديدين وتعديل الفقرة 2 منها 

تهدف إىل ترقية العدالة االجتامعية، ومحو الفوارق الجهوية يف التنمية، والعمل عىل بناء اقتصاد 

وطني تنافيس خال من أي شكل من أشكال التالعب أو االختالس أو الرشوة أو التجارة غري املرشوعة 

أو التعسف ؛

- واعتبارا أن النص عىل هذه املبادئ يف الدستور من شأنه تجسيد العدالة االجتامعية كمفهوم راسخ 

الجهوي  التوازن  اقتصاد متني قائم عىل  بناء  الجزائري مبا يتضمنه ذلك من  الشعب   تاريخيا لدى 

ويف إطار التنمية املستدامة واملحافظة عىل البيئة ؛

- واعتبار بالنتيجة أن األحكام املذكورة أعاله، موضوع اإلضافة والتعديل، ال متس املبادئ العامة التي 

تحكم املجتمع الجزائري.

8 - فيام يخص اضافة الفقرة 15 من الديباجة واملادة 31 مكرر 3 مأخوذتني معا لتناولهام موضوع 

الشباب، واملحررتني كاآليت:

واالجتامعية  االقتصادية  التحديات  برفع  الوطني  االلتزام  الشباب يف صلب  إن   "  :  15 الفقرة   "  

والثقافية، ويظل إىل جانب األجيال القادمة املستفيد األسايس من هذا االلتزام. " 

 " املادة 31 مكرر3: الشباب قوة حية يف بناء الوطن.

تسهر الدولة عىل توفري كل الرشوط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته. " 

- اعتبارا أن إضافة فقرة 15 إىل الديباجة تهدف إىل تحديد دور الشباب يف التنمية الوطنية الشاملة ؛

- واعتبارا أن الشباب يعّد القوة الحية يف املجتمع ميثل حارض ومستقبل األمة الجزائرية ؛

- واعتبارا أن دسرتة دور الشباب يف التنمية ورفع التحديات االقتصادية واالجتامعية والثقافية هو 

مبثابة منح الثقة واملسؤولية لفئة الشباب أسوة مبا بذله خرية أبناء الجزائر باألمس يف سبيل اسرتجاع 

السيادة الوطنية ؛
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- واعتبارا بالنتيجة أن هذه االضافة يف ديباجة الدستور ال متس باملبادئ العامة التي تحكم املجتمع 

الجزائري.

9 - فيام يخص إضافة الفقرتني 16 و17 من الديباجة، واملحررتني كاآليت: 

 " الفقرة 16: إن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يتوىل مهامه الدستورية بروح 

االلتزام املثايل واالستعداد البطويل عىل التضحية كلام تطلب الواجب الوطني منه ذلك. ويعتز الشعب 

الجزائري بجيش تحريره الوطني ويدين له بالعرفان عىل ما بذله يف سبيل الحفاظ عىل البالد من كل 

خطر أجنبي وعىل مساهمته الجوهرية يف حامية املواطنني واملؤسسات واملمتلكات من آفة اإلرهاب، 

وهو ما ساهم يف تعزيز اللّحمة الوطنية ويف ترسيخ روح التضامن بني الشعب وجيشه. " 

 " الفقرة 17: وتسهر الدولة عىل ضامن احرتافية الجيش الوطني الشعبي وعرصنته، حتى يتوفـر عىل 

القدرات الرضورية للحفاظ عىل االستقالل الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية، ووحدة الرتاب 

الوطني وسالمته، وكذلك حامية مجاله الربي والجوي والبحري. " 

- اعتبارا أن الفقرتني 16 و17 املضافتني إىل ديباجة الدستور تهدفان إىل تحديد الدور البطويل للجيش 

الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وتضحياته الجسام التي ما فتئ يقدمها كلام استدعاه 

الواجب الوطني، وعرفان الشعب الجزائري للجيش الوطني الشعبي كحامي للوطن من كل األخطار 

الخارجية، ومساهمته البارزة يف حامية واملؤسسات واملواطنني واملمتلكات من خالل مكافحة االرهاب، 

األمر الذي ساهم يف االنسجام الوطني وروح التضامن بني الشعب وجيشه ؛

- واعتبارا أن عمل الدولة عىل تجسيد احرتافية الجيش الوطني الشعبي وعرصنته يدخل يف إطار 

تعزيز وحامية االستقالل الوطني والدفاع عىل السيادة الوطنية ووحدة وسالمة الرتاب الوطني من 

خالل حامية املجال الربي والجوي والبحري للبالد، وهي مهام مكرسة دستوريا؛

- واعتبارا بالنتيجة أن إضافة هاتني الفقرتني ال متس باملبادئ العامة التي تحكم املجتمع الجزائري، 

وحقوق االنسان واملواطن وحرياتهام.

10 - فيام يخص إضافة الفقرة 20 إىل الديباجة الدستور، املحررة كاآليت :

عرب  األمم  محافل  يف  ونفوذها  تعزيز حضورها  إىل  الجزائرية  الدبلوماسية  تسعى   :20 الفقرة   "  

عمليات الرشاكة القامئة عىل توازن املصالح التي تكون منسجمة كل االنسجام مع خياراتها السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية الوطنية. " 

- اعتبارا أن إضافة الفقرة 20 ايل الديباجة تهدف إىل تحديد األهداف العامة للدبلوماسية الجزائرية ؛
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- واعتبارا أن الدبلوماسية الجزائرية من خالل عملها عىل تكريس حضور الجزائر ومكانتها بني األمم، 

ومن خالل بناء رشاكات تقوم عىل توازن املصالح ومبا ينسجم مع الخيارات السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية والثقافية الوطنية، فإنها تعرب عن أسس ومبادئ السياسة الخارجية لألمة ؛

- واعتبارا بالنتيجة أن إضافة هذه الفقرة إىل ديباجة ال متس باملبادئ العامة للمجتمع الجزائري.

11 - فيام يخص اضافة املادة 17 مكرر، واملحررة كاآليت :

 " املادة 17 مكرر: تضمن الدولة االستعامل الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح األجيال 

القادمة. تحمي الدولة األرايض الفالحية. كام تحمي الدولة األمالك العمومية للمياه. يحدد القانون 

كيفيات تطبيق هذه املادة. " 

- اعتبارا أن اضافة املادة 17 مكرر من الدستور تهدف إىل إقرار ضامن الدولة لالستعامل الرشيد 

للموارد الطبيعية والحفاظ عليها، وحامية الدولة لألرايض الفالحية وكذا حاميتها لألمالك العمومية 

للمياه ؛

- واعتبارا أن الدولة من خالل سياسة الحكامة والتزامها برتشيد استعامل املوارد الطبيعية والحفاظ 

عليها هدفها تحقيق التنمية املستدامة وعمل الدولة عىل جعل األجيال القادمة املستفيد األسايس 

من هذا االلتزام ؛

- واعتبارا أن اضافة هذه املادة ال متس باملبادئ العامة التي تحكم املجتمع الجزائري وكذا بحقوق 

االنسان واملواطن وحرياتهام.

12 - فيام يخص تعديل املادة 20 من الدستور، املحررة كااليت:

 " املادة 20: ال يتم نزع امللكية اال يف إطار القانون.

ويرتتب عليه تعويض عادل ومنصف. " 

- اعتبارا أن تعديل الفقرة 2 من املادة 20 يهدف إىل حذف عبارة " قبيل "، والتأكيد عىل تعويض 

عادل ومنصف يف حالة نزع امللكية يف إطار القانون ؛

امللكية  نزع  الدستوري حرص عىل ضامن تعويض عادل ومنصف يف حالة  املؤسس  أن   - واعتبارا 

يف إطار القانون باعتبار أن التعويض قد يكون سابقا أو الحقا مام يوفر ضامنا للمواطن يف الحصول 

عىل حق من حقوقه األساسية ؛

- واعتبارا بالنتيجة أن تعديل الفقرة 2 من املادة 20 ال ميس باملبادئ العامة للمجتمع الجزائري 
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وحقوق االنسان واملواطن وحرياتهام. 

13 - فيام يخص تعديل املادة 21 من الدستور، املحررة كاآليت:

 " املادة 21: ال ميكن أن تكون الوظائف والُعهد يف مؤسسات الدولة مصدرا للرثاء، وال وسيلة لخدمة 

املصالح الخاصة.

يجب عىل كل شخص يُعني يف وظيفة سامية يف الدولة، أو يُنتخب يف مجلس محيل، أو يُنتخب أو يُعنّي 

يف مجلس وطني أو يف هيئة وطنية، أن يرصح مبمتلكاته يف بداية وظيفته أو عهدته ويف نهايتهام. 

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه األحكام. " 

- اعتبارا أن اضافة عبارة " العهد " إىل الفقرة األوىل وإضافة فقرتني اىل املادة 21 تهدفان إىل تحديد 

مبدأ عدم إمكانية أن تكون الوظائف والعهدات يف مؤسسات الدولة مصدرا للرثاء وال وسيلة لخدمة 

الوظائف  املعينني يف  باملمتلكات من قبل جميع  الترصيح  والتأكيد عىل رضورة  الخاصة،  املصالح 

السامية للدولة أو املنتخبني أو املعينني يف املجالس املنتخبة الوطنية واملحلية والهيئات الوطنية ؛

- واعتبارا أن هذا التعديل وهذه اإلضافة تهدفان إىل توسيع مجال الرقابة وآلياتها عىل ذوي الوظائف 

السامية واملنتخبني وذلك بهدف الحد من اإلثراء غري املرشوع والحد من سوء استعامل السلطة من 

خالل دسرتة وتعميم الترصيح باملمتلكات ؛

- واعتبارا بالنتيجة أن تعديل املادة 21 من الدستور ال ميس باملبادئ العامة التي تحكم املجتمع 

الجزائري وكذا بحقوق اإلنسان واملواطن وحرياتهام.

14 - فيام يخص إضافة املادة 24 مكرر من الدستور، املحررة كاآليت:

 " املادة 24 مكرر: تعمل الدولة عىل حامية حقوق املواطنني يف الخارج ومصالحهم، يف ظل احرتام 

اإلقامة.  بلدان  الوطني وترشيع  البلدان املضيفة والترشيع  الدويل واالتفاقيات املربمة مع  القانون 

تسهر الدولة عىل الحفاظ عىل هوية املواطنني املقيمني يف الخارج وتعزيز روابطهم مع األمة، وتعبئة 

مساهمتهم يف تنمية بلدهم األصيل. " 

- اعتبارا أن اضافة املادة 24 مكرر تهدف إىل التأكيد عىل عمل الدولة عىل حامية حقوق ومصالح 

الجالية الجزائرية يف الخارج يف ظل احرتام القانون الدويل، والحفاظ عىل هوية الجزائريني يف الخارج، 

وربطهم ببلدهم األصيل، وتعبئتهم عىل املساهمة يف تنميته ؛

- واعتبارا أن هذه األحكام تؤكد أن الجالية الجزائرية بالخارج جزء ال يتجزأ من الشعب الجزائري، 
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وتحدد دور الدولة من أجل حامية حقوقها ومصالحها يف ظل احرتام قانون دولة اإلقامة والعالقات 

الثنائية مع بلدان اإلقامة ؛

- واعتبارا أن دسرتة هذه األحكام كفيلة بتدعيم التالحم والتواصل بني أبناء الشعب الواحد، وتعزيز 

الروابط فيام بينهم، وتجسيد هذه العالقة يف مساهمة املواطنني املقيمني بالخارج يف التنمية الوطنية ؛

- واعتبارا بالنتيجة أن إضافة هذه املادة ال متس املبادئ العامة التي تحكم املجتمع الجزائري. 

15 - فيام يخّص إضافة املادة 31 مكرر 2، املحررة كاآليت:

 " املادة 31 مكرر 2: تعمل الدولة عىل ترقية التناصف بني الرجال والنساء يف سوق التشغيل.

العامة وكذلك عىل مستوى  لتويّل املسؤوليات يف املؤسسات واإلدارات  املرأة  الدولة ترقية  تشّجع 

الرشكات. " 

- اعتبارا أن املادة الجديدة املذكورة أعاله تهدف إىل تعزيز مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة من خالل 

إقرار عمل الدولة عىل ترقية املرأة يف تويل مسؤوليات ؛

- واعتبارا أن املادة 29 من الدستور تكرس املبدأ األسايس للمساواة بني املواطنني أمام القانون ؛

- واعتبارا أن املؤسسات تهدف إىل مساواة كل املواطنني واملواطنات يف الحقوق والوجبات بإزالة 

العقبات التي تحول دون املشاركة الفعلية للجميع يف مجاالت الحياة ؛

- اعتبارا أن إضافتها ملادة جديدة هي تكملة لحزمة املواد التي خصصت للمرأة الجزائرية بعد املواد 

29 و31 مكرر ملا لها من قيمة يف مجتمعنا ؛

- واعتبارا أن دسرتة ترقية التناصف بني الرجل واملرأة يف مجال التشغيل يعزز من حقوق املرأة ويدعم 

مشاركتها الفعلية يف الحياة االقتصادية واالجتامعية والثقافية ؛

- واعتبارا بالنتيجة أن هذا التعديل ال ميس البتة حقوق االنسان واملواطن وحرياتهام.

16 - فيام يخص تعديل املواد 45، 47، 48 وإضافة املادة 45 مكرر مأخوذة مجتمعة لتناولها نفس 

املوضوع، واملحررة كاآليت:

 " املادة 45: كل شخص يُعترب بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته يف إطار محاكمة عادلة 

تّؤمن له الضامنات الالزمة للدفاع عنه. " 

 " املادة 45 مكرر: لألشخاص املعوزين الحق يف املساعدة القضائية. ويحدد القانون رشوط تطبيق 
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هذا الحكم. " 

 " املادة 47: ال يُتابع أحد، وال يُوقف أو يُحتجز إال ضمن الرشوط املحددة بالقانون، وطبقا لألشكال 

التي نص عليها.

الحبس املؤقت إجراء استثنايئ يحدد القانون أسبابه ومدته ورشوط متديده.

يعاقب القانون عىل أعامل وأفعال االعتقال التعسفي. " 

 " املادة 48: يخضع التوقيف للنظر يف مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، وال ميكن أن يتجاوز 

مدة مثان وأربعني )48( ساعة.

ميلك الشخص الذي يوقف للنظر حق االتصال فورا بأرسته.

يجب إعالم الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا يف االتصال مبحاميه، وميكن القايض أن يحّد من 

مامرسة هذا الحق يف إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون.

وال ميكن متديد مدة التوقيف للنظر، إال استثناء، ووفقا للرشوط املحددة بالقانون.

ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يُجرى فحص طبي عىل الشخص املوقوف، إن طلب ذلك، 

عىل أن يُعلم بهذه اإلمكانية، يف كل الحاالت.

الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقرص.

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه املادة. " 

- اعتبارا أن تعديل املواد املذكورة أعاله وإضافة مادة جديدة تهدف اىل ضامن املحاكمة العادلة 

وإقرار املساعدة القضائية والتأكيد عىل الطابع االستثنايئ للحبس املؤقت يف إطار القانون، وإقرار 

حق الشخص املوقوف للنظر يف االتصال مبحاميه، ووجوب الفحص الطبي بالنسبة للقرص املوقفني ؛

- واعتبارا أن األحكام املعدلة واملضافة تتعلق بضامن املحاكمة العادلة يف إطار استقاللية السلطة 

القضائية، وتهدف إىل دسرتة اإلجراءات التي تضمن املساواة أمام العدالة، وتحقيق الحامية القضائية 

للحقوق والحريات األساسية للمواطن واضفاء الفاعلية عليها يف إطار دولة القانون؛

- واعتبارا أن دسرتة إجراء الحبس املؤقت وجعله استثنائيا يدعم مبدأ حامية حرية اإلنسان واملواطن؛

- واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديالت وإضافة املادة املكررة ال متس البتة حقوق االنسان واملواطن 

وحرياتهام.
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املادة 54 مكرر، مأخوذة  الدستور، وإضافة  املواد 53، 54، 55 و58 من  17 - فيام يخص تعديل 

مجتمعة لتناولها موضوع الحقوق االجتامعية، واملحررة كاآليت :

 " املادة 53: الحق يف التعليم مضمون.

التعليم العمومي مجاين حسب الرشوط التي يحددها القانون.

التعليم األسايس إجباري.

تنظم الدولة املنظومة التعليمية الوطنية.

تسهر الدولة عىل التساوي يف االلتحاق بالتعليم، والتكوين املهني. " 

 " املادة 54: الرعاية الصحية حق للمواطنني.

تتكفل الدولة بالوقاية من األمراض الوبائية واملعدية ومبكافحتها.

تسهر الدولة عىل توفري رشوط العالج لألشخاص املعوزين. " 

 " املادة 54 مكرر: تشجع الدولة عىل إنجاز املساكن.

تعمل الدولة عىل تسهيل حصول الفئات املحرومة عىل سكن. " 

 " املادة 55: لكل املواطنني الحق يف العمل.

يضمن القانون يف أثناء العمل الحق يف الحامية، واألمن، والنظافة.

الحق يف الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات مامرسته.

يضمن القانون حق العامل يف الضامن االجتامعي.

تشغيل األطفال دون سن 16 سنة يعاقب عليه القانون.

تعمل الدولة عىل ترقية التمهني وتضع سياسات للمساعدة عىل استحداث مناصب الشغل. " 

 " املادة 58: تحظى األرسة بحامية الدولة واملجتمع.

تحمي األرسة واملجتمع والدولة حقوق الطفل.

تكفل الدولة األطفال املتخىل عنهم أو مجهويل النسب.
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يقمع القانون العنف ضد األطفال.

تعمل الدولة عىل تسهيل استفادة الفئات الضعيفة ذات االحتياجات الخاصة من الحقوق 

املعرتف بها لجميع املواطنني، وإدماجها يف الحياة االجتامعية.

تحمي األرسة والدولة األشخاص املسّنني.

يحدد القانون رشوط وكيفيات تطبيق هذه األحكام. " 

- اعتبارا أن املواد املضافة والجديدة املذكورة أعاله التي تهدف إىل ضامن الحقوق االجتامعية وتتناول 

النظام الوطني للتعليم العمومي، وتوفري الرعاية الصحية للمعوزين، وتكفل الدولة بإنجاز السكن، 

وحق العامل يف الضامن االجتامعي وغريها من الحقوق، اىل جانب حامية األطفال واملسنني ؛

الدولة تسهر عىل ترقية  - واعتبارا أن هذه الحقوق االجتامعية تستند اىل املبدأ الذي يقيض بأن 

العدالة االجتامعية املكرس دستوريا ؛

املهمة  إطار  يف  تندرج  االجتامعية  الحقوق  هذه  عىل  الواردة  التعديالت  أن  بالنتيجة  واعتبارا   -

االجتامعية للدولة التي تتضمنها احكام الدستور وال متس البتة املبادئ العامة التي تحكم املجتمع 

الجزائري وحقوق االنسان واملواطن وحرياتهام.

18 - فيام يخص تعديل املواد 34، و36، و39 و44 من الدستور مأخوذة مجتمعة لتناولها الحقوق 

االنسانية واملحررة كاآليت:

 " املادة 34: تضمن الدولة عدم انتهاك ُحرمة اإلنسان.

ويُحظَر أي عنف بدين أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.

املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يقمعها القانون. " 

 " املادة 36: ال مساس بُحرمة حرية املعتقد، وُحرمة حرية الرأي.

حرية مامرسة العبادة مضمونة يف ظل احرتام القانون. " 

 " املادة 39: ال يجوز انتهاك ُحرمة حياة املواطن الخاصة، وحرمة رشفـه، ويحميهام القانون.

رسية املراسالت واالتصاالت الخاصة بكل أشكالها مضمونة.

ال يجوز بأي شكل املساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية. ويعاقب القانون 
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عىل انتهاك هذا الحكم.

حامية األشخاص الطبيعيني يف مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخيص حق أسايس يضمنه 

القانون ويعاقب عىل انتهاكه. " 

 " املادة 44: يحّق لكل مواطن يتمتع بحقوقـه املدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، 

وأن يتنقل عرب الرتاب الوطني.

حق الدخول إىل الرتاب الوطني والخروج منه مضمون له.

ال ميكن األمر بأي تقييد لهذه الحقوق إالّ ملدة محددة ومبوجب قرار مرّبر من السلطة القضائية. " 

أو  القاسية  للمعاملة  القانون  تتناول معاقبة  التعديل،  أعاله موضوع  املذكورة  املواد  أن  اعتبارا   -

الالإنسانية أو املشينة، وحرمة اإلنسان واملعتقد، وحرية التنقل، وإحاطتها بضامنات قانونية وقضائية؛

- واعتبارا أن الحقوق املذكورة أعاله، يكفلها الدستور من خالل إقراره رصاحة يف أحكامه، أن الحريات 

األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن مضمونة، ويدعمها بتجريم انتهاكها ؛

- واعتبارا أن مبادئ حامية حقوق االنسان التي كرستها الجزائر يف قانونها األسايس وتبنتها مبوجب 

االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر؛

- واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديالت ال تتعارض البتة مع حقوق االنسان واملواطن وحرياتهام.

19 - فيام يخص تعديل املادة 37 من الدستور، التي تتناول حرية االستثامر والتجارة واملحررة كاآليت:

 " املادة 37: حرية االستثامر والتجارة معرتف بها، ومتارس يف إطار القانون.

تعمل الدولة عىل تحسني مناخ األعامل، وتشجع عىل ازدهار املؤسسات دون متييز خدمة للتنمية 

االقتصادية الوطنية. 

تكفل الدولة ضبط السوق. ويحمي القانون حقوق املستهلكني.

مينع القانون االحتكار واملنافسة غري النزيهة. " 

- اعتبارا أن املادة املذكورة أعاله موضوع التعديل، ترمي إىل إناطة الدولة مبهمة تحسني مناخ األعامل، 

وضبط السوق، وحامية حقوق املستهلك ومنع االحتكار واملنافسة غري النزيهة؛

- واعتبارا أن دسرتة هذه املهام غايتها توفري الرشوط الالزمة ملامرسة األعامل، وتحقيق تنمية االقتصاد 
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الوطني، وضامن الحكامة االقتصادية، وتأطريها بضامنات كفيلة بتحقيق هذه الغاية ؛

- واعتبارا بالنتيجة أن دسرتة هذه الحرية ال تتعارض البتة مع حقوق اإلنسان واملواطن وحرياتهام.

20 - فيام يخص تعديل املادة 38 من الدستور، وإضافة املادة 38 مكرر التي تتناول حرية االبتكار 

الفكري، والفني والعلمي والحق يف الثقافة، املحررتان كاآليت:

 " املادة 38: حرية االبتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.

حقوق املؤلف يحميها القانون.

ال يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ واإلعالم إال مبقتىض أمر 

قضايئ.

الحريات األكادميية وحرية البحث العلمي مضمونة ومتارس يف إطار القانون.

تعمل الدولة عىل ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية املستدامة لألمة. " 

 " املادة 38 مكرر: الحق يف الثقافة مضمون للمواطن.

تحمي الدولة الرتاث الثقايف الوطني املادي وغري املادي وتعمل عىل الحفاظ عليه. " 

- اعتبارا من جهة، أن دسرتة الحريات األكادميية وحرية البحث العلمي تهدف إىل منح ضامنات 

دستورية لألكادمييني والباحثني، وتوفري الظروف الكفيلة برتقية البحث العلمي وتثمني نتائجه ؛

- واعتبارا من جهة أخرى، أن دسرتة الحق يف الثقافة، وحامية الدولة للرتاث املادي وغري املادي، يهدف 

إىل تدعيم اإلنتاج الفكري وحامية الرتاث الثقايف املشرتك ؛

- واعتبارا أن حرية االبتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة دستوريا، ومن شأنها تحفيز املبادرة 

وتراكم األفكار خدمة للتنمية املستدامة ؛

- واعتبارا بالنتيجة أن إضافة هذه املادة ال متس البتة حقوق اإلنسان واملواطن وحرياتهام.

21 - فيام يخص إضافة املواد 41 مكرر، و41 مكرر2، و41 مكرر 3 و42 مكرر وتعـديل املادة 42 

و43 من الدستور، مأخوذة مجتمعة لتناولها موضوع الحقوق والحريات، واملحررة كاآليت: 

 " املادة 41 مكرر: حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن يف إطار القانون الذي يحدد كيفيات 

مامرستها. " 
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 " املادة 41 مكرر2: حرية الصحافة املكتوبة والسمعية البرصية وعىل الشبكات اإلعالمية مضمونة 

وال تُقيّد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.

ال ميكن استعامل هذه الحرية للمساس بكرامة الغري وحرياتهم وحقوقهم.

نرش املعلومات واألفكار والصور واآلراء بكل حرية مضمون يف إطار القانون واحرتام ثوابت األمة 

وقيمها الدينية واألخالقية والثقافية. 

ال ميكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية. " 

 " املادة 41 مكرر3: الحصول عىل املعلومات والوثائق واإلحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن.

ال ميكن أن متس مامرسة هذا الحق بحياة الغري الخاصة وبحقوقهم وباملصالح املرشوعة للمقاوالت 

ومبقتضيات األمن الوطني.

يحدد القانون كيفيات مامرسة هذا الحق. " 

 " املادة 42: حق إنشاء األحزاب السياسية معرتف به ومضمون.

وال ميكن التذرع بهذا الحق لرضب الحريات األساسية، والقيم واملكونات األساسية للهوية الوطنية، 

الطابع  الشعب، وكذا  البالد، وسيادة  الوطني وسالمته، واستقالل  الرتاب  الوطنية، وأمن  والوحدة 

الدميقراطي والجمهوري للدولة.

ويف ظل احرتام أحكام هذا الدستور، ال يجوز تأسيس األحزاب السياسية عىل أساس ديني أو لغوي 

أو عرقي أو جنيس أو مهني أو جهوي.

وال يجوز لألحزاب السياسية اللجوء إىل الدعاية الحزبية التي تقوم عىل العنارص املبينة يف الفقرة 

السابقة.

يُحظَر عىل األحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات األجنبية.

ال يجوز أن يلجأ أي حزب سيايس إىل استعامل العنف أو اإلكراه مهام كانت طبيعتهام أو شكلهام.

تحدد التزامات وواجبات أخرى مبوجب قانون عضوي. " 

 " املادة 42 مكرر: تستفيد األحزاب السياسية املعتمدة دون أي متييز، يف ظل احرتام أحكام املادة 

42 أعاله، من الحقوق التالية عىل الخصوص:



سنة 2016

249

- حرية الرأي والتعبري واالجتامع، 

- حيز زمني يف وسائل اإلعالم العمومية يتناسب مع متثليها عىل املستوى الوطني، 

- متويل عمومي، عند االقتضاء، يرتبط بتمثيلها يف الربملان كام يحدده القانون، 

- مامرسة السلطة عىل الصعيدين املحيل والوطني من خالل التداول الدميقراطي ويف إطار أحكام 

هذا الدستور.

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذا الحكم. " 

 " املادة 43: حق إنشاء الجمعيات مضمون.

تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية. 

يحدد القانون العضوي رشوط وكيفيات إنشاء الجمعيات. " 

- اعتبارا أن املواد املذكورة أعاله موضوع اإلضافة أو التعديل، تتناول حق التظاهر السلمي، وحرية 

الصحافة املكتوبة والسمعية البرصية، وعىل الشبكات اإلعالمية يف إطار القانون واحرتام كرامة الغري 

وعدم إخضاع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية، وضامن الحصول عىل املعلومة، ومنح حقوق 

لألحزاب السياسية املعتمدة، وإحالة تحديد رشوط إنشاء الجمعيات والتزامات األحزاب، عىل القانون 

العضوي ؛

- واعتبارا أن الحقوق والحريات املذكورة أعاله، تهدف إىل دعم حرية التعبري لتعزيز الدميقراطية 

التعددية، وضامن التعايش داخل املجتمع وبني مختلف التوجهات السياسية وتعدد الربامج، وضامن 

التداول واحرتام كرامة الغري؛

الرأي املكرسة دستوريا،  الصحافة يدعم حرية  السلمي وحرية  التظاهر  إقرار حرية  - واعتبارا أن 

ويضمن فعالية الحريات السياسية ؛

- واعتبارا أن جنحة الصحافة ال ترتب عقوبة سالبة للحرية، مام يعزز حرية الصحافة ؛

- واعتبارا أن تحديد رشوط إنشاء األحزاب والجمعيات وتحديد حقوقها والتزاماتها عن طريق القانون 

العضوي يوفر حامية قانونية أفضل للنشاط السيايس والجمعوي؛

- واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديالت ال متس البتة املبادئ العامة للمجتمع الجزائري وال حقوق 

اإلنسان واملواطن وحرياتهام.
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22 - فيام يخص تعديل املادة 51، املحررة كاآليت:

 " املادة 51: يتساوى جميع املواطنني يف تقلد املهام والوظائف يف الدولة دون أية رشوط أخرى غري 

الرشوط التي يحددها القانون.

التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها رشط لتويل املسؤوليات العليا يف الدولة والوظائف السياسية. 

يحدد القانون قامئة املسؤوليات العليا والوظائف السياسية. " 

لتقلد  سواها  دون  الجزائرية  بالجنسية  التمتع  يشرتط  أعاله  املذكورة  املادة  تعديل  أن  اعتبارا   -

املسؤوليات العليا والوظائف السياسية ؛

أمام  املواطنني  التوايل، مبدأ املساواة بني  الدستور، تكرس عىل  املادتني 29 و31 من  - واعتبارا أن 

القانون، وتؤكد دور املؤسسات التي تستهدف ضامن هذه املساواة ؛

- واعتبارا أن املؤسس الدستوري استثنى من مبدأ املساواة، بعض املسؤوليات أو الوظائف الحساسة 

التي سيحدد القانون قامئتها بشكل حرصي نظرا لخصوصياتها ؛

- واعتبارا بالنتيجة أن هذه اإلضافة ال متس البتة مع حقوق اإلنسان واملواطن وحرياتهام.

23 - فيام يخّص املادة 54 مكرر2 من الدستور، والتي تنّص عىل الحق يف بيئة صحية واملحررة كاآليت: 

 " املادة 54 مكرر 2: 

للمواطن الحق يف بيئة صحية. 

تعمل الدولة عىل الحفاظ عىل البيئة.

تحدد الدولة مسؤوليات األشخاص الطبيعية واملعنوية للحفاظ عىل البيئة. " 

- واعتبارا أن الحق املدسرت يف هذه املادة تعلق بحقوق االنسان من الجيل الثالث، وهو يخص الحفاظ 

عىل املوارد الطبيعية وحامية البيئة حيث يعتربان من الرشوط األساسية للتنمية املستدامة.

و اعتبارا بالنتيجة أن هذه اإلضافة ال متس البتة بحقوق اإلنسان و املواطن و حريتهام

24 - فيام يخص تعديل املواد 61 و64 و65 من الدستور، مأخوذة مجتمعة لتناولها واجبات املواطن، 

ال سيام عدم املساس مبصالح املجموعة الوطنية واملحررة كاآليت :
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 " املادة 61: يجب عىل كل مواطن أن يحمي ويصون استقالل البالد وسيادتها وسالمة ترابها الوطني 

ووحدة شعبها وجميع رموز الدولة.

يعاقب القانون بكل رصامة عىل الخيانة والتجسس والوالء للعدو، وعىل جميع الجرائم املرتَكبة ضد 

أمن الدولة. " 

 " املادة 64: كل املواطنني متساوون يف أداء الرضيبة.

ويجب عىل كل واحد أن يشارك يف متويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الرضيبية.

ال يجوز أن تُحَدث أية رضيبة إال مبقتىض القانون.

وال يجوز أن تُحَدث بأثر رجعي، أية رضيبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفام كان نوعه.

كل عمل يهدف إىل التحايل يف املساواة بني املواطنني واألشخاص املعنويني يف أداء الرضيبة يعترب 

مساسا مبصالح املجموعة الوطنية ويقمعه القانون.

يعاقب القانون عىل التهرب الجبايئ وتهريب رؤوس األموال. " 

القيام  أبنائهم وعىل األبناء واجب  املتابعات، بضامن تربية  يُلزم اآلباء تحت طائلة   :  " املادة 65 

باإلحسان إىل آبائهم ومساعدتهم. " 

- اعتبارا أن تعديل املادتني املذكورتني أعاله، يتناول عىل التوايل، إقرار واجب املواطن يف حامية وحدة 

التحايل  الوطنية وعدم املساس بها من خالل  الحفاظ عىل مصالح املجموعة   الشعب، وواجبه يف 

يف اإلخالل مببدأ املساواة يف أداء الرضيبة، والتهرب الجبايئ وتهريب رؤوس األموال ؛

التمييز يف مامرسة الحقوق  إزالة جميع حاالت  الحفاظ عىل وحدة الشعب يقتيض  - واعتبارا أن 

والواجبات داخل املجتمع ؛

- واعتبارا أن اإلخالل مببدأ املساواة يف أداء الرضيبة وبواجب املشاركة يف متويل التكاليف العمومية 

والتكافل  التضامن  مببادئ  واملساس  الفوارق،  إزالة  يف  العمومية  السلطة  عمل  تقليص  شأنه  من 

االجتامعي ؛

- واعتبارا أن التعديالت املذكورة واإلضافات التي تتعلق بواجب املواطن يف حفظ وحامية وحدة 

الشعب، وإلزام اآلباء بضامن تربية أبنائهــم، وواجب األبناء فــي ضامن مساعدة ورعاية آبائهم؛ 

- واعتبارا أن التكامل بني الحقوق والواجبات يف املجتمع الوطني، والحقوق والواجبات بني األجيال 
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هي أساس املجتمع املتضامن ؛

- واعتبارا بالنتيجة أن هذا التعديل ال ميس البتة بحقوق اإلنسان واملواطن وحرياتهام.

II - فيام يتعلق بتنظيـم السلطــات

1 - فيام يخص تعديل املواد 71، 73، 88، 89 مأخوذة مجتمعة التحادها يف املوضوع، محررة كاآليت : 

 " املادة 71 : يُنتَخب رئيس الجمهورية عن طريق االقرتاع العام املبارش والرسي.

يتم الفوز يف االنتخاب بالحصول عىل األغلبية املطلقة من أصوات الناخبني املعرب عنها.

ويحدد القانون العضوي الكيفيات األخرى لالنتخابات الرئاسية. " 

 " املادة 73 : ال يحق أن يُنتَخب لرئاسة الجمهورية إال املرتشح الذي :

- مل يتجّنس بجنسية أجنبية، 

- يتمتع بالجنسية الجزائرية األصلية فقط، ويُثبت الجنسية الجزائرية األصلية لألب واألم، 

- يدين باإلسالم، 

- يكون عمره أربعني )40( سنة كاملة يوم االنتخاب، 

- يتمتع بكامل حقوقه املدنية والسياسية، 

- يُثِبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية األصلية فقط، 

- يُثبت إقامة دامئة بالجزائر دون سواها ملدة عرش )10( سنوات عىل األقل قبل إيداع الرتشح، 

- يُثِبت مشاركته يف ثورة أول نوفمرب 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942، 

- يُثِبت عدم تورط أبويه يف أعامل ضد ثورة أول نوفمرب 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942، 

- يقدم الترصيح العلني مبمتلكاته العقارية واملنقولة داخل الوطن وخارجه.

تحدد رشوط أخرى مبوجب القانون العضوي. " 

 " املادة 88 : إذا استحال عىل رئيس الجمهورية أن ميارس مهامه بسبب مرض خطري ومزمن، يجتمع 

املجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا املانع بكل الوسائل املالمئة، يقرتح باإلجامع 
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عىل الربملان الترصيح بثبوت املانع.

يُعلِن الربملان، املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا، ثبوت املانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي )3/2( 

أعضائه، ويكلف بتويل رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون )45( يوما رئيس مجلس 

األمة الذي ميارس صالحياته مع مراعاة أحكام املادة 90 من الدستور.

باالستقالة وجوبا  الشغور  يُعلَن  انقضاء خمسة وأربعني )45( يوما،  املانع بعد  ويف حالة استمرار 

حسب اإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني السابقتني وطبقا ألحكام الفقرات اآلتية من هذه املادة.

يف حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع املجلس الدستوري وجوبا ويُثِبت الشغور النهايئ 

لرئاسة الجمهورية.

وتُبلّغ فورا شهادة الترصيح بالشغور النهايئ إىل الربملان الذي يجتمع وجوبا.

يتوىل رئيس مجلس األمة مهام رئيس الدولة ملدة أقصاها تسعون )90( يوما، تنظم خاللها انتخابات 

رئاسية.

وال يَِحّق لرئيس الدولة املعني بهذه الطريقة أن يرتشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقرتنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس األمة ألي سبب كان، يجتمع 

املجلس الدستوري وجوبا، ويثبت باإلجامع الشغور النهايئ لرئاسة الجمهورية وحصول املانع لرئيس 

مجلس األمة. 

ويف هذه الحالة، يتوىل رئيس املجلس الدستوري مهام رئيس الدولة طبقا للرشوط املحددة يف الفقرات 

السابقة من هذه املادة ويف املادة 90 من الدستور. وال ميكنه أن يرتشح لرئاسة الجمهورية. " 

 " املادة 89 : عندما ينال ترشيح لالنتخابات الرئاسية موافقة املجلس الدستوري، ال ميكن سحبه إال 

يف حالة حصول مانع خطري يثبته املجلس الدستوري قانونا أو يف حالة وفاة املرتشح املعني.

عند انسحاب أحد املرتّشحنْي من الدور الثاين، تستمر العملية االنتخابية دون أخذ هذا االنسحاب 

يف الحسبان. 

يف حالة وفاة أحد املرتشحني للدور الثاين أو تعرضه ملانع رشعي، يعلن املجلس الدستوري وجوب 

القيام بكل العمليات االنتخابية من جديد. وميدد يف هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة ملدة 

أقصاها ستون )60( يوما.

عند تطبيق أحكام هذه املادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتوىل وظيفة رئيس 
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الدولة، يف منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمني.

يحدد قانون عضوي رشوط و كيفيات تطبيق هذه األحكام. " 

- اعتبارا أن تعديل املادة 71 باإلحالة إىل قانون عضوي، وتعديل البنود 1، 2، 6، 7 والفقرة 2 من 

املادة73 والفقرة 6 من املادة 88 تهدف إىل اشرتاط أن يكون املرتشح مل يتجنس بجنسية أجنبية، 

ويثبت الجنسية األصلية لألب واألم، والجنسية األصلية فقط للزوج، واإلقامة الدامئة بالجزائر دون 

سواها ملدة 10 سنوات عىل األقل، وتعديل الفقرة 6 من املادة 88 بتمديد مــدة تويل رئيس مجلس 

األمة مهام رئيس الدولة إىل 90 يوما، وتعديل املادة 89 بضبط حاالت انسحاب أو وفاة أحد املرتشحني 

لالنتخابات الرئاسية ؛

السامية املخولة  الدستورية  املادة 73 أعاله يجسد املهام  الواردة يف  - واعتبارا أن إضافة الرشوط 

لرئيس الجمهورية مبوجب املادة 70 من الدستور ؛

الرئاسية بعد موافقة املجلس  انسحاب املرتشح لالنتخابات  الدستوري  - واعتبارا أن منع املؤسس 

العملية  الثاين يدعم مصداقية  الدور  بانسحاب أحد املرتشحني يف  االعتداد  الدستوري، وكذا عدم 

االنتخابية ؛

- واعتبارا أن وجوب القيام بكل العمليات االنتخابية من جديد يف حالة وفاة املرتشح للدور الثاين 

الشعب  ويجسد حق  واملواطن  اإلنسان  الدميقراطية وحقوق  أسس  يدعم  ملانع رشعي،   وتعرضه 

يف اختيار ممثليه ؛

- واعتبارا بالنتيجة، فإن هذه التعديالت، ال متس البتة املبادئ العامة التي تحكم املجتمع الجزائري 

وال حقوق اإلنسان واملواطن وحريتهام.

انتخاب رئيس  لتناولهام موضوع  املادتني 74 و178 مأخوذتني مجتمعتني  فيام يخص تعديل   -  2

الجمهورية، املحررتني كاآليت :

 " املادة 74 : مدة املهمة الرئاسية خمس )5( سنوات.

ميكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة. " 

 " املادة 178 : ال ميكن أي تعديل دستوري أن ميس :

1 - الطابع الجمهوري للدولة، 

2 - النظام الدميقراطي القائم عىل التعددية الحزبية، 
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3 - اإلسالم باعتباره دين الدولـة، 

4 - العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، 

5 - الحريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن، 

6 - سالمة الرتاب الوطني ووحدتـه، 

7 - العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهام من رموز الثورة والجمهورية. 

8 - إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط. " 

- اعتبارا أن تعديل املادة 74 الفقرة 2 يهدف إىل تكريس مبدأ التداول الدميقراطي من خالل تحديد 

إعادة انتخاب رئيس الجمهورية ملرة واحدة فقط تجسيدا ملضمون الفقرة 12 من الديباجة، وترسيخ 

هذا املبدأ بإعطائه طابع الدميومة من خالل إدراجه يف املادة 178 ؛

- واعتبارا أن مبدأ التداول الدميقراطي يشكل دعامة أساسية من دعائم الدميقراطية ويعزز أسسها 

ويضفي الديناميكية يف الحياة السياسية ؛

- واعتبارا أن هذه التعديالت تعزز النظام الدميقراطي من خالل تجسيد مبدأ التداول الدميقراطي 

الذي ميكن الشعب من مامرسة سلطته وذلك من خالل حرية اختيار ممثليه عن طريق انتخابات 

دورية حرة ونزيهة وفقا ألحكام املادة 10 من الدستور؛

املادة 178، يضمن  الجمهورية ملرة واحدة فقط ضمن  انتخاب رئيس  إعادة  إدراج  أن  - واعتبارا 

دميومة املبدأ واستقراره ؛

- واعتبارا بالنتيجة، فإن هذه التعديالت، ال متس البتة املبادئ العامة التي تحكم املجتمع الجزائري 

وال حقوق اإلنسان واملواطن وحريتهام، وال متس بأي كيفية التوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات 

الدستورية.

لتناولهام نفس املوضوع، محررتني  املـادتني 77 و78 مأخوذتني مجتمعتني  3 - فيام يخص تعديل 

كاآليت : 

 " املادة 77 : يضطلع رئيس الجمهورية، باإلضافة إىل السلطات التي تخولها إياه رصاحة أحكام أخرى 

يف الدستور، بالسلطات والصالحيات اآلتية :

1 - هو القائد األعىل للقوات املسلحة للجمهورية، 
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2 - يتوىل مسؤولية الدفاع الوطني، 

3 - يقرر السياسة الخارجية لألمة ويوجهها، 

4 - يرأس مجلس الوزراء، 

5 - يعني الوزير األول بعد استشارة األغلبية الربملانية، وينهي مهامه، 

6 - يوقع املراسيم الرئاسية، 

7 - له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، 

8 - ميكنه أن يستشري الشعب يف كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق االستفتاء، 

9 - يربم املعاهدات الدولـية ويصادق عليها، 

10 - يسلم أوسمة الدولـة ونياشينها وشهاداتها الترشيفية. " 

 " املادة 78 : يعني رئيس الجمهورية يف الوظائف واملهام اآلتية :

1 - الوظائف واملهام املنصوص عليها يف الدستور، 

2 - الوظائف املدنية والعسكرية يف الدولة، 

3 - التعيينات التي تتم يف مجلس الوزراء، 

3 مكرر - الرئيس األول للمحكمة العليا، 

4 - رئيس مجلس الدولة، 

5 - األمني العام للحكومة، 

6 - محافظ بنك الجزائر، 

7 - القضاة، 

8 - مسؤولو أجهزة األمن، 

9 - الوالة.

ويعني رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية واملبعوثني فوق العادة إىل الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم 
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أوراق اعتامد املمثلني الدبلوماسيني األجانب وأوراق إنهاء مهامهم. 

وزيادة عىل الوظائف املنصوص عليها يف الفقرتني 3 مكرر و4 أعاله، يحدد قانون عضوي الوظائف 

القضائية األخرى التي يعنّي فيها رئيس الجمهورية. " 

- اعتبارا أن تعديل البند 5 من املادة 77 وإضافة البند 3 مكرر والفقرة 3 للامدة 78 يهدف إىل إدراج 

إجراء جديد يقيض باستشارة رئيس الجمهورية لألغلبية الربملانية يف تعيينه للوزير األول، وحذف 

البندين 6 و7 املتعلقني بإمكانية تفويضه لصالحيات الوزير األول، وإمكانية تعيينه لنواب للوزير 

األول، وإضافة البند 3 مكرر املتعلق بتعيني الرئيس األول للمحكمة العليا، وإحالة تحديد الوظائف 

القضائية األخرى التي يعني فيها رئيس الجمهورية إىل القانون العضوي ؛

- واعتبارا أن تعيني رئيس الجمهورية للوزير األول بعد استشارة األغلبية الربملانية من شأنه تدعيم 

العالقة التكاملية بني السلطتني التنفيذية والترشيعية يف إطار احرتام مبدأ الفصل بني السلطات ؛

املكانة األساسية  الدستور، يدعم  العليا يف  الرئيس األول للمحكمة  النص عىل تعيني  - واعتبارا أن 

للمحكمة العليا؛ 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن هذه التعديالت، ال متس بأي كيفية التوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات 

الدستورية.

4 - فيام يخص تعديل املواد 79، 80، 81، 84 و85 مأخوذة مجتمعة التحادها يف املوضوع، محررة 

كاآليت : 

 " املادة 79 : يعني رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير األول.

ينسق الوزير األول عمل الحكومة.

تعّد الحكومة مخطّط عملها وتعرضه يف مجلس الوزراء. " 

 " املادة 80 : يقدم الوزير األول مخطط عمل الحكومة إىل املجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. 

ويُجري املجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.

بالتشاور مع رئيس  املناقشة،  العمل هذا، عىل ضوء هذه  الوزير األول أن يكيف مخطط  وميكن 

الجمهورية.

يقدم الوزير األول عرضا حول مخطط عمل الحكومة ملجلس األمة مثلام وافق عليه املجلس الشعبي 

الوطني.
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ميكن مجلس األمة أن يصدر الئحة. " 

 " املادة 81 : يقدم الوزير األول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية يف حالة عدم موافقة املجلس 

الشعبي الوطني عىل مخطط عمل الحكومة.

يعني رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها. " 

 " املادة 84 : يجب عىل الحكومة أن تقدم سنويا إىل املجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة 

العامة.

تعُقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.

ميكن أن تختتم هذه املناقشة بالئحة.

كام ميكن أن يرتتب عىل هذه املناقشة إيداع ُملتَمس رقابة يقوم به املجلس الشعبي الوطني طبقا 

ألحكام املواد 135 و136 و137 أدناه.

للوزير األول أن يطلب من املجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. ويف حالة عدم املوافقة عىل الئحة 

الثقة يقدم الوزير األول استقالة الحكومة.

يف هذه الحالة، ميكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول االستقالة، إىل أحكام املادة 129 أدناه.

ميكن الحكومة أن تقدم إىل مجلس األمة بيانا عن السياسة العامة. " 

أخرى أحكام  إياه رصاحة  تخولها  التي  السلطات  زيادة عىل  األول،  الوزير  : ميارس   85 املادة   "   

 يف الدستور، الصالحيات اآلتية :

1 - يوزع الصالحيات بني أعضاء الحكومة مع احرتام األحكام الدستورية، 

2 - يسهر عىل تنفيذ القوانني والتنظيامت، 

2 مكرر- يرأس اجتامعات الحكومة، 

3 - يوقع املراسيم التنفيذية، 

4 - يعني يف وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون املساس بأحكام املادتني 77 و78 

السابقتي الذكر، 

5 - يسهر عىل حسن سري اإلدارة العمومية. " 
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- اعتبارا أن التعديالت التي مست املواد املذكورة أعاله تهدف إىل تحديد أن الوزير األول ينسق 

عمل الحكومة مع حذف عبارة " ينفذ برنامج رئيس الجمهورية " يف املادة 79 الفقرة 2، وتحديد أن 

الحكومة هي التي تعد مخطط عملها وليس مخطط عمل الوزير األول، وتعرضه عىل مجلس الوزراء ؛

كام تهدف التعديالت التي مست املادتني 80 و81 باستبدال مخطط عمل الوزير األول مبخطط عمل 

الحكومة، كام أن تعديل املادة 84 بوجوب تقديم الحكومة بيان السياسة العامة سنويا للمجلس 

الوزير األول الجتامعات  بند 2 مكرر، وترأس  املادة 85 بإضافة  الوطني، وتّضمن تعديل  الشعبي 

الحكومة وتعديل البند 3 الذي يتضمن توقيع الوزير األول للمراسيم التنفيذية مع حذف عبارة " 

بعد موافقة رئيس الجمهورية "، تدخل يف إطار إعادة تنظيم السلطة التنفيذية ؛

- واعتبارا أن تنسيق الوزير األول لعمل الحكومة وإعداد الحكومة ملخطط عملها وعرضه عىل مجلس 

أساسه  الوطني،  الشعبي  للمجلس  العامة  بيان سياستها  الحكومة سنويا  تقديم  الوزراء، ووجوب 

التأكيد عىل مسؤولية الحكومة يف تقديم مخطط عملها أمام املجلس الشعبي الوطني الذي يخوله 

الدستور مراقبة عمل الحكومة من جهة، وضامن فعالية عمل الحكومة واالنسجام داخل السلطة 

التنفيذية من جهة أخرى ؛

تعزيزا  يّعد  التنفيذية  للمراسيم  وتوقيعه  الحكومة  األول الجتامعات  الوزير  ترأس  أن  واعتبارا   -

لصالحيات الوزير األول يف إطار إعادة التنظيم الداخيل للسلطة التنفيذية ؛

- واعتبارا بالنتيجة، فإن هذه التعديالت، ال متس بأي كيفية التوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات 

الدستورية.

5 - فيام يخص تعديل املواد 91، 93، 94، 95 و129 مأخوذة مجتمعة التحادها يف املوضوع، واملحررة 

كاآليت : 

 " املادة 91 : يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الرضورة امللحة، حالة الطوارئ أو الحصار، ملدة معينة 

بعد اجتامع املجلس األعىل لألمن، واستشارة رئيس مجلس األمة، ورئيس املجلس الشعبي الوطني، 

والوزير األول، ورئيس املجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابري الالزمة الستتباب الوضع.

وال ميكن متديد حالة الطوارئ أو الحصار، إال بعد موافقة الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا. " 

 " املادة 93 : يقرر رئيس الجمهورية الحالة االستثنائية إذا كانت البالد مهددة بخطر داهم يوشك 

أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقاللها أو سالمة ترابها.

وال يتخذ مثل هذا اإلجراء إال بعد استشارة رئيس مجلس األمة ورئيس املجلس الشعبي الوطني 



سنة 2016

260

ورئيس املجلس الدستوري، واالستامع إىل املجلس األعىل لألمن ومجلس الوزراء.

تخول الحالة االستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ اإلجراءات االستثنائية التي تستوجبها املحافظة 

عىل استقالل األمة واملؤسسات الدستورية يف الجمهورية.

ويجتمع الربملان وجوبا.

تنتهي الحالة االستثنائية، حسب األشكال واإلجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعالنها. " 

 " املادة 94 : يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة يف مجلس الوزراء بعد االستامع إىل املجلس األعىل 

لألمن واستشارة رئيس مجلس األمة ورئيس املجلس الشعبي الوطني. " 

 " املادة 95 : إذا وقع ُعدوان فعيل عىل البالد أو يوشك أن يقع حسبام نصت عليه الرتتيبات املالمئة 

إىل  الوزراء واالستامع  الحرب، بعد اجتامع مجلس  الجمهورية  يُعلِن رئيس  املتحدة،  األمم  مليثاق 

املجلس األعىل لألمن واستشارة رئيس مجلس األمة ورئيس املجلس الشعبي الوطني ورئيس املجلس 

الدستوري. 

ويجتمع الربملان وجوبا.

ويوجه رئيس الجمهورية خطابا لألمة يُعلُِمها بذلك. " 

 " املادة 129 : ميكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل املجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات 

الوطني، ورئيس مجلس األمة، ورئيس  ترشيعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس املجلس الشعبي 

املجلس الدستوري، والوزير األول.

وتجري هذه االنتخابات يف كلتا الحالتني يف أجل أقصاه ثالثة )3( أشهر. " 

الدستورية املستشارة من طرف  تتناول ترتيب رؤساء املؤسسات  التعديالت املذكورة  اعتبارا أن   -

رئيس الجمهورية يف إعالن حالة الطوارئ أو الحصار، والحالة االستثنائية، والتعبئة العامة، وإعالن 

حالة الحرب، وإضافة استشارة رئيس املجلس الدستوري يف إمكانية حل املجلس الشعبي الوطني ؛

- واعتبارا أن ترتيب رؤساء املؤسسات الدستورية يدخل يف إطار الرتتيب الذي يأخذ به املؤسس 

الدستوري ؛

- واعتبارا أن الرتكيز يف االستشارة يف الحاالت االستثنائية املذكورة عىل رؤساء املؤسسات الدستورية، 

يجسد الطابع االستعجايل لهذه الحاالت، وكذا نتائجها عىل أمن واستقرار البالد؛
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- واعتبارا بالنتيجة، فإن هذه التعديالت، ال متس بأي كيفية التوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات 

الدستورية.

6 - فيام يخص إضافة مادة جديدة 99 مكرر املحررة كاآليت :

 " املادة 99 مكرر : تتمتع املعارضة الربملانية بحقوق متكنها من املشاركة الفعلية يف األشغال الربملانية 

ويف الحياة السياسية، ال سيام منها : 

1 - حرية الرأي والتعبري واالجتامع، 

2 - االستفادة من اإلعانات املالية املمنوحة للمنتخبني يف الربملان، 

3 - املشاركة الفعلية يف األشغال الترشيعية، 

4 - املشاركة الفعلية يف مراقبة عمل الحكومة، 

5 - متثيل مناسب يف أجهزة غرفتي الربملان، 

6 - إخطار املجلس الدستوري، طبقا ألحكام املادة 166 )الفقرتان 2 و3( من الدستور، بخصوص 

القوانني التي صوت عليها الربملان، 

7 - املشاركة يف الدبلوماسية الربملانية. 

أو  مجموعة  تقدمه  أعامل  جدول  ملناقشة  شهرية  جلسة  الربملان  غرفتي  من  غرفة  كل  تخصص 

مجموعات برملانية من املعارضة.

يوّضح النظام الداخيل لكل غرفة من غرفتي الربملان كيفيات تطبيق هذه املادة. " 

- اعتبارا أن إضافة املادة 99 مكرر تهدف إىل تحديد حقوق للمعارضة الربملانية بتمكينها من املشاركة 

الفعلية يف األشغال الربملانية والحياة السياسية، وتخصيص كل غرفة جلسة شهرية ملناقشة جدول 

أعامل تقدمه مجموعة أو مجموعات برملانية من املعارضة، وإحالة تطبيقها إىل النظام الداخيل لكل 

غرفة ؛

- واعتبارا أن تخويل املعارضة إخطار املجلس الدستوري كفيل بتدعيم الدميقراطية التعددية؛

- واعتبارا أن دسرتة هذه الحقوق تدعم عمل املعارضة الربملانية وتُفعل دورها يف الحياة السياسية، 

وتضمن احرتام آرائها ؛
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- واعتبارا بالنتيجة، فإن إضافة هذه املادة ال متس البتة املبادئ العامة التي تحكم املجتمع الجزائري 

وال حقوق اإلنسان واملواطن وحريتهام، وال متس بأي كيفية التوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات 

الدستورية.

7 - فيام يخص إضافة املادتني الجديدتني 100 مكرر، و100 مكرر 2، مأخوذتني مجتمعتني التحادها 

يف املوضوع واملحررتني كاآليت : 

 " املادة 100 مكرر : يتفرغ النائب أو عضو مجلس األمة كليا ملامرسة عهدته.

تتعلق  أحكام  األمة عىل  الوطني ومجلس  الشعبي  للمجلس  الداخليان  النظامان  ينص  أن  ينبغي 

بوجوب املشاركة الفعلية ألعضائهام يف أشغال اللجان ويف الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات 

املطبقة يف حالة الغياب. " 

 " املادة 100 مكرر2 : يجرد املنتخب يف املجلس الشعبي الوطني أو يف مجلس األمة، املنتمي إىل 

حزب سيايس، الذي يغري طوعاً االنتامء الذي انتخب عىل أساسه، من عهدته االنتخابية بقوة القانون.

يعلن املجلس الدستوري شغور املقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة املعنية ويحدد القانون كيفيات 

استخالفه.

يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غري ُمنتم. " 

- اعتبارا أن إضافة املادتني املذكورتني أعاله تهدف إىل إلزام النائب أو عضو مجلس األمة بالتفرغ 

للمشاركة الفعلية يف األشغال الربملانية، وتجريد املنتخب يف املجلس الشعبي الوطني أو يف مجلس 

األمة الذي يغري االنتامء الحزيب الذي انتخب عىل أساسه، يف عهدته االنتخابية؛

- واعتبارا أن دسرتة وجوب تفرغ النائب أو عضو مجلس األمة للمشاركة الفعلية يف أشغال اللجان 

والجلسات العامة لتجسيد مبدأ إلزامية العهدة وضبط وتفعيل العمل الربملاين ؛

- واعتبارا أن تجريد النائب أو عضو مجلس األمة من عهدته بقوة القانون يف حالة تغيري انتامئه 

السيايس الذي انتخب عىل أساسه إلجباره عىل احرتام إرادة ناخبيه، والحرص عىل أخالقية العمل 

السيايس، وهو ما يجسد أسس املامرسة الدميقراطية ؛ 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن إضافة املادتني 100 مكرر و100 مكرر2، ال متس البتة املبادئ العامة التي 

تحكم املجتمع الجزائري وال حقوق اإلنسان واملواطن وحريتهام.

8 - فيام يخص تعديل املادة 124 واملحررة كاآليت :
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 " املادة 124 : لرئيس الجمهورية أن يرشع بأوامر يف مسائل عاجلة يف حالة شغور املجلس الشعبي 

الوطني أو خالل العطل الربملانية، بعد األخذ برأي مجلس الدولة.

ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها عىل كل غرفة من الربملان يف أول دورة له لتوافق 

عليها.

تَُعّد الغية األوامر التي ال يوافق عليها الربملان.

ميكن رئيس الجمهورية أن يرشع بأوامر يف الحالة االستثنائية املذكورة يف املادة 93 من الدستور.

تتخذ األوامر يف مجلس الوزراء. " 

- اعتبارا أن تعديل املادة 124 يهدف إىل حرص الترشيع بأوامر من طرف رئيس الجمهورية يف املسائل 

العاجلة، ويف حالة شغور املجلس الشعبي الوطني أو خالل العطل الربملانية، وكذا إدراج عبارة " بعد 

األخذ برأي مجلس الدولة " ؛

العاجلة فقط يف حالة شغور املجلس  بأوامر يف املسائل  الترشيع  النص عىل تحديد  - واعتبارا أن 

الشعبي الوطني أو خالل العطل الربملانية واألخذ برأي مجلس الدولة يعزز املهام الترشيعية للربملان، 

كام أن الرأي املسبق ملجلس الدولة يف هذه األوامر يعطي ضامنة وقوة لهذه النصوص ؛

- واعتبارا بالنتيجة، فإن تعديل املادة 124 ال ميس بأي كيفية التوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات 

الدستورية.

9 - فيام يخص تعديل املواد 101، 103، 113، 115، 117، 118، 122، 123، 127 مأخوذة مجتمعة 

لتناولها نفس املوضوع، واملحررة كاآليت : 

 " املادة 101 : يُنتَخب أعضاء املجلس الشعبي الوطني عن طريق االقرتاع العام املبارش والرسي.

يُنتَخب ثلثا )3/2( أعضاء مجلس األمة عن طريق االقرتاع غري املبارش والرسي، مبقعدين عن كل والية، 

من بني أعضاء املجالس الشعبية البلدية وأعضاء املجالس الشعبية الوالئية. 

ويعني رئيس الجمهورية الثلث اآلخر من أعضاء مجلس األمة من بني الشخصيات والكفاءات الوطنية. 

 "

 " املادة 103 : تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس األمة أو تعيينهم، 

التعويضات  ونظام  التنايف،  وحاالت  لالنتخاب،  قابليتهم  عدم  ونظام  لالنتخاب،  قابليتهم  ورشوط 

الربملانية، مبوجب قانون عضوي. " 
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 " املادة 113 : تبتدئ الفرتة الترشيعية، وجوبا، يف اليوم الخامس عرش )15( الذي ييل تاريخ إعالن 

املجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكرب النواب سنا ومبساعدة أصغر نائبني منهم. 

ينتخب املجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه.

تطبق األحكام السابقة الذكر عىل مجلس األمة. " 

 " املادة 115 : يحدد قانون عضوي تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وعملهام، وكذا 

العالقات الوظيفية بينهام وبني الحكومة.

يحدد القانون ميزانية الغرفتني.

يعد املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة نظامهام الداخيل ويصادقان عليهام. " 

الدامئة يف إطار نظامهام  األمة لجانهام  الوطني ومجلس  الشعبي  : يشكل املجلس  املادة 117   "  

الداخيل.

ميكن كل لجنة دامئة من لجان الغرفتني تشكيل بعثة إعالمية مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع 

معني.

يحدد النظام الداخيل لكل غرفة من الغرفتني األحكام التي تخضع لها البعثة اإلعالمية. " 

 " املادة 118 : يجتمع الربملان يف دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عرشة )10( أشهر عىل األقل، 

وتبتدئ يف اليوم الثاين من أيام العمل يف شهر سبتمرب.

نقطة  دراسة  من  االنتهاء  لغرض  معدودة  أليام  العادية  الدورة  متديد  طلب  األول  الوزير   ميكن 

يف جدول األعامل.

ميكن أن يجتمع الربملان يف دورة غري عادية مببادرة من رئيس الجمهورية. 

وميكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير األول، أو بطلب من ثلثي 

)3/2( أعضاء املجلس الشعبي الوطني.

تُختَتَم الدورة غري العادية مبجرد ما يستنفد الربملان جدول األعامل الذي استدعي من أجله. " 

 " املادة 122 : يرشع الربملان يف امليادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك يف املجاالت اآلتية :

الحريات  وحامية  العمومية،  الحريات  نظام  سيام  ال  األساسية،  وواجباتهم  األشخاص  1(- حقوق 
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الفردية، وواجبات املواطنني، 

2(- القواعد العامة املتعلقة بقانون األحوال الشخصية، وحق األرسة، ال سيام الزواج، والطالق، والبنوة، 

واألهلية، والرتكات، 

3(- رشوط استقرار األشخاص، 

4(- الترشيع األسايس املتعلق بالجنسية، 

5(- القواعد العامة املتعلقة بوضعية األجانب، 

6(- القواعد املتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية، 

والجنح،  الجنايات  تحديد  ال سيام  الجزائية،  واإلجراءات  العقوبات،  للقانون  العامة  القواعد   -)7

والعقوبات املختلفة املطابقة لـها، والعفو الشامل، وتسليم املجرمني، ونظام السجون، 

8(- القواعد العامة لإلجراءات املدنية واإلدارية وطرق التنفيذ، 

9(- نظام االلتزامات املدنية والتجارية، ونظام امللكية، 

10(- التقسيم اإلقليمي للبالد، 

11(- التصويت عىل ميزانية الدولة، 

12(- إحداث الرضائب والجبايات والرسوم والحقوق املختلفة، وتحديد أساسها ونسبها، 

13(- النظام الجمريك، 

14(- نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات، 

15(- القواعد العامة املتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي، 

16(- القواعد العامة املتعلقة بالصحة العمومية والسكان، 

17(- القواعد العامة املتعلقة بقانون العمل والضامن االجتامعي، ومامرسة الحق النقايب، 

18(- القواعد العامة املتعلقة بالبيئة وإطار املعيشة، والتهيئة العمرانية، 

19(- القواعد العامة املتعلقة بحامية الرثوة الحيوانية والنباتية، 
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20(- حامية الرتاث الثقايف والتاريخي، واملحافظة عليه، 

21(- النظام العام للغابات واألرايض الرعوية، 

22(- النظام العام للمياه، 

23(- النظام العام للمناجم واملحروقات، 

24(- النظام العقاري، 

25(- الضامنات األساسية للموظفني، والقانون األسايس العام للوظيف العمومي، 

26(- القواعد العامة املتعلقة بالدفاع الوطني واستعامل السلطات املدنية القوات املسلحة، 

27(- قواعد نقل امللكية من القطاع العام إىل القطاع الخاص، 

28(- إنشاء فئات املؤسسات، 

29(- إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها الترشيفية. " 

الربملان  الدستور، يرشع  العضوية مبوجب  للقوانني  : إضافة إىل املجاالت املخصصة  املادة 123   "  

بقوانني عضوية يف املجاالت اآلتية :

- تنظيم السلطات العمومية، وعملها، 

- نظام االنتخابات، 

- القانون املتعلق باألحزاب السياسية، 

- القانون املتعلق باإلعالم، 

- القانون األسايس للقضاء، والتنظيم القضايئ، 

- القانون املتعلق بقوانني املالية.

تتم املصادقة عىل القانون العضوي باألغلبية املطلقة للنواب وألعضاء مجلس األمة.

يخضع القانون العضوي ملراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف املجلس الدستوري قبل صدوره. " 

  " املادة 127 : ميكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولـة ثانية يف قانون تم التصويت عليه 
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يف غضون الثالثني )30( يوما املوالية لتاريخ إقراره.

ويف هذه الحالة ال يتم إقرار القانون إال بأغلبية ثلثي )3/2( أعضاء املجلس الشعبي الوطني وأعضاء 

مجلس األمة. " 

- اعتبارا أن تحديد عدد املقاعد ألعضاء مجلس األمة املنتخبني عن كل والية، وإحالة نظام التعويضات 

الربملانية عىل القانون العضوي، وتحديد تاريخ بداية الفرتة الترشيعية، وتحديد دورة واحدة للربملان 

مدتها 10 أشهر قابلة للتمديد، وإضافة التصويت باألغلبية املطلقة بالنسبة ألعضاء مجلس األمة، 

وكذا يف إجراءات املصادقة عىل القانون بعد املداولة الثانية يف القانون الذي تم التصويت عليه بثلثي 

)3/2( األعضاء، يهدف إىل إجراءات جديدة من شأنها تدعيم وتوحيد اإلجراء بني الغرفتني ؛

الخاصة  املادة 115  التي حذفت من  الربملانية  التعويضات  النص عىل تحديد نظام  أن  - واعتبارا 

املادة 103 مبوجب قانون عضوي، يهدف إىل توحيد  الترشيعية وإدراجها ضمن  بتنظيم املؤسسة 

نظام التعويضات ؛

- واعتبارا أن هذه التعديالت تهدف إىل إدخال ترتيبات داخل السلطة الترشيعية لتحسني عملها 

وزيادة فعاليتها ؛

- واعتبارا أن تعديل املادة 117 يقوي دور السلطة الترشيعية مبنحها امكانية تشكيل بعثات إعالمية 

حول مواضيع وطنية، والنص عىل إدراج األحكام التي تخضع لها هذه البعثات ضمن النظام الداخيل 

لكل غرفة من الغرفتني ؛ 

- واعتبارا أن تعديل املادة 118 بتحديد دورة واحدة للربملان، مدتها 10 أشهر قابلة للتمديد بطلب 

التنفيذية والترشيعية، ويساهم يف  السلطة  العالقة بني  الوزير األول من خالل تعديل يدعم  من 

باألوامر ويعزز مبدأ  الترشيع  التنفيذية، كام يساهم يف تجسيد مبدأ حرص  السلطة  ترسيع عمل 

الرقابة الربملانية، وهو ما يجسد مضمون هذا الدستور، من خالل مضمون املادة 124 عىل الخصوص 

وال ميس مببدأ الفصل بني السلطات ؛

- واعتبارا أن إضافة عبارة " اإلدارية " للفقرة 8 من املادة 122 يحقق التطابق مع القوانني سارية 

املفعول ويقوي دور السلطة الترشيعية، كام أن حذف عبارة -التنظيم القضايئ- يف الفقرة 6 ال ميس 

باملبدأ العام ألنها مشمولة ضمن املادة 123 الفقرة 6 ؛

- واعتبارا بالنتيجة، فإن تعديل هذه املواد، ال ميس بأي كيفية التوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات 

الدستورية ؛
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10 - فيام يخص تعديل املواد 119، 120 وإضافة مادة جديدة 119 مكرر مأخوذة مجتمعة التحادها 

يف املوضوع واملحررة كاآليت :

 " املادة 119 : لكل من الوزير األول والنواب وأعضاء مجلس األمة حق املبادرة بالقوانني.

عضوا   )20( أو عرشون  نائبا   )20( قدمها عرشون  إذا  للمناقشة،  قابلة  القوانني  اقرتاحات   تكون 

يف مجلس األمة يف املسائل املنصوص عليها يف املادة 119 مكرر.

تعرض مشاريع القوانني عىل مجلس الوزراء، بعد األخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير األول، 

حسب الحالة، مكتب املجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس األمة. " 

والتقسيم  اإلقليم  املحيل وتهيئة  بالتنظيم  املتعلقة  القوانني  تودع مشاريع   : املادة 119 مكرر   "  

اإلقليمي مكتب مجلس األمة.

وباستثناء الحاالت املبيّنة يف الفقرة أعاله، تودع كل مشاريع القوانني األخرى مكتب املجلس الشعبي 

الوطني. " 

 " املادة 120 : مع مراعاة الحالة املذكورة يف أحكام الفقرة األوىل من املادة 119 مكرر أعاله، يجب أن 

يكون كل مرشوع أو اقرتاح قانون موضوع مناقشة من طرف املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، 

عىل التوايل، حتى تتم املصادقة عليه.

تنّصب مناقشة مشاريع القوانني من طرف املجلس الشعبي الوطني عىل النص الذي يعرضه عليه 

الوزير األول أو عىل النص الذي صادق عليه مجلس األمة يف املسائل املنصوص عليها يف املادة 119 

مكرر.

تعرض الحكومة عىل إحدى الغرفتني النص الذي صّوتت عليه الغرفة األخرى. 

وتناقش كل غرفة النص الذي صّوتت عليه الغرفة األخرى وتصادق عليه. 

ويف كل الحاالت، يصادق مجلس األمة عىل النص الذي صّوت عليه املجلس الشعبي الوطني بأغلبية 

أعضائه الحارضين بالنسبة ملشاريع القوانني العادية أو باألغلبية املطلقة بالنسبة ملشاريع القوانني 

العضوية.

ويف حالة حدوث خالف بني الغرفتني، يطلب الوزير األول اجتامع لجنة متساوية األعضاء تتكون من 

أعضاء يف كلتا الغرفتني، يف أجل أقصاه خمسة عرش )15( يوما، القرتاح نص يتعلق باألحكام محل 

الخالف. 
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وتنهي اللجنة نقاشاتها يف أجل أقصاه خمسة عرش )15( يوما.

تعرض الحكومة هذا النص عىل الغرفتني للمصادقة عليه، وال ميكن إدخال أي تعديل عليه إال مبوافقة 

الحكومة.

ويف حالة استمرار الخالف بني الغرفتني، ميكن الحكومة أن تطلب من املجلس الشعبي الوطني الفصل 

نهائيا. ويف هذه الحالة يأخذ املجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة املتساوية األعضاء، 

أو، إذا تعذر ذلك، بالنص األخري الذي صوت عليه.

ويُسحب النص إذا مل تخطر الحكومة املجلس الشعبي الوطني طبقاً للفقرة السابقة.

يصادق الربملان عىل قانون املالية يف مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما )75( من تاريخ إيداعه، طبقا 

للفقرات السابقة.

ويف حالة عدم املصادقة عليه يف األجل املحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مرشوع الحكومة بأمر.

تحدد اإلجراءات األخرى مبوجب القانون العضوي املذكور يف املادة 115 من الدستور. " 

بالقوانني ألعضاء  املبادرة  التعديالت واإلضافة املذكورة أعاله تهدف إىل منح صالحية  اعتبارا أن   -

بالتنظيم املحيل وتهيئة اإلقليم، والتقسيم  القوانني املتعلقة  مجلس األمة، وتحديد إيداع مشاريع 

الغرفتني، وتحديد  القوانني بني  األمة، وتحديد إجراءات مناقشة مشاريع  اإلقليمي مكتب مجلس 

آجال انعقاد اللجنة املتساوية األعضاء يف حالة الخالف بني الغرفتني وكيفية معالجة الوضعية يف حالة 

استمرار الخالف ؛

- واعتبارا أن منح الحق يف املبادرة بالقوانني ألعضاء مجلس األمة يّعد تدعيام لدور مجلس األمة، 

وتجسيدا للمهام التي خولها املؤسس الدستوري للربملان بغرفتيه طبقا ملضمون املادة98 من الدستور ؛

- واعتبارا أن إيداع مشاريع القوانني املتعلقة بالتنظيم املحيل وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي لدى 

مكتب مجلس األمة، تأسيسا عىل خصوصية تركيبة ثلثي أعضاء مجلس األمة ؛

الغرفتني مع  القوانني بني  املناقشة واملصادقة عىل مشاريع  - واعتبارا أن تكييف إجراءات تنظيم 

األحكام الجديدة الواردة أعاله، أساسه الحفاظ عىل التوازن داخل املؤسسة الترشيعية ؛

- واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديالت واإلضافة املذكورة أعاله، ال متس بأي كيفية التوازنات األساسية 

للسلطات واملؤسسات الدستورية.

11 - فيام يخص تعديل املادة 131 واملحررة كاآليت :
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 " املادة 131 : يصادق رئيس الجمهورية عىل اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف واالتحاد، 

واملعاهدات املتعلقة بحدود الدولـة، واملعاهدات املتعلقة بقانون األشخاص، واملعاهدات التي ترتتب 

عليها نفقات غري واردة يف ميزانية الدولـة، واالتفاقات الثنائية أو املتعددة األطراف املتعلقة مبناطق 

التبادل الحر وبالجمعيات وبالتكامل االقتصادي، بعد أن توافق عليها كل غرفـة من الربملان رصاحة. " 

- اعتبارا أن تعديل املادة 131 يهدف إىل إضافة االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف واملتعلقة 

مبناطق التبادل الحر والجمعيات وبالتكامل االقتصادي ضمن االتفاقيات واملعاهدات التي يشرتط 

فيها املوافقة الرصيحة لغرفتي الربملان قبل مصادقة رئيس الجمهورية عليها ؛

- واعتبارا أن التنصيص عىل هذا النوع من االتفاقيات إستوجبه التطور االقتصادي، وأن إخضاعها 

للموافقة الرصيحة لغرفتي الربملان ألهميتها ؛

- واعتبارا بالنتيجة أن تعديل املادة 131، ال ميس البتة املبادئ العامة التي تحكم املجتمع الجزائري، 

وال ميس بأي كيفية التوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات الدستورية.

12 - فيام يخص تعديل املادتني 133، 134 مأخوذتني مجتمعة لتناولها موضوع رقابة الربملان عىل 

عمل الحكومة واملحررة كاآليت :

 " املادة 133 : ميكن أعضاء الربملان استجواب الحكومة يف إحدى قضايا الساعة. ويكون الجواب خالل 

أجل أقصاه ثالثون )30( يوما.

ميكن لجان الربملان أن تستمع إىل أعضاء الحكومة. " 

 " املادة 134 : ميكن أعضاء الربملان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتايب إىل أي عضو يف الحكومة.

ويكون الجواب عن السؤال الكتايب كتابيا خالل أجل أقصاه ثالثون )30( يوما.

بالنسبة لألسئلة الشفوية، يجب أالّ يتعدى أجل الجواب ثالثني )30( يوما.

بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص ألجوبة  يعقد كل من املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، 

الحكومة عىل األسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس األمة.

إذا رأت أي من الغرفتني أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يربر إجراء مناقشة، تجري 

املناقشة حسب الرشوط التي ينص عليها النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة.

تنرش األسئلة واألجوبة طبقا للرشوط التي يخضع لها نرش محارض مناقشات الربملان. " 
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- اعتبارا أن تعديل املادتني يهدف إىل تحديد آجال الجواب خالل مدة أقصاها 30 يوما عىل استجواب 

أعضاء الربملان للحكومة يف إحدى قضايا الساعة، وإضافة فقرتني جديدتني للامدة 134 تهدف إىل 

تحديد آجال الجواب عىل األسئلة الشفوية والكتابية وتخصيص جلسة أسبوعية بالتداول بني الغرفتني 

لالستامع ألجوبة الحكومة عىل األسئلة الشفوية التي يقدمها أعضاء الربملان ؛

- واعتبارا أن النص عىل هذه التعديالت يكرس تفعيل املهمة الرقابية للربملان عىل عمل الحكومة 

ومن ثم ضامن مامرسة الشعب للرقابة عن طريق ممثليه املكفولة يف الدستور؛

- واعتبارا أن دسرتة تخصيص جلسات أسبوعية بالتداول بني الغرفتني ألجوبة الحكومة عىل األسئلة 

الشفوية يعزز فعالية رقابة الربملان عىل عمل الحكومة ؛

- واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديالت، ال متس بأي كيفية التوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات 

الدستورية.

13 - فيام يخص تعديل املادة 161 من الدستور التي تتناول لجان تحقيق واملحررة كاآليت :

 " املادة 161: ميكن كل غرفة من الربملان، يف إطار اختصاصاتها، أن تنشئ يف أي وقت لجان تحقيق 

يف قضايا ذات مصلحة عامة.

ال ميكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضايئ. " 

- اعتبارا أن إضافة فقرة 2 للامدة املذكورة تهدف إىل منع إنشاء لجان تحقيق من قبل كل غرفة من 

الربملان، بخصوص تحقيق حول وقائع تكون محل إجراء قضايئ ؛

- واعتبارا أن املؤسس الدستوري تبنى مبدأ الفصل بني السلطات واستقاللية السلطة القضائية؛

- واعتبارا أن التحقيق الذي قد يجري بالتزامن مع اإلجراء القضايئ يخل بانسجام عمل السلطات 

العمومية حيث قد يضعها يف حالة تعارض عند القرار ؛

- واعتبارا أن املنع الوارد يف املادة املذكورة يدعم الفصل السلطات ؛

- واعتبارا بالنتيجة أن هذا التعديل ال ميس البتة بالتوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات.

14 - فيام يخص تعديل املواد 138، 142، 144، 145، 148، 152، 157، وإضافة مادة 151 مكرر 

مأخوذة مجتمعة لتناولها نفس املوضوع، واملحررة كاآليت :

 " املادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، ومُتارَس يف إطار القانون.
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رئيس الجمهورية ضامن استقالل السلطة القضائية. " 

 " املادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إىل مبدأي الرشعية والشخصية.

يضمن القانون التقايض عىل درجتني يف املسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها. " 

 " املادة 144 : تعلل األحكام القضائية، ويُنطَق بها يف جلسات عالنية.

تكون األوامر القضائية معللة. " 

الدولة املختصة أن تقوم، يف كل وقت ويف كل مكان، ويف جميع  املادة 145 : عىل كل أجهزة   "  

الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.

يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضايئ. " 

 " املادة 148 : القايض محمي من كل أشكال الضغوط والتدخالت واملناورات التي قد ترض بأداء 

مهمته، أو متس نزاهـة حكمه.

يُحظر أّي تدخل يف سري العدالة.

يجب عىل القايض أن يتفادى أّي موقف من شأنه املساس بنزاهته.

قايض الحكم غري قابل للنقل حسب الرشوط املحددة يف القانون األسايس للقضاء.

يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه املادة. " 

 " املادة 151 مكرر : يستفيد املحامي من الضامنات القانونية التي تكفل له الحامية من كل أشكال 

الضغوط ومتكنه من مامرسة مهنته بكل حرية يف إطار القانون. " 

 " املادة 152 : متثل املحكمة العليا الهيئة املقومة ألعامل املجالس القضائية واملحاكم.

ميثل مجلس الدولة الهيئة املقومة ألعامل الجهات القضائية اإلدارية.

تضمن املحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد االجتهاد القضايئ يف جميع أنحاء البالد ويسهران عىل 

احرتام القانون.

تفصل محكمة التنازع يف حاالت تنازع االختصاص بني هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء اإلداري." 

 " املادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل املجلس األعىل للقضاء، وعمله، وصالحياته األخرى.
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يتمتع املجلس األعىل للقضاء باالستقاللية اإلدارية واملالية، ويحدد القانون العضوي كيفيات ذلك. " 

رئيس  أن  النص عىل  إىل  تهدف  أعاله،  املذكورة  مادة جديدة  وإضافة  املواد  تعديل  أن  اعتبارا   -

الجمهورية ضامن الستقاللية السلطة القضائية، وتأكيد مبدأ التقايض عىل درجتني يف املسائل الجزائية، 

وتعليل األوامر القضائية، والرصامة يف تنفيذ األحكام القضائية، وحظر التدخل يف سري العدالة وعدم 

قابلية نقل قايض الحكم، والحامية القانونية للمحامي، وفصل محكمة التنازع بني هيئات القضاء 

العادي والقضاء اإلداري واالستقاللية املالية واإلدارية للمجلس األعىل للقضاء ؛

- واعتبارا أن إضافة فقرة جديدة ضمن املادة 138 تؤكد أن رئيس الجمهورية، القايض األول للبالد، 

ضامن استقالل السلطة القضائية ؛

- واعتبارا أن دسرتة هذه املبادئ القانونية تجّسد حامية القايض واملتقايض وذلك من خالل دعم 

استقاللية القايض وتعزيز حقوق املتقاضني ؛

- واعتبارا أن إضافة املادة 151 مكرر يدعم مبدأ حقوق الدفاع من خالل التأكيد عىل ضامنات قانونية 

يستفيد منها املحامي وتكفل له الحامية من كل أشكال الضغوط ؛

- واعتبارا أن دسرتة محكمة التنازع للفصل يف حاالت تنازع االختصاص، وكذا النص عىل االستقاللية 

املالية واإلدارية للمجلس األعىل للقضاء، تّعد دعامة أساسية لحسن سري العدالة واستقالليتها ؛

- واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديالت واإلضافة املذكورة أعاله، ال متس البتة املبادئ العامة التي تحكم 

املجتمع الجزائري وال حقوق اإلنسان واملواطن وحريتهام، وال متس بأي كيفية التوازنات األساسية 

للسلطات واملؤسسات الدستورية.

III - فيام يتعلق بالـــرقابـــة

1 - فيام يخص تعديل املواد 163 و164 و180 مأخوذة مجتمعة لتناولهام استقاللية املجلس الدستوري، 

وتشكيلته، وأداء اليمني، واملحررتان كاآليت:

 " املادة 163: املجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلّف بالسهر عىل احرتام الدستور.

كام يسهر املجلس الدستوري عىل صحة عمليات االستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، واالنتخابات 

الترشيعية.

وينظر يف جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج املؤقتة لالنتخابات الرئاسية واالنتخابات الترشيعية 

ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة. 
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يتمتع املجلس الدستوري باالستقاللية اإلدارية واملالية " .

 " املادة 164: يتكون املجلس الدستوري من اثني عرش )12( عضوا:

أربعة )4( أعضاء من بينهم رئيس املجلس ونائب رئيس املجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان )2( 

ينتخبهام املجلس الشعبي الوطني، واثنان )2( ينتخبهام مجلس األمة، واثنان )2( تنتخبهام املحكمة 

العليا، واثنان )2( ينتخبهام مجلس الدولة.

يف حالة تعادل األصوات بني أعضاء املجلس الدستوري، يكون صوت رئيسه مرجًحا.

مبجرد انتخاب أعضاء املجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن مامرسة أي عضوية أو أي وظيفة 

أو تكليف أو مهمة أخرى، وأي نشاط آخر أو مهنة حرة.

يعني رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس املجلس الدستوري لفرتة واحدة مدتها مثاين )8( سنوات.

يضطلع أعضاء املجلس الدستوري مبهامهم مرة واحدة مدتها مثاين )8( سنوات، ويجدد نصف عدد 

أعضاء املجلس الدستوري كل أربع )4( سنوات.

يؤدي أعضاء املجلس الدستوري اليمني أمام رئيس الجمهورية قبل مبارشة مهامهم، حسب النص اآليت:

 " أقسم بالله العيل العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ رسية املداوالت وأمتنع عن 

اتخاذ موقف علني يف أي قضية تخضع الختصاص املجلس الدستوري. " 

 " املادة 180 )جديدة(: يستمر املجلس الدستوري بتمثيله الحايل يف مامرسة الصالحيات املخولة له 

مبوجب هذا الدستور، وتنتهي عهدة أعضائه الحاليني بانقضاء عهدة كل منهم. 

كل تغيري أو إضافة يجب أن يتم وفق الرشوط واإلجراءات املنصوص عليها يف هذا الدستور يف أجل 

أقصاه ستة )6( أشهر من صدوره . 

يُجّدد نصف أعضاء املجلس الدستوري املعينني أو املنتخبني يف إطار هذا الدستور بعد السنة االربعة 

)4( من العهدة، عن طريق القرعة. " 

أعاله، تهدف إىل تكريس  املذكورة  املواد 163 و164 و180  تناولتها  التي  التعديالت  أن  اعتبارا   -

 استقاللية املجلس الدستوري مبنحه االستقاللية اإلدارية واملالية، وتحديد اختصاصاته كقايض االنتخابات 

يف االستشارات الوطنية، وإعادة النظر يف تشكيلته بزيادة عدد أعضائه من 09 إىل 12 عضوا، واستحداث 

وظيفة نائب الرئيس، وإقرار ترجيح صوت رئيس املجلس الدستوري يف حال تساوي األصوات أثناء 

املداوالت؛



سنة 2016

275

- واعتبارا أن التعديالت املنصوص عليها يف الفقرتني 3 و5 من املادة 164 املذكورة أعاله، تهدف إىل 

متديد عهدة أعضاء املجلس الدستوري من 6 إىل 8 سنوات، وفرض عليهم إلزامية التوقف عن مزاولة 

أي نشاط أو مهنة حـرّة، مبجرد انتخابهم أو تعيينهم، وكذا أداء اليمني أمام رئيس الجمهورية قبل 

مبارشة مهامهم؛

- واعتبارا أن هذه التعديالت تهدف من جهة، إىل تعميق استقاللية املجلس الدستوري، باعتباره 

الفردية والجامعية،  الحقوق والحريات  للبالد وحامية  القانون األسايس  مؤسسة تسهر عىل احرتام 

ومن جهة أخرى، ضامن متثيل متوازن للسلطات الثالث املمثلة يف تشكيلته، بغرض متكينه من التكفل 

إىل املهام الدستورية الجديدة املوكلة له واملرتتبة عن توسيع اإلخطار، فضال عن أنها تهدف ضامن 

استقرار املجلس الدستوري وتدعيم املركز القانوين ألعضائه، السيام من خالل أداء اليمني والتزامهم 

بالتحيل بالنزاهة والحياد وحفظ رسية املداوالت ؛

- واعتبارا أن إدراج مادة جديدة 180 ضمن األحكام االنتقالية تهدف إىل تكريس مبدأ عدم رجعية 

القوانني واألثر الفوري للدساتري واملحافظة عىل استمرارية السري العادي للمؤسسات والنظام الدستوري؛

- واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديالت ال متس توازن السلطات واملؤسسات.

2 - فيام يخص إضافة املادتني الجديدتني 164 مكرر و164 مكرر 2 املأخوذتني مجتمعتني ملعالجتهام 

رشوط العضوية يف املجلس الدستوري، واملحررتني كاآليت:

 " املادة 164 مكرر: يجب عىل أعضاء املجلس الدستوري املنتخبني أو املعينني ما يأيت:

- بلوغ سن أربعني )40( سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم، 

- التمتع بخربة مهنية مدتها خمس عرشة )15( سنة عىل األقل يف التعليم العايل يف العلوم القانونية، 

يف القضاء، أو يف مهنة محام لدى املحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو يف وظيفة عليا يف الدولة. " 

الرئيس، وأعضاؤه، خالل عهدتهم،  الدستوري ونائب  يتمتع رئيس املجلس  املادة 164 مكرر2:   "  

بالحصانة القضائية يف املسائل الجزائية.

وال ميكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جرمية أو جنحة إال بتنازل رصيح من 

املعني باألمر أو برتخيص من املجلس الدستوري. " 

- اعتبارا أن األحكام املضافة تهدف عىل التوايل، إىل وضع رشوط السن والتأهيل والكفاءة والخربة 

لتويل وظيفة عضو املجلس الدستوري، وتكريس الحصانة القضائية يف املسائل الجزائية لفائدة أعضاء 

املجلس الدستوري خالل مامرسة عهدتهم ؛
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- واعتبارا أن إقرار هذه األحكام الجديدة يستهدف تعزيز وظيفة عضو املجلس الدستوري ومركزه 

الدستوري، وجعله يف منأى عن كل أشكال الضغط التي قد تعيق استقالليته يف مامرسة اختصاصاته 

الدستورية ؛

- واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديالت ال متس البتة بالتوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات.

3 - فيام يخص تعديل املواد 165، 166، 167 و169 وإضافة املادة 166 مكرر، مأخوذة مجتمعة 

لتناولها توسيع إخطار املجلس الدستوري، وإصدار رأيه بخصوص النصوص القانونية املعروضة عليه، 

واملحررة كاآليت :

 " املادة 165 : باإلضافـة إىل االختصاصات األخرى التي خولتها إياه رصاحة أحكام أخرى يف الدستور، 

يَفصل املجلس الدستوري برأي يف دستورية املعاهدات والقوانني والتنظيامت.

يبدي املجلس الدستوري، بعد أن يُخِطره رئيس الجمهورية، أريه وجوبا يف دستورية القوانني العضوية 

بعد أن يصادق عليها الربملان.

كام يَفِصل املجلس الدستوري يف مطابقة النظام الداخيل لكل من غرفتي الربملان للدستور، حسب 

اإلجراءات املذكورة يف الفقرة السابقة. " 

 " املادة 166: يُخِطر املجلَس الدستوري رئيُس الجمهورية أو رئيُس مجلس األمة أو رئيُس املجلس 

الشعبي الوطني أو الوزيُر األول.

كام ميكن إخطاره من خمسني )50( نائبا أو ثالثني )30( عضوا يف مجلس األمة.

املبني  الدستورية  بعدم  بالدفع  اإلخطار  إىل  السابقتني  الفقرتني  املبنّي يف  اإلخطار   ال متتد مامرسة 

يف املادة 166 مكرر أدناه. " 

 " املادة 166 مكرر: ميكن إخطار املجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء عىل إحالة من 

املحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد األطراف يف املحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم 

الترشيعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

تحدد رشوط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة مبوجب قانون عضوي. " 

" املادة 167: يتداول املجلس الدستوري يف جلسة مغلقة، ويعطي رأيه يف ظرف ثالثني )30( يوما من 

تاريخ اإلخطار. ويف حال وجود طارئ، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا األجل إىل عرشة 

)10( أيام.
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عندما يُخطر املجلس الدستوري عىل أساس املادة 166 مكرر فإن قراره يصدر خالل األشهر األربعة 

)4( التي تيل تاريخ إخطاره. وميكن متديد هذا األجل مرة واحدة ملدة أقصاها أربعة )4( أشهر، بناء 

عىل قرار مسبّب من املجلس ويبلّغ إىل الجهة القضائية صاحبة اإلخطار.

يحدد املجلس الدستوري قواعد عمله. " 

 " املادة 169: إذا ارتأى املجلس الدستوري أن نًصا ترشيعيا أو تنظيميا غري دستوري، يفقد هذا النص 

أثره ابتداء من يوم قرار املجلس.

إذا اعترب نص ترشيعي ما غري دستوري عىل أساس املادة 166 مكرر، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداًء 

من اليوم الذي يحّدده قرار املجلس الدستوري.

تكون آراء املجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات اإلدارية 

والقضائية. " 

- اعتبارا أن تعديل املادة 166 املذكورة أعاله، يهدف إىل توسيع إخطار املجلس الدستوري إىل عدد 

معني من النواب وأعضاء مجلس األمة والوزير األول ؛

- واعتبارا أن توسيع اإلخطار للوزير األول من شأنه زيادة فعالية أداء املؤسسات ؛

- واعتبارا أن منح حق إخطار املجلس الدستوري لـ 50 نائبا أو 30 عضو مجلس األمة يعّد تعزيزاً 

مهامً للرقابة الدستورية ورفع مكانتها يف إرساء دولة القانون وتعميق الدميقراطية وحامية الحقوق 

والحريات الفردية والجامعية؛

- واعتبارا كذلك، أن توسيع إخطار املجلس الدستوري أمام املواطنني عن طريق الدفع بعدم الدستورية، 

وفق الرشوط والكيفيات املنصوص عليها يف املادة موضوع األحكام املضافة، والتي سيحدد املرّشع 

كيفية تطبيقها بقانون عضوي، كفيل بأن يشكل حامية إضافية للحقوق والحريات املكفولة دستوريا ؛

- واعتبارا أن األحكام املعدلة واملضافة، كفيلة بأن تساهم يف تعزيز مكانة املجلس الدستوري ودوره 

يف مسار بناء دولة القانون وحامية الحقوق والحريات الفردية والجامعية ؛

- واعتبارا من جهة، أن املادة 167 املذكورة أعاله، موضوع التعديل، تهدف إىل متديد األجل املمنوح 

للمجلس الدستوري لإلدالء بآرائه وقراراته، من عرشين )20( يوما إىل شهر، يف حالة إخطاره يف إطار 

املادة 166 )الفقرتان 1و2( مع مراعاة حاالت االستعجال، وإقرار أجل أربعة )4( أشهر إلصدار قراراته 

يف حالة إخطاره يف إطار املادة 166 مكرر، مع النص عىل إمكانية متديد هذا األجل مرة واحدة ملدة 

أقصاها أربعة أشهر؛
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- واعتبارا من جهة أخرى، أن تعديل املادة 169 املذكورة أعاله، يتضمن دسرتة اآلثار التي ترتبها أراء 

وقرارات املجلس الدستوري، وطابعها النهايئ ؛

- واعتبارا أن متديد وإقرار رشوط اآلجال ودسرتة قوة اليشء املقيض فيه بالنسبة آلراء وقرارات املجلس 

الدستوري، كفيلتان بضامن فعالية االجتهاد الدستوري، وبتعزيز دور املجلس الدستوري يف مامرسة 

وظيفة مراقبة القاعدة القانونية التي تضعها السلطات العمومية؛

- واعتبارا أن جميع هذه التعديالت التي أدخلت عىل مجاالت تدخل املجلس الدستوري، كفيلة بأن 

تعزز من مكانة املجلس الدستوري، ودوره يف مسار بناء دولة القانون، وتعميق الدميقراطية التعددية 

وحامية الحقوق والحريات الفردية والجامعية ؛

- واعتبارا بالنتيجة، أن ذلك ال ميس البتة املبادئ العامة التي تحكم املجتمع الجزائري وحقوق اإلنسان 

واملواطن وحرياتهام، وال ميس بأي كيفية التوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات الدستورية؛

- واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديالت ال متس بتوازن السلطات واملؤسسات.

4 - فيام يخص تعديل املادة 170 املتعلقة مبجلس املحاسبة املحررة كاآليت : 

 " املادة 170: يتمتع مجلس املحاسبة باالستقاللية ويكلّف بالرقابة البعدية ألموال الدولة

والجامعات اإلقليمية واملرافق العمومية، وكذلك رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة.

يساهم مجلس املحاسبة يف تطوير الحكم الراشد والشفافية يف تسيري األموال العمومية.

الجمهورية وإىل رئيس مجلس األمة ورئيس  تقريرا سنويا يرفعه إىل رئيس  املحاسبة  يعد مجلس 

املجلس الشعبي الوطني والوزير األول.

تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته وكذا عالقاته  املحاسبة ويضبط  القانون صالحيات مجلس  يحدد 

بالهياكل األخرى يف الدولة املكلفة بالرقابة والتفتيش. " 

- اعتبارا أن التعديل الذي أدخل عىل هذه املادة يرمي إىل تكريس استقاللية مجلس املحاسبة، وتوسيع 

رقابته البعدية عىل رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة، وإسناده مهمة املساهمة يف تطوير الحكم 

الراشد والشفافية يف تسيري األموال العمومية، وكذا توسيع الجهات التي يرسل إليها تقريره السنوي، 

إىل جانب تحديد عالقاته بالهياكل األخرى يف الدولة املكلفة بالرقابة والتفتيش، مبوجب قانون. " ؛

- واعتبارا أن غاية مجلس املحاسبة هي العمل عىل تحقيق الحكم الراشد والشفافية يف تسيري األموال 

العمومية؛ 
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- واعتبارا أن املؤسس الدستوري يقصد بتوسيع رقابة مجلس املحاسبة البعدية عىل رؤوس األموال 

التجارية التابعة للدولة، حامية االقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التالعب أو االختالس أو 

االستحواذ أو املصادرة غري املرشوعة، املقررة دستوريا ؛

- واعتبارا بالنتيجة، أن ذلك ال ميس بأي كيفية التوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات الدستورية.

5 - فيام يخص إضافة املادتني 170 مكرر و170 مكرر2، املحررتان كاآليت:

 " املادة 170 مكرر: تُلزم السلطات العمومية املكلفة بتنظيم االنتخابات بإحاطتها بالشفافية والنزاهة.

وبهذه الصفة، توضع القامئة االنتخابية عند كل انتخاب تحت ترصف املرتشحني.

يحدد القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات كيفيات تطبيق هذا الحكم. " 

 " املادة 170 مكرر2: تُحدث هيئة عليا مستقلة ملراقبة االنتخابات.

ترأس الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية، بعد استشارة األحزاب السياسية.

للهيئة العليا لجنة دامئة. وتنرش الهيئة العليا أعضاءها اآلخرين فور استدعاء الهيئة االنتخابية.

تتكون الهيئة العليا بشكل متساو من: 

- قضاة يقرتحهم املجلس األعىل للقضاء، ويعينهم رئيس الجمهورية، 

 وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن املجتمع املدين، يعينها رئيس الجمهورية.

تسهر اللجنة العليا عىل شفافية االنتخابات الرئاسية والترشيعية واملحلية ونزاهتها، منذ استدعاء 

الهيئة الناخبة حتى إعالن النتائج املؤقتة لالقرتاع.

تسهر اللجنة الدامئة للهيئة العليا عىل الخصوص عىل ما يأيت: 

- اإلرشاف عىل عمليات مراجعة اإلدارة للقوائم االنتخابية، 

- صياغة التوصيات لتحسني النصوص الترشيعية والتنظيمية التي تحكم العمليات االنتخابية.

- تنظيم دورة يف التكوين املدين لفائدة التشكيالت السياسية حول مراقبة االنتخابات وصياغة الطعون. 

يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه املادة. " 

- اعتبارا أن السلطات العمومية ملزمة مبوجب األحكام الجديدة املذكورة أعاله، بتنظيم انتخابات، 



سنة 2016

280

محلية أو وطنية، يف شفافية ونزاهة، ومن أجل ذلك، أنشئت هيئة عليا مستقلة ملراقبة االنتخابات 

تضم قضاة وممثلني عن املجتمع املدين ؛

اإللزامية قاعدة دستورية، ووضع معايري  الدستوري هذه  إقرار املؤسس  القصد من  أن  - واعتبارا 

االستقاللية واستشارة األحزاب السياسية قبل تعيني رئيس هذه الهيئة، هو إرساء ضامنات دستورية 

لتأمني ومتكني التعبري عن اإلرادة الشعبية ؛

- واعتبارا أن دسرتة تسليم القوائم االنتخابية يضمن مبدأ الشفافية والنزاهة يف االنتخابات وغايتها 

تكريس التداول الدميقراطي من خالل التعددية السياسية املكرسة دستوريا ؛

التوازنات  بالنتيجة، أن ذلك كفيل بدعم حقوق املواطن وحرياته، وال ميس بأي كيفية  - واعتبارا 

األساسية للسلطات واملؤسسات الدستورية.

IV - فيام يتعلق باملؤسسات االستشارية

فيام يخص إضافة املواد من 173 - 1 إىل املادة 173-10 من الدستور، مأخوذة مجتمعة لتناولها دسرتة 

مؤسسات استشارية، تحرر كاآليت: 

 " املادة 173 - 1:

رئيس  لدى  ويوضع  ›‹املجلس‹‹  النص  صلب  يف  يدعى  اإلنسان،  لحقوق  وطني  مجلس  يؤسس 

الجمهورية، حامي الدستور. يتمتع املجلس باالستقاللية اإلدارية واملالية. " 

 " املادة 173 - 2: 

يتوىل املجلس مهمة املراقبة واإلنذار املبكر والتقييم يف مجال احرتام حقوق اإلنسان. 

يدرس املجلس، دون املساس بصالحيات السلطة القضائية، كل حاالت انتهاك حقوق اإلنسان التي 

يعاينها أو تُبلّغ إىل علمه، ويقوم بكل إجراء مناسب يف هذا الشأن. ويعرض نتائج تحقيقاته عىل 

السلطات اإلدارية املعنية، وإذا اقتىض األمر، عىل الجهات القضائية املختصة. 

يبادر املجلس بأعامل التحسيس واإلعالم واالتصال لرتقية حقوق اإلنسان. 

كام يبدي آراء واقرتاحات وتوصيات تتعلق برتقية حقوق اإلنسان وحاميتها.

يعّد املجلس تقريرا سنويا يرفعه إىل رئيس الجمهورية، وإىل الربملان، وإىل الوزير األول، وينرشه أيًضا.

يحدد القانون تشكيلة املجلس وكيفيات تعيني أعضائه والقواعد املتعلقة بتنظيمه وسريه. " 
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 " املادة 3-173:

يُحدث مجلس أعىل للشباب، وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية.

يضم املجلس ممثلني عن الشباب وممثلني عن الحكومة وعن املؤسسات العمومية املكلفة بشؤون 

الشباب. " 

 " املادة 4-173: 

وازدهاره  الشباب  بحاجات  املتعلقة  املسائل  حول  وتوصيات  آراء  للشباب  األعىل  املجلس   يقدم 

الوطنية  القيم  يف املجال االقتصادي واالجتامعي والثقايف والريايض. كام يساهم املجلس يف ترقية 

والضمري الوطني والحس املدين والتضامن االجتامعي يف أوساط الشباب. " 

 " املادة 5-173: 

تؤسس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس 

الجمهورية. 

تتمتع الهيئة باالستقاللية اإلدارية واملالية.

استقالل هذه الهيئة مضمون عىل الخصوص من خالل أداء أعضائها وموظفيها اليمني، ومن خالل 

الحامية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الرتهيب أو التهديد أو اإلهانة أو الشتم أو 

التهجم أيّا كانت طبيعته، التي قد يتعرضون لها خالل مامرسة مهامهم. " 

 " املادة 6-173:

تتوىل الهيئة عىل الخصوص مهمة اقرتاح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس مبادئ دولة الحق 

والقانون وتعكس النزاهة والشفافية واملسؤولية يف تسيري املمتلكات واألموال العمومية، واملساهمة 

يف تطبيقها.

الفساد  بالوقاية من  املتعلقة  الهيئة إىل رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها  ترفع 

ومكافحته، والنقائص التي سجلتها يف هذا املجال، والتوصيات املقرتحة عند االقتضاء. " 

 " املادة 173 - 7:

املجلس الوطني االقتصادي واالجتامعي، الذي يدعى يف صلب النص " املجلس "، إطار للحوار والتشاور 

واالقرتاح يف املجالني االقتصادي واالجتامعي. وهو مستشار الحكومة. " 
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 " املادة 173 - 8:

يتوىل املجلس عىل الخصوص مهمة: 

- توفري إطار ملشاركة املجتمع املدين يف التشاور الوطني حول سياسات التنمية االقتصادية واالجتامعية، 

- ضامن دميومة الحوار والتشاور بني الرشكاء االقتصاديني واالجتامعيني الوطنيني، 

- تقييم املسائل ذات املصلحة الوطنية يف املجال االقتصادي واالجتامعي والرتبوي والتكويني والتعليم 

العايل، ودراستها، 

- عرض اقرتاحات وتوصيات عىل الحكومة. " 

 " املادة 173 - 9:

يُحدث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا، يدعى يف صلب النص " املجلس " " .

 " املادة 173 - 10:

يتوىل املجلس عىل الخصوص املهام اآلتية: 

- ترقية البحث الوطني يف مجال االبتكار التكنولوجي والعلمي، 

- اقرتاح التدابري الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية يف مجال البحث والتطوير، 

- تقييم فعالية األجهزة الوطنية املتخصصة يف تثمني نتائج البحث لفائدة االقتصاد الوطني يف إطار 

التنمية املستدامة.

ترأس املجلس كفاءة وطنية معرتف بها، يعينها رئيس الجمهورية.

يحدد القانون املهام األخرى للمجلس وتنظيمه وتشكيلته. " 

- اعتبارا أن املواد الجديدة تتعلق بتأسيس مجلس وطني لحقوق اإلنسان وإحداث مجلس أعىل 

للشباب، تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ودسرتة املجلس الوطني االقتصادي 

واالجتامعي، وإحداث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجي ؛

- واعتبارا أن املجالس والهيئة املستقلة املحدثة أو املدسرتة املذكورة والتي تهدف إىل تحسني الحكامة 

من خالل عرضها عىل مؤسسات الدولة تقارير سنوية، آراء واقرتاحات وتوصيات ذات طابع استشاري ؛
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أو ذات مركز  الجمهورية  املذكورة موضوعة لدى رئيس  املستقلة  والهيئة  املجالس  أن  - واعتبارا 

مستشار للحكومة، أو أن رئيسها معني من قبل رئيس الجمهورية ؛

أنها تخّول املجالس والهيئة املستقلة،  الجديدة املذكورة أعاله، طاملا  املواد  بالنتيجة أن  - واعتبارا 

سة لتوازن السلطات،  سلطات استشارية ال متس البتة صالحيات السلطات واملؤسسات واآلليات املؤسِّ

مثلام يستنتج من الباب الثاين من الدستور.

فيام يخص األحكام االنتقالية :

- فيام يخص األحكام االنتقالية : املواد 179، 180، 181، 181 مكرر و181 مكرر2 و182.

- اعتبارا أن هذه املواد الجديدة تهدف إىل تنظيم املرحلة االنتقالية والتي تحدد إجراءات مؤقتة 

بغرض حسن تسيري املؤسسات واستقرارها ؛

- وبالنتيجة فإن هذه التعديالت ال متس البتة املبادئ العامة التي تحكم املجتمع الجزائري وحقوق 

اإلنسان واملواطن وحريتهام، وال متس بأي كيفية التوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات الدستورية.

لهــــذه األسبــــاب

أوال: القول أن اإلجراء الخاص مبرشوع القانون املتضمن التعديل الدستوري جاء وفقا للامدة 176 

من الدستور.

ثانيا : القول أن املواد، موضوع تعديل أو إضافة، يف مرشوع القانون املتضمن التعديل الدستوري 

الذي بادر به رئيس الجمهورية طبقا للامدة 176 من الدستور، واملتمثل يف تعديل الديباجة واملواد 

3، 3مكرر، 7، 8، 14، 20، 21، 34، 36، 37، 38، 39، 42، 43، 44، 45، 47، 48، 51، 53، 54، 55، 58، 

 ،113 ،103 ،101 ،95 ،94 ،93 ،91 ،89 ،88 ،85 ،84 ،81 ،80 ،79 ،78 ،77 ،74 ،73 ،71 ،65 ،64 ،61

 ،145 ،144 ،142 ،138 ،134 ،133 ،131 ،129 ،127 ،124 ،123 ،122 ،120 ،119 ،118 ،117 ،115

148، 152، 157، 161، 163، 164، 165، 166، 167، 169، 170، 178، 182 من الدستور، وإضافة 

املواد17مكرر، 24 مكرر، 31مكرر2، 31مكرر3، 38مكرر، 41مكرر، 41مكرر2، 41مكرر3، 42مكرر، 

45مكرر، 54مكرر، 54مكرر2، 99مكرر، 100مكرر، 100مكرر2، 119مكرر، 151مكرر، 164مكرر، 

164مكرر2، 166مكرر، 170مكرر، 170مكرر2، 1-173، 2-173، 3-173، 4-173، 5-173، 6-173، 

173-7، 173-8، 173-9، 173-10، 179، 180، 181، 181مكرر، 181مكرر2 إىل الدستور، ال متس البتة 

املبادئ العامة التي تحكم املجتمع الجزائري، وحقوق اإلنسان واملواطن وحرياتهام، وال ميس بأي 

كيفية التوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات الدستورية."
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- يبلغ هذا الرأي إىل رئيس الجمهورية.

- ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته املنعقدة بتاريخ 20 و21 و24 و25 و26 و27 و28 جانفي 

سنة 2016.

رئيس املجلس الدستوري  

مراد مدليس
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رأي رقـم 02/ر.ق.ع/م. د/ 16 مؤرخ يف 8 ذي القعدة عـام1437 املوافـق 11 غشت 

سنة 2016، يتعلـق مبراقبـة مطابقة القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابـات، 

للدستـــور

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري، طبقا ألحكام املادتني 141 )الفقرة 2( و186 

)الفقرة 2( من الدستور، بالرسالة املؤرخة يف 23 يوليو سنة 2016 واملسجلة باألمانة العامة للمجلس 

الدستوري بتاريخ 24 يوليو سنة 2016 تحت رقم 05، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق 

بنظام االنتخابات للدستور، 

- وبناء عىل الدستور، ال سيام املواد 129 و136 و138 و141و 186 )الفقرة 2( و 189 )الفقرة األوىل( 

و191 منه، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 28 جامدى الثانية عام 1437 املوافق 6 أبريل سنة 2016 املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، 

وبعد االستامع إىل العضو املقرر، 

يف الشكل :

الوزير  االنتخابات، موضوع اإلخطار، أودع مرشوعه  بنظام  املتعلق  العضوي  القانون  أّن  اعتبارا   -

األول لدى مكتب املجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقا للامدة 136 )الفقرة 

3( من الدستور، 

الدستوري قصد مراقبة  املجلس  املعروض عىل  العضوي، موضوع اإلخطار،  القانون  أّن   -واعتبارا 

مطابقته للدستور، كان مرشوعه موضوع مناقشة وفقا للامدة 138 من الدستور من طرف املجلس 

الدستور عىل مصادقة  )الفقرة 2( من  للامدة 141  األمة، وحصل وفقا  الوطني ومجلس  الشعبي 

املجلس الشعبي الوطني، يف جلسته املنعقدة بتاريخ 25رمضان عام 1437 املوافق 30 يونيو سنة 

2016، و مجلس األمة يف جلسته املنعقدة بتاريخ 14 شوال عام 1437 املوافق 19 يوليو سنة 2016، 

خالل دورة الربملان العادية املفتوحة بتاريخ 22 جامدى األوىل عام 1437 املوافـق 2 مارس سنة 2016، 

- واعتبارا أّن إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري ملراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق 

بنظام االنتخابات للدستور، جاء وفقا ألحكام املادة 186 )الفقرة 2( من الدستور.
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يف املوضوع:

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

العضوي موضوع  القانون  الدستور ضمن تأشريات  املادة 8 من  فيام يخص عدم االستناد إىل   -  1

اإلخطار:

اعتبارا أّن املادة 8 من الدستور تنص عىل أّن السلطة التأسيسية ملك للشعب، الذي ميارس سيادته 

بواسطة املؤسسات الدستورية التي يختارها، وعن طريق االستفتاء وبواسطة ممثليه املنتخبني، 

- واعتبارا أّن هذه املادة مبا أنها تؤكد عىل سلطة الشعب يف مامرسة سيادته يف االستفتاء واالنتخاب 

فإنها مرتبطة بشكل واسع مبواد هذا القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

- واعتبارا أّن هذه املادة تشكل بذلك، سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

العضوي، موضوع  القانون  املادة ضمن تأشريات  أّن عدم إدراج املرشع هذه  بالنتيجة،  - واعتبارا 

اإلخطار، يُعد سهوا يتعني تداركه.

2 - فيام يخص عدم االستناد إىل املادة 35 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي موضوع 

اإلخطار:

- اعتبارا أّن هذه املادة نصت عىل أن الدولة تعمل عىل ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع 

حظوظ متثيلها يف املجالس املنتخبة، 

القانون  إىل  اإلخطار،  العضوي، موضوع  القانون  تأشريات  أشار يف  العضوي  أّن املرشع  واعتبارا   -

العضوي رقم 12-03 املؤرخ يف 18 صفر عام 1433 املوافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات 

توسيع حظوظ متثيل املرأة يف املجالس املنتخبة، 

- واعتبارا بالنتيجة، أّن عدم إدراج املرشع املادة 35 من الدستور التي تشكل مبدأ أساسيا للقانون 

العضوي املذكور أعاله ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار، يُعد سهوا يتعني تداركه.

3 - فيام يخص عدم االستناد إىل املادة 88 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي موضوع 

اإلخطار:

- اعتبارا أّن املادة 88 من الدستور تحدد مدة املهمة الرئاسية وإمكانية تجديدها مرة واحدة، 

- واعتبارا أّن هذه املادة من الدستور ال ميكن تعديلها وفقا للامدة 212 )املطة 8( من الدستور، وأنها 
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نشكل بالتايل سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

العضوي، موضوع  القانون  املادة ضمن تأشريات  بالنتيجة، أن عدم إدراج املرشع هذه  - واعتبارا 

اإلخطار، يُعد سهوا يتعني تداركه.

4 - فيام يخص عدم االستناد إىل املادة 191 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي موضوع 

اإلخطار:

- اعتبارا أّن املادة 191 من الدستور تحدد يف فقرتها األوىل أنه إذا ارتأى املجلس الدستوري أن نصا 

ترشيعيا أو تنظيميا غري دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار املجلس، وأقرت يف فقرتها 

اإلدارية  العمومية والسلطات  السلطات  نهائية وملزمة لجميع  املجلس وقراراته تكون  آراء  أن   3

والقضائية، 

- واعتبارا أّن هذه املادة تحدد آثار آراء املجلس الدستوري وقراراته، وتضفي عليها الصبغة امللزمة 

للجميع، 

- واعتبارا أّن هذه املادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

العضوي، موضوع  القانون  املادة ضمن تأشريات  أّن عدم إدراج املرشع هذه  بالنتيجة،  - واعتبارا 

اإلخطار، يُعد سهوا يتعني تداركه. 

ثانيا: فيام يخص مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

فيام يخص املادة 2 )الفقرة 2( من القانون العضوي، موضوع االخطار:

- اعتبارا أّن املادة 2 )الفقرة 2( من القانون العضوي، موضوع االخطار تنص عىل أن االقرتاع يكون 

غري مبارش يف الحالة املنصوص عليها يف الفقرة 2 من املادة 118 من الدستور، 

- واعتبارا أّن الدستور ينص يف مادته 118 )الفقرة 2( عىل أن انتخاب ثلثي )3/2( أعضاء مجلس األمة 

يكون عن طريق االقرتاع غري املبارش والرسي، 

- واعتبارا أّن رسية االنتخاب رشط أسايس لضامن نزاهة االنتخاب ومتكني الناخبني من التصويت بكل 

استقاللية، 

- واعتبارا أّن الدستور أقر هذا الرشط كمبدأ دستوري، 

- واعتبارا أّن مبدأ التصويت الشخيص والرسي أقرته كذلك املادة 34 من القانون العضوي، موضوع 
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اإلخطار الواردة يف القسم الثاين الخاص بعمليات التصويت من الفصل الثالث املتعلق باالقرتاع، 

- واعتبارا أّن عدم إقرار رسية االقرتاع يف الفقرة 2 من املادة 2 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار 

ناتج عن سهو يتعني تداركه، 

- واعتبارا بالنتيجة، أن الفقرة 2 من املادة 2 من القانون العضوي، موضوع االخطار، مطابقة جزئيا 

للدستور، وتعاد صياغتها.

2 - فيام يخص املادة 5 )املطة 3( من القانون العضوي، موضوع االخطار:

- اعتبارا أّن املادة 5 )املطة 3( تنص عىل أنه ال يسجل يف القامئة االنتخابية َمن حكم عليه من أجل 

جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من مامرسة حق االنتخاب والرتشح للمدة املحددة تطبيقا للامدتني 

9 مكرر 2 و14 من قانون العقوبات، 

- واعتبارا بالنتيجة، أّن املرجع املذكور أعاله الذي يشري إىل املادة 9 مكرر2 من قانون العقوبات ورد 

خطأ، وأن املرجع الواجب ذكره هو املادة 9 مكرر 1 و املادة 140 من قانون العقوبات، مام يتعني 

تصويب هذا الخطأ.

فيام يخص املادة 5 )املطة 5( من القانون العضوي، موضوع االخطار:

- اعتبارا أّن هذه املادة تنص يف مطتها الخامسة، عىل أنه ال يسجل يف القامئة االنتخابية كل من تم 

الحجز والحجر عليهم، 

- واعتبارا أّن القصد من الحجز املذكور يف هذه املطة هو الحجز القضايئ وفقا للامدة 21 من قانون 

العقوبات، 

- واعتبارا أّن الحجز كام تناولته هذه املادة قد ال يكون إال عىل العقارات واملنقوالت، مام قد يضفي 

غموضا عىل املعنى الوارد يف هذه املطة، 

- واعتبارا أّن املرشع استخدم كلمة " الحجز " مجردة من طابعها القضايئ وبذلك يكون قد أغفل 

النص عىل إجراء قضايئ جوهري من شأنه إضفاء طابع الرشعية القانونية عىل الحجز الذي دونه يعد 

اعتداء عىل الحريات الفردية، 

- واعتبارا أيضا أّن الرشط املذكور يف هذه املادة ينطبق عىل حالة الحجز أو الحجر وليس للحالتني معا، 

القانون العضوي، موضوع االخطار، مطابقة جزئيا  املادة 5 )املطة 5( من  بالنتيجة، أن  - واعتبارا 

للدستور، وتعاد صياغتها.
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فيام يخص املادتني 6 و7 من القانون العضوي، موضوع االخطار، مأخوذتني بصفة مجتمعة التحادهام 

يف املوضوع والعلة:

القوائم  التسجيل يف  أن  التوايل عىل  تنصان عىل  العضوي  القانون  املادتني 6 و7 من  أّن  اعتبارا   -

االنتخابية واجب عىل كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهام الرشوط املطلوبة قانونا، وأنه من واجب كل 

الجزائريني والجزائريات املتمتعني بحقوقهم املدنية والسياسية واللذين مل يسبق لهم التسجيل يف 

قامئة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم، 

- واعتبارا أّن املادتني 6 و7 املذكورتني أعاله تتضمنان إلزامية التسجيل يف القوائم االنتخابية، 

- واعتبارا أّن التسجيل يف القوائم االنتخابية يعد رشطا مرتبطا بحق املواطن يف أن ينتخب وينتخب، 

- واعتبارا أنه إذا كان املرّشع ال يقصد باستعامله كلمة " واجب " املساس بحق املواطن يف أن ينتخب 

وينتخب طبقا للامدة 62 من الدستور، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن هاتني املادتني 6 و7 تكونان مطابقتني للدستور رشيطة مراعاة هذا التحفظ 

املثار.

5 - فيام يخص الفقرة األوىل من املادة 15 والفقرة األوىل من املادة 16 من القانون العضوي، موضوع 

االخطار، مأخوذتني بصفة مجتمعة التحادهام يف املوضوع والعلة:

- اعتبارا أّن الفقرة األوىل من املادة 5 والفقرة األوىل من املادة 16 من القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار، تنصان عىل التوايل عىل أن إعداد القوائم االنتخابية ومراجعتها يف كل بلدية تتم تحت مراقبة 

لجنة إدارية انتخابية، وأن إعداد القوائم االنتخابية ومراجعتها يف كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية 

تتم تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، 

- واعتبارا أّن الدستور أقر يف مادته 194 استحداث هيئة عليا مستقلة ملراقبة االنتخابات، وخّولها من 

بني املهام األخرى، مهمة السهر عىل شفافية االنتخابات الرئاسية والترشيعية واملحلية وكذا االستفتاء 

ونزاهتها، منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعالن النتائج املؤقتة لالقرتاع، 

- واعتبارا أّن املؤسس الدستوري خولها يف نفس املادة مهمة اإلرشاف عىل عمليات مراجعة اإلدارة 

للقوائم االنتخابية، 

- واعتبارا بالنتيجة، أّن هاتني الفقرتني من املادتني 15 و16 من القانون العضوي، موضوع االخطار، 

مطابقتان جزئيا للدستور، وتعاد صياغتهام.
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6 - فيام يخص املادة 79 )املطة 5( واملادة 92 )املطة 5( واملادة 111 )املطة 2( من القانون العضوي، 

موضوع االخطار، مأخوذة بصفة مجتمعة التحادها يف املوضوع والعلة:

- اعتبارا أّن املواد املذكورة أعاله تناولت يف مطاتها األخرية، أنه يشرتط عىل التوايل يف املرتشح إىل 

املجلس الشعبي البلدي أو الواليئ، واىل املجلس الشعبي الوطني، واىل مجلس األمة، أالّ يكون محكوما 

عليه بحكم نهايئ الرتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية باستثناء الجنايات والجنح غري العمدية، 

ومل يرد اعتباره، 

- واعتبارا أّن عبارة " الجنايات غري العمدية " غري مكرسة يف الدستور وال يف الترشيع املعمول به، 

- واعتبارا أّن اإلبقاء عىل هذه العبارة من شأنه أن يخل بحقوق املتقاضني املكرسة دستوريا، 

- واعتبارا بالنتيجة، أّن هذه األحكام الواردة يف املطات األخرية من املواد املذكورة أعاله من القانون 

العضوي، موضوع االخطار، مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها.

7 - فيام يخص املادة101 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

- اعتبارا أّن املادة 101 من هذا القانون نصت عىل أن املجلس الدستوري يضبط نتائج االنتخابات 

الترشيعية ويعلنها يف أجل أقصاه اثنتان وسبعون )72( ساعة من تاريخ استالم نتائج اللجان االنتخابية 

للدوائر االنتخابية والوالئية وللمقيمني يف الخارج ويبلّغها إىل الوزير املكلف بالداخلية وعند االقتضاء، 

إىل رئيس املجلس الشعبي الوطني، 

- واعتبارا أّن املادة 182 )الفقرة 3( من الدستور تنص عىل أّن املجلس الدستوري ينظر يف جوهر 

الطعون التي يتلقاها حول النتائج املؤقتة لالنتخابات الرئاسية واالنتخابات الترشيعية ويعلن النتائج 

النهائية لكل العمليات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة، 

- واعتبارا أّن الدستور يف هذه الفقرة يؤكد أّن الطعون يف االنتخابات الترشيعية تكون بعد النتائج 

املؤقتة، 

- واعتبارا أّن املجلس الدستوري يعلن مبقتىض املادة 182 )الفقرة 3( من الدستور النتائج النهائية 

لالنتخابات الترشيعية بعد دراسة الطعون، 

- واعتبارا أّن املرّشع يف هذه املادة مل يحدد رصاحة طبيعة النتائج حسب املادة املذكورة أعاله من 

الدستور، 

- واعتبارا بالنتيجة، أنّه إذا كان املرّشع يراعي، يف ضبط املجلس الدستوري لنتائج االنتخابات الترشيعية 
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وإعالن نتائجها، أحكام املادة 182 )الفقرة 3( من الدستور، فإن هذه املادة تعد مطابقة للدستور، 

رشيطة مراعاة التحفظ املثار.

8 - فيام يخص املادة 128 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

- اعتبارا أّن املادة 128 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار تنص عىل أنّه تودع نسخة من محرض 

الفرز و/أو تركيز النتائج فورا، حسب الحالة، لدى املجلس الدستوري الذي يعلن النتائج النهائية يف 

خالل اثنتني وسبعني )72( ساعة، 

- واعتبارا أّن املادة 182 )الفقرة 3( من الدستور تنص عىل أن املجلس الدستوري ينظر يف جوهر 

الطعون التي يتلقاها حول النتائج املؤقتة لالنتخابات الرئاسية واالنتخابات الترشيعية ويعلن النتائج 

النهائية لكل العمليات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة، 

االنتخابات  الطعون يف  أن  يؤكد  أعاله  املذكورة  املادة  الفقرة من  الدستور يف هذه  أّن  واعتبارا   -

الترشيعية تكون بعد النتائج املؤقتة، 

- واعتبارا أّن املادة 130 من القانون العضوي املتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس األمة املنتخبني تنص عىل 

أنّه يحق لكل مرتشح أن يحتج عىل نتائج االقرتاع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط املجلس الدستوري 

يف األربع وعرشين )24( ساعة التي تيل إعالن النتائج، 

- واعتبارا أّن قرارات املجلس الدستوري نهائية وغري قابلة للطعن، 

- واعتبارا بالنتيجة، أّن النتائج النهائية تكون بعد دراسة الطعون طبقا للامدة 182 )الفقرة 3( وبالتايل 

فإن املادة 128 مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها.

9 - فيام يخص املادة 139 )املطة 14(من القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

- اعتبارا أّن املادة 139 من القانون العضوي، موضوع االخطار، تضمنت يف مطتها 14إرفاق طلب 

الرتشح لرئاسة الجمهورية بشهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو اإلعفاء منها، 

الوطنية تضمنها ألمر رقم 74-103 املؤرخ الخدمة  بتأدية  املعنيني  املواطنني  أّن تحديد   - واعتبارا 

يف 15 نوفمرب 1974 واملتعلق بقانون الخدمة الوطنية، 

- واعتبارا أّن رشط تأدية الخدمة الوطنية أو اإلعفاء منها قد ال ينطبق عىل جميع املرتشحني لالنتخابات 

الرئاسية، وأنّه ال يشرتط إثباته االّ عىل املرتشح املعني طبقا لألمر املذكور أعاله، 

- واعتبارا بالنتيجة أّن املادة 139 )املطة 14( من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة جزئيا 
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للدستور، وتعاد صياغتها.

10 - فيام يخص املادة 139 )املطة 16( من القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

- اعتبارا أّن املادة 139من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، تضمنت يف مطتها 16 إرفاق طلب 

الرتشح لرئاسة الجمهورية بترصيح للمعني مبمتلكاته العقارية واملنقولة داخل الوطن وخارجه، دون 

توضيح كيفية الترصيح، 

- واعتبارا أّن املادة 87من الدستور تشري يف مطتها العارشة إىل أّن ترصيح املعني مبمتلكاته العقارية 

واملنقولة داخل الوطن وخارجه، يجب أن يكون عالنيا، 

الترصيح باملمتلكات،  القايض بعالنية  أّن املجلس الدستوري، تكريسا للحكم الدستوري  - واعتبارا 

العقارية  الترصيح مبمتلكاتهم  الرئاسية  لالنتخابات  املرتشحني  اثناء مامرسة صالحياته من  يشرتط 

واملنقولة داخل الوطن وخارجه، من خالل نرشها يف صحيفتني من الصحف الوطنية، 

- اعتبارا بالنتيجة أّن املادة 139 )املطة 16( من القانون العضوي، موضوع اإلخطار مطابقة جزئيا 

للدستور، ويعاد صياغتها.

لهذه األسباب

يديل بالرأي التايل:

يف الشكل :

أوال: أن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، قد متت املصادقة عليه طبقا للامدة 141 من 

الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.

العضوي  القانون  الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة  املجلس  الجمهورية  أن إخطار رئيس  ثانيا: 

املتعلق بنظام االنتخابات للدستور، تّم تطبيقا ألحكام الفقرة 2 من املادة 186 من الدستور.

يف املوضوع:

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

-تعاد صياغة التأشرية األوىل كاآليت:

بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 8و11 و35 و62 و85 و87 و88 و102 و103 و117 و118 و119 

و120 و123 و129 و136 و141 و143 )الفقرة 2( و144 و147 و182 و186 )الفقرة 2( و189 )الفقرة 
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األوىل( و191 و193 و194 منه، 

ثانيا: فيام يخص أحكام القانون العضوي، موضوع االخطار:

تعد الفقرة الثانية من املادة 2 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالتايل: 

 " املادة 2 )الفقرة 2(:

غري أّن االقرتاع يكون غري مبارش ورسي يف الحالة املنصوص عليها يف الفقرة 2 من املادة 118 من 

الدستور ووفق الرشوط املنصوص عليها يف هذا القانون العضوي. " .

2 - تصحح املطة 3 من املادة 5 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار عىل النحو اآليت:

 " املادة 5 )املطة 3(: 

للمدة  االنتخاب والرتشح  الحبس والحرمان من مامرسة حق  حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة 

املحددة تطبيقا للامدتني 9 مكرر 1 و14 من قانون العقوبات " .

3 - تعد املطة 5 من املادة 5 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالتايل:

 " املادة 5 )املطة 5(: تم الحجز القضايئ أو الحجر عليه. " 

4 - تعد املادتان 6 و7 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقتني للدستور، رشيطة مراعاة 

التحفظ املثار أعاله، 

5 - تعد الفقرة األوىل من املادة15 والفقرة األوىل من املادة 16من القانون العضوي مطابقتني جزئيا 

للدستور، وتعاد صياغتهام عىل النحو التايل:

  " املادة 15: مع مراعاة أحكام املادة 194 من الدستور، يتم إعداد القوائم االنتخابية ومراجعتها 

يف كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، تتكون من:

. " .........

  " املادة 16: مع مراعاة أحكام املادة 194 من الدستور، يتم إعداد القوائم االنتخابية ومراجعتها 

يف كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، تتكون من:

. " .........

القانون العضوي،  املادة 79 )املطة 5( واملادة 92 )املطة 5( واملادة 111 )املطة 2( من  6 - تعد 
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موضوع اإلخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كاآليت:

 " املادة 79 )املطة 5(: 

أالّ يكون محكوما عليه بحكم نهايئ الرتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ومل يرد اعتباره باستثناء 

الجنح غري العمدية " 

 " املادة 92 )املطة 5(: 

أالّ يكون محكوما عليه بحكم نهايئ الرتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ومل يرد اعتباره باستثناء 

الجنح غري العمدية " 

 " املادة 111 )املطة 2(: 

أالّ يكون محكوما عليه بحكم نهايئ الرتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ومل يرد اعتباره باستثناء 

الجنح غري العمدية " 

تعد املادة 101 من القانون العضوي مطابقة للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار أعاله.

8 - تعد املادة 128 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها 

عىل النحو التايل:

 " املادة 128: 

تودع نسخة من محرض الفرز و/أو تركيز النتائج فورا، حسب الحالة، لدى املجلس الدستوري الذي 

يعلن النتائج يف خالل اثنتني وسبعني )72( ساعة " .

9 - تعد املطة 14 من املادة 139 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها عىل 

النحو التايل:

 " املادة 139 )املطة 14(:

شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو اإلعفاء منها، بالنسبة للمولودين بعد عام1949.

10 - تعد املطة16 من املادة 139 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها عىل 

النحو التايل:

 " املادة 139 )املطة 16(:
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ترصيح علني للمعني مبمتلكاته العقارية واملنقولة داخل الوطن وخارجه " .

ثالثا: تعترب األحكام املطابقة جزئيا للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار.

رابعــــا: تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار مطابقة للدستور.

خامسـا: يبلغ هذا الرأي إىل رئيس الجمهورية.

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته املنعقدة بتاريخ 29 شوال وأول و2 و7 و8 ذي القعدة عام 

1437 املوافق 3 و4 و5 و10 و11 غشت سنة 2016.

رئيس املجلس الدستوري  

مراد مدليس
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رأي رقم 03/ر.ق.ع/م.د/ 16 مؤرخ يف 8 ذي القعدة عام 1437 املوافق 11 غشت سنة 

2016، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق بالهيئة العليا املستقلة ملراقبة 

االنتخابات، للدستور

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري، طبقا ألحكام املادتني 141 )الفقرة 2( و186 

)الفقرة 2( من الدستور، بالرسالة املؤرخة يف 23 يوليو سنة 2016 واملسجلة باألمانة العامة للمجلس 

الدستوري بتاريخ 24 يوليو سنة 2016 تحت رقم 06، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق 

بالهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات للدستور، 

- وبناء عىل الدستور، السيام املواد 136 و138 و141 و182 و186 )الفقرة 2( و189 )الفقرة األوىل( 

و191 و193 و194، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 28 جامدى الثانية عام 1437 املوافق6 أبريل سنة 2016، املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، 

وبعد االستامع إىل العضو املقرر، 

يف الشــــكل، 

- اعتبارا أّن القانون العضوي املتعلق بالهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، موضوع اإلخطار، 

أودع مرشوعه الوزير األول لدى مكتب املجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا 

للامدة 136 )الفقرة 3( من الدستور، 

الدستوري قصد مراقبة  املجلس  املعروض عىل  العضوي، موضوع اإلخطار،  القانون  أّن  - واعتبارا 

مطابقته للدستور، كان مرشوعه موضوع مناقشة وفقا للامدة 138 من الدستور من طرف املجلس 

الدستور عىل مصادقة  )الفقرة 2( من  للامدة 141  األمة، وحصل وفقا  الوطني ومجلس  الشعبي 

يونيو سنة  املوافق 30  بتاريخ25 رمضان عام1437  املنعقدة  الوطني يف جلسته  الشعبي  املجلس 

2016، ومجلس األمة يف جلسته املنعقدة بتاريخ 14 شوال عام 1437 املوافق19 يوليو سنة 2016 

خالل دورة الربملان العادية املفتوحة بتاريخ 22 جامدى األوىل عام 1437 املوافق2 مارس سنة 2016، 

- واعتبارا أّن إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري ملراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق 

بالهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، جاء وفقا ألحكام املادة 186 )الفقرة 2( من الدستور.
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يف املوضوع:

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

1 - فيام يخص عدم االستناد إىل املادة 174 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار:

- اعتبارا أّن املادة 174 من الدستور تشري إىل قرار املجلس األعىل للقضاء يف موضوع تعيني القضاة، 

ونقلهم وسري سلّمهم الوظيفي، 

- واعتبارا أّن نصف تشكيلة الهيئة العليا يتكّون من قضاة يقرتحهم املجلس األعىل للقضاء لرئيس 

الجمهورية قصد تعيينهم، ومن ثم تعترب هذه املادة سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي موضوع 

اإلخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشرياته يعد سهوا يتعني تداركه.

2 - فيام يخص عدم االستناد إىل املادة 191 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار:

- اعتبارا أّن املادة 191 من الدستور تنص يف فقرتها األوىل: " إذا ارتأى املجلس الدستوري أن نصا 

ترشيعيا أو تنظيميا غري دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار املجلس "، ويف فقرتها 3: 

" أن آراء املجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات اإلدارية 

والقضائية " .

- واعتبارا أن ّهذه املادة تشكل سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

القانون العضوي، موضوع اإلخطار يعد سهوا  بالنتيجة، أّن عدم إدراجها ضمن تأشريات  -واعتبارا 

يتعني تداركه. 

3 - فيام يخص عدم االستناد إىل املادتني 204 و205 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي، 

موضوع اإلخطار، مأخوذتني معا التحادهام يف املوضوع:

- اعتبارا أّن املادتني تشريان إىل املجلس الوطني االقتصادي واالجتامعي ودوره ومهامه، 

- واعتبارا أّن نصف أعضاء الهيئة العليا الذي يتشكل من الكفاءات املستقلة يقرتح من قبل لجنة 

خاصة يرتأسها رئيس املجلس الوطني االقتصادي واالجتامعي لرئيس الجمهورية من أجل تعيينهم، 

وعليه فإن املادتني 204 و205 من الدستور تعتربان سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع 

اإلخطار، 
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- واعتبارا بالنتيجة، أّن عدم االستناد إليهام ضمن تأشريات هذا القانون يعد سهوا يتعني تداركه. 

4 - فيام يخص عدم االستناد إىل قانونني عضويني، ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

- اعتبارا أّن القانون العضوي، موضوع اإلخطار، ينص يف مادته 5 أن الهيئة العليا تتشكل من الرئيس 

بالتساوي بني قضاة يقرتحهم املجلس  الجمهورية  وأربعامئة وعرشة )410( أعضاء، يعينهم رئيس 

األعىل للقضاء وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن املجتمع املدين، 

- واعتبارا أّن القانون األسايس للقضاء وتشكيل املجلس األعىل للقضاء وعمله وصالحياته محددان 

بقانونني عضويني، 

القانون العضوي رقم 04-11 املؤرخ يف 21 رجب 1425  بالنتيجة، أّن عدم االستناد إىل  - واعتبارا 

 املوافق 6 سبتمرب سنة 2004 واملتضمن القانون األسايس للقضاء، والقانون العضوي رقم 04-12 املؤرخ 

يف 21 رجب عام 1425 املوافق 6 سبتمرب سنة 2004 واملتعلق بتشكيل املجلس األعىل للقضاء وعمله 

وصالحياته، ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار، يعد سهوا يتعني تداركه.

ثانيا: فيام يخص أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

1 - فيام يخص املادة 3 واملطات 1 و3 و4 من املادة 37 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

مأخوذتني بصفة مجتمعة التحادهام يف العلة، واملحررة كاآليت:

املادة 3: " تسهر الهيئة العليا، يف إطار احرتام أحكام الدستور والترشيع املعمول به، عىل شفافية 

ونزاهة االنتخابات الرئاسية والترشيعية واملحلية وكذا االستفتاء، منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى 

إعالن النتائج املؤقتة لالقرتاع " .

املادة 37: تكلف اللجنة الدامئة للهيئة العليا مبا يأيت:

- اإلرشاف عىل عمليات مراجعة اإلدارة للقوائم االنتخابية، 

 ،................................................-

- صياغة التوصيات لتحسني النصوص الترشيعية والتنظيمية التي تحكم العمليات االنتخابية، 

االنتخابات وصياغة  السياسية حول مراقبة  التشكيالت  لفائدة  التكوين املدين  - تنظيم دورات يف 

الطعون، 

- اعتبارا أّن املرشع أدرج يف املادة 3 ويف املطات 1 و3 و4 من املادة 37 من القانون العضوي، موضوع 
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اإلخطار، أحكاما من الدستور بنقله حرفيا بعض أحكام املادة 194 من الدستور، 

- واعتبارا أّن املرشع، طبقا للمبدأ الدستوري القايض بتوزيع االختصاصات، مطالب بأن يراعي عند 

مامرسته الترشيع، املجال املحدد يف الدستور للنص املعروض عليه، فال يدرج ضمنه أحكاما تعود 

دستوريا ملجاالت نصوص أخرى، 

- واعتبارا أّن نقل بعض أحكام الدستور إىل هذا القانون العضوي حرفيا ال يشكل يف حد ذاته ترشيعا، 

بل مجرد نقل ألحكام يعود فيها االختصاص لنص آخر يختلف عنه يف إجراءات اإلعداد واملصادقة 

والتعديل يف الدستور، 

- واعتبارا بالنتيجة، أّن املرشع بهذا النقل الحريف لبعض نصوص املادة 194 من الدستور، يكون قد 

أخل باملبدأ الدستوري لتوزيع االختصاصات، ومن ثم تعترب املادة 3 واملطات 1 و3 و4 من املادة 37 

من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، غري مطابقة للدستور.

2 - فيام يخص املادة 4 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، واملحررة كاآليت: 

املادة 4: " يحدد مقر الهيئة العليا مبدينة الجزائر " .

- اعتبارا أّن املرشع بتحديد مقر الهيئة العليا مبدينة الجزائر يكون قد أغفل السلطة املخولة لرئيس 

الجمهورية أثناء الحالة االستثنائية مبقتىض أحكام الفقرة الثالثة من املادة 107 من الدستور، 

- اعتبارا أنّه يستوجب مراعاة أحكام الدستور، ال سيام املتعلقة بتوزيع االختصاصات، 

- واعتبارا أّن االجتهاد املستقر للمجلس الدستوري كرس مبدأ عدم إغفال سلطة رئيس الجمهورية 

يف ذات املوضوع، 

- واعتبارا بالنتيجة، تعترب املادة 4 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها.

3 - فيام يخص املطة 2 من املادة 8 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، واملحررة كاآليت: 

املطة 2: " أن ال يكون محكوما عليه بحكم نهايئ الرتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، باستثناء 

الجنايات والجنح غري العمدية ومل يرد اعتباره " .

- اعتبارا أّن عبارة " الجناية غري العمدية " غري مكرسة يف الدستور وال يف الترشيع املعمول به، 

- واعتبارا أّن اإلبقاء عىل هذه العبارة من شأنه أن يخل بحقوق املتقاضني املكرس دستوريا، 

- واعتبارا بالنتيجة، أّن املطة 2 من املادة 8 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة جزئيا 
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للدستور وتعاد صياغتها.

العضوي، موضوع اإلخطار،  القانون  املادة 13 من  الفقرة األوىل من  فيام يخص املطة 5 من   -  4

واملحررة كاآليت:

املطة 5: " مطابقة الرتتيبات الخاصة بإيداع ملفات الرتشح ألحكام القانون العضوي املتعلق بنظام 

االنتخابات " .

- اعتبارا أنّه إذا كان للمرشع وفقا للامدة 194 من الدستور أن يخول للهيئة العليا الصالحيات التي 

يراها مالمئة، فإنه يف املقابل يتعني عىل املجلس الدستوري أن يتأكد عند مامرسة صالحياته الدستورية 

من أن املرشع قد احرتم توزيع االختصاصات كام نص عليه الدستور، 

- واعتبارا أّن املؤسس الدستور يخول الهيئة العليا اختصاص السهر عىل عملية االنتخاب من تاريخ 

استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعالن النتائج املؤقتة لالقرتاع دون متييز بني طبيعة هذه االنتخابات، 

السهر عىل صحة عملية  فإن  الدستور،  املادة 182 من  الفقرة 2 من  أنّه وفقا ألحكام  - واعتبارا 

االستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية واالنتخابات الترشيعية واإلعالن عىل نتائج هذه العمليات خّص 

بها املؤسس الدستوري املجلس الدستوري دون سواه، 

-واعتبارا بالنتيجة، أّن املطة 5 من الفقرة األوىل من املادة 13 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

إذا مل تؤد إىل املساس بالصالحيات يف املجاالت املذكورة أعاله للمجلس الدستوري والهيئات األخرى 

املنصوص عليها يف صلب هذا القانون العضوي، فإن هذه املادة تعترب مطابقة للدستور رشيطة مراعاة 

هذا التحفظ.

5 - فيام يخص املطة األوىل من املادة 34 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

املطة األوىل: " انتخاب أعضاء اللجنة الدامئة بالتساوي، وفقا ألحكام املادة 35 أدناه " .

- اعتبارا أّن املادة 35 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، ال تنص عىل تشكيلة اللجنة الدامئة، 

وإمنا تعتني مبوضوع التقرير النهايئ الذي يرفعه رئيس الهيئة العليا لرئيس الجمهورية، وأن املادة 

36 هي التي تتوىل تحديد هذه التشكيلة وكذا انتخاب أعضاء اللجنة الدامئة من قبل نظرائهم ضمن 

مجلس الهيئة العليا، 

- واعتبارا بالنتيجة، تعد اإلحالة إىل املادة 35 سهوا يتعني تداركه. 
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لهذه األسباب

يديل بالرأي التايل:

يف الشكل :

أوال: أن القانون العضوي الذي يتعلق بالهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، قد متت املصادقة 

عليه طبقا للامدة 141 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.

العضوي  القانون  الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة  املجلس  الجمهورية  أن إخطار رئيس  ثانيا: 

الذي يتعلق بالهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، تم تطبيقا ألحكام الفقرة 2 من املادة 186 

من الدستور.

يف املوضوع:

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

1 - تعاد صياغة التأشرية األوىل كاآليت:

بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 92 و136 و138 و141 و143 )الفقرة 2( و144 و174 و182 و186 

و189 و191 و193 و194 و204 و205 منه، 

2 - إضافة قانونني عضويني لتأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار:

- القانون العضوي رقم 04-11 املؤرخ يف 21 رجب عام 1425 املوافق6 سبتمرب سنة 2004 واملتضمن 

القانون األسايس للقضاء، 

- القانون العضوي رقم 04-12 املؤرخ يف 21 رجب عام 1425 املوافق 6 سبتمرب سنة 2004 واملتعلق 

بتشكيل املجلس األعىل للقضاء وعمله وصالحياته، 

ثانيا: فيام يتعلق مبواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

1 - تعد املادة 3 واملطات 1 و3 و4، من املادة 37 غري مطابقة للدستور.

2 - تعد املادة 4 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كام يأيت: 

املادة 4: " مع مراعاة أحكام املادة 107 من الدستور، يحدد مقر الهيئة العليا يف الجزائر العاصمة " .

3 - تعد املطة 2 من املادة 8 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كام يأيت:
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املطة 2 من املادة 8: " أن ال يكون محكوما عليه بحكم نهايئ الرتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، 

ومل يرد اعتباره باستثناء الجنح غري العمدية " .

4 - تعد املطة 5 من الفقرة األوىل من املادة 13 مطابقة للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار أعاله.

5 - تستبدل عبارة " املادة 35 أدناه " بعبارة " املادة 36 أدناه " يف املطة األوىل من املادة 34 من 

القانون العضوي، موضوع اإلخطار.

ثالثا: تعترب األحكام غري املطابقة جزئيا أو كليا للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، 

موضوع اإلخطار.

رابعا: تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور.

خامسا: يبلغ هذا الرأي إىل رئيس الجمهورية.

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية والشعبية.

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته املنعقدة بتاريخ 29 شوال وأول و2 و7 و8 ذي القعدة عام 

1437 املوافق 3 و4 و5 و10 و11 غشت سنة 2016.

رئيس املجلس الدستوري  

مراد مدليس
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رأي رقـم 04 /ر. ق.ع/ م. د/16 مؤرخ يف 8 ذي القعـدة عــام 1437 املوافـق 11 

غشت سنة 2016، يتعلـق مبراقبـة مطابقة القانــون العضــوي الذي يحدد تنظيم 

املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وعملهام، وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني 

الحكومة، للدستـــور

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستــوري، طبقا ألحكام املادتيــن 141 )الفقرة 2( 

و186 )الفقرة 2( من الدستور، بالرسالة املؤرخة يف 23 يوليو سنة 2016 واملسجلة باألمانة العامة 

للمجلس الدستوري بتاريخ 24 يوليو سنة 2016 تحت رقم 07، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي 

الذي يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وعملهام، وكذا العالقات الوظيفية بينهام 

وبني الحكومة، للدستور، 

- وبناء عىل الدستور، ال سيام املواد 132 )الفقرة األوىل( و136 و138 و141 و186 )الفقرة 2( و189 

)الفقرة األوىل( و191، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 28 جامدى الثانية عام 1437 املوافق 6 أبريل سنة 2016 املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، 

وبعد االستامع إىل العضو املقرر، 

يف الشكل :

- اعتبارا أّن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وعملهام، 

وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني الحكومة، موضوع اإلخطار، أودع مرشوعه الوزير األول لدى 

3( من  )الفقرة   136 للامدة  وفقا  الدولة  رأي مجلس  أخذ  بعد  الوطني  الشعبي  املجلس  مكتب 

الدستور، 

الدستوري قصد مراقبة  املجلس  املعروض عىل  العضوي، موضوع اإلخطار،  القانون  أّن  - واعتبارا 

مطابقته للدستور، كان مرشوعه موضوع مناقشة وفقا للامدة 138 من الدستور من طرف املجلس 

الدستور عىل مصادقة  )الفقرة 2( من  للامدة 141  األمة، وحصل وفقا  الوطني ومجلس  الشعبي 

املجلس الشعبي الوطني يف جلسته املنعقدة بتاريخ 22 رمضان عام 1437 املوافق 27 يونيو سنة 

2016، ومجلس األمة يف جلسته املنعقدة بتاريخ 14 شوال عام 1437 املوافق 19 يوليو سنة 2016، 

خالل دورة الربملان العادية املفتوحة بتاريخ 22 جامدى األوىل عام 1437 املوافق 2 مارس سنة 2016، 
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 -واعتبارا أّن إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري ملراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق 

وبني  بينهام  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهام،  األمة،  ومجلس  الوطني  الشعبي  املجلس  بتنظيم 

الحكومة للدستور، جاء وفقا ألحكام املادة 186 )الفقرة 2( من الدستور.

يف املوضوع:

أوال: فيام يخص عنوان القانون العضوي موضوع اإلخطار، واملحرر كام يأيت:

 ،... املوافق   ... املؤرخ   ... العضوي رقم  القانون  املتضمن   ... املوافق   ... ... مؤرخ يف  " قانون رقم   

يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وعملهام وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني 

الحكومة " .

- اعتبارا أّن املرّشع حدد عنوانا للقانون العضوي موضوع اإلخطار، " قانون يتضمن القانون العضوي 

 ،" ...

العضوي  القانون  عن  يختلف  الذي  العادي،  القانون  إىل  يشري   " قانون   " مصطلح  أّن  واعتبارا   - 

يف إجراءات إعداده واملصادقة عليه وتعديـله ومراقبته، 

- واعتبارا أّن املؤسس الدستوري ميّز بني املجاالت التي يرّشع فيها بقانون عضوي وحددها يف املادة 

141 من الدستور، ومن ضمنها تنظيم السلطات العمومية وعملها وهي امليدان الذي ينتمي إليه 

موضوع القانون العضوي، موضوع اإلخطار، وبني امليادين التي يرّشع فيها بقانون عاد والتي نصت 

عليها املادة 140 من الدستور، 

- واعتبارا أّن املادة 141 من الدستور عددت مجاالت القوانني العضوية إضافة إىل املجاالت املخصصة 

للقوانني العضوية، مبوجب الدستور والتي من ضمنها ما جاء يف املادة 132 من الدستور التي تنص 

عىل أن يحدد قانون عضوي تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وعملهام وكذا العالقات 

الوظيفية بينهام وبني الحكومة، 

- واعتبارا أّن املرّشع حني استهّل عنوان القانون العضوي، موضوع اإلخطار، بعبارة " القانون املتضمن 

القانون العضوي " يكون قد نقل مجال القانون العضوي إىل القانون العادي وبذلك يكون قد أخّل 

باملبدأ الدستوري القايض بتوزيع االختصاصات بني النصوص القانونية، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإّن عنوان القانون العضوي، موضوع اإلخطار، بالصيغة التي جاء بها يعد مطابقا 

جزئيا للدستور، األمر الذي يستدعي إعادة صياغته. 

ثانيا: فيام يخص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار:
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فيام يخص عدم االستناد إىل املادتني 94 و98 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي موضوع 

اإلخطار، مأخوذتني معا التحادهام يف املوضوع:

التوايل، مخطط عمل الحكومة من حيث تقدميه أمام  أّن املادتني 94 و98 تتناوالن عىل  - اعتبارا 

املجلس الشعبي الوطني ومناقشته واملوافقة عليه وتقديم عرض عنه أمام مجلس األمة من جهة، 

وبيان السياسة العامة الذي تنص املادة 98 عىل وجوب تقدميه أمام املجلس الشعبي الوطني وما 

يرتتب عنه، وإمكانية تقديم الحكومة بيانا عن السياسة العامة أمام مجلس األمة، تحددان جانبا مهاّم 

من العالقة الوظيفية بني غرفتي الربملان والحكومة، وبالتايل فهام يشكالن سندا أساسيا لهذا القانون 

العضوي، موضوع اإلخطار، وعدم إدراجهام ضمن التأشريات يعد سهوا يتعني تداركه. 

2 - فيام يخص عدم االستناد إىل املادة 114 )الفقرة 2( من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي 

موضوع اإلخطار:

- اعتبارا أّن املادة 114 )الفقرة 2( من الدستور تقر حقوقا للمعارضة الربملانية متّكنها من املشاركة 

الفعلية يف األشغال الربملانية ويف الحياة السياسية، كام تنص عىل تخصيص كل غرفة من غرفتي الربملان 

جلسة شهرية ملناقشة جدول أعامل تقدمه مجموعة أو مجموعات برملانية من املعارضة، فإنها تعد 

من أسس تنظيم غرفتي الربملان وتنظيم عملهام، ومن ثم تعترب هذه املادة سندا دستوريا أساسيا 

للقانون العضوي، موضوع اإلخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشرياته يعد سهوا يتعني تداركه.

3 - فيام يخص عدم االستناد إىل املادتني 130 و131 من الدستور مأخوذتني معا التحادهام يف املوضوع:

- اعتبارا أّن املادتني تتناوالن عىل التوايل بدء الفرتة الترشيعية يف املجلس الشعبي الوطني والنص 

عىل انتخاب هياكل غرفتي الربملان من جهة، وانتخاب رئيس املجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس 

األمة من جهة ثانية، ومن ثم فإن موضوعهام تنظيم املجلس الشعبي الوطني، ومجلس األمة، فهام 

سند دستوري أسايس لهذا القانون العضوي، موضوع اإلخطار، وعدم إدراجهام ضمن التأشريات يعترب 

سهوا يتعني تداركه.

4 - فيام يخص عدم االستناد إىل املواد 133 و134 و135 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي 

موضوع اإلخطار مأخوذة معا التحادها يف املوضوع:

- اعتبارا أّن املواد 133 و134 و135 من الدستور تعالج عىل التوايل، جلسات الربملان باعتبارها علنية 

وإمكانية عقد جلسات مغلقة لغرفتي الربملان وتدوين ونرش محارض ومداوالت الربملان من جهة، 

وكيفيات تشكيل اللجان الدامئة يف الربملان، وكذا تشكيل بعثة االستعالم عىل مستوى اللجان الدامئة 

وإحالة ذلك لألنظمة الداخلية للغرفتني من جهة ثانية، وتنظيم دورات الربملان العادية وطرق متديدها 
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والدورة غري العادية، وهي جميعها تعالج تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، ومن ثم 

تعترب سندا دستوريا أساسيا لهذا القانون العضوي، موضوع اإلخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشرياته 

يعد سهوا يتعني تداركه.

الدستور مأخوذة مجتمعة  املواد 136 و137 و138 و139 من  إىل  االستناد  - فيام يخص عدم   5

التحادها يف املوضوع:

- اعتبارا أّن املواد املذكورة من الدستور تعالج عمل املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة والعالقة 

الوظيفية بينهام وبني الحكومة، حيث حق املبادرة بالقوانني وتقديم ومناقشة واملصادقة عىل املشاريع 

واقرتاحات القوانني ورشوط قبولها، ومن ثم تعد سندا دستوريا أساسيا لهذا القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشرياته يعد سهوا يتعني تداركه. 

6 - فيام يخص عدم االستناد إىل املادة 142 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي موضوع 

اإلخطار:

- اعتبارا أّن املادة 142 )الفقرتان األوىل و2( من الدستور تنص عىل أن لرئيس الجمهورية الترشيع 

بأوامر يف حالة شغور املجلس الشعبي الوطني وخالل العطل الربملانية بعد رأي مجلس الدولة، وعرض 

تلك النصوص عىل كل غرفة من الربملان يف أول دورة له لتوافق عليها واألوامر التي ال يتم املوافقة 

عليها تعترب الغية، وهي بذلك تشكل سندا دستوريا أساسيا لهذا القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

خاصة يف مجال إجراء التصويت بدون مناقشة عىل القوانني، وعدم إدراجها ضمن تأشريات القانون 

العضوي، موضوع اإلخطار، يعترب سهوا يتعني تداركه.

7 - فيام يخص عدم االستناد إىل املادة 145 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي موضوع 

اإلخطار:

ثانية  الجمهورية إجراء مداولة  إمكانية طلب رئيس  تعالج  الدستور  املادة 145 من  أّن  اعتبارا   - 

يف قانون تم التصويت عليه يف غضون الثالثني )30( يوما املوالية لتاريخ إقراره، وتحديد أغلبية ثلثي 

)3/2( أعضاء املجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس األمة يف هذه الحالة إلقرار القانون، ومن ثم ال 

ميكن للمرّشع إغفال اإلشارة لهذه املادة باعتبارها سندا أساسيا للقانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

وعدم اإلشارة إليها يعترب سهوا يتعني تداركه.

8 - فيام يخص عدم االستناد إىل املادتني 151 و152 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي 

موضوع اإلخطار مأخوذتني معا التحادهام يف املوضوع:

- اعتبارا أّن املادتني 151 و152 من الدستور تعالجان عىل التوايل، إمكانية استجواب أعضاء الربملان 



سنة 2016

307

الحكومة من خالل  الربملان لعمل  الساعة من جهة، وكذا رقابة أعضاء  الحكومة يف إحدى قضايا 

األسئلة الشفوية والكتابية من جهة أخرى، ومن ثم فإنهام يشكالن أساسا لعمل املجلس الشعبي 

الوطني ومجلس األمة وكذا العالقة الوظيفية بينهام وبني الحكومة، وعليه فإن املادتني 151 و152 

من الدستور تعتربان سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع اإلخطار، يتعني اإلشارة إليهام 

ضمن تأشرياته، وعدم اإلشارة إليهام يعد سهوا يتعني تداركه.

9 - فيام يخص عدم االستناد إىل املواد 153 و154 و155 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي 

موضوع اإلخطار مأخوذة مجتمعة التحادها يف املوضوع:

- اعتبارا أّن املواد 153 و154 و155 من الدستور تنص عىل ملتمس الرقابة الذي ميكن للمجلس 

الشعبي الوطني التصويت عليه لدى مناقشة بيان السياسة العامة ورشوط قبوله والتصويت عليه 

واملوافقة عليه وآثار املصادقة عليه حيث تقديم الوزير األول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية، 

ومن ثم فإّن هذه املواد تدرج يف صميم العالقة الوظيفية بني الربملان )املجلس الشعبي الوطني( 

والحكومة وهي بالتايل سند دستوري أسايس للقانون العضوي، موضوع اإلخطار، وأن عدم ادراجها 

ضمن تأشرياته يعد سهوا يتعني تداركه.

10 - فيام يخص عدم االستناد إىل املادة 180 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي موضوع 

اإلخطار:

- اعتبارا أّن املادة 180 تنص عىل أنّه ميكن لكل غرفة من الربملان يف إطار اختصاصاتها أن تنشئ لجان 

تحقيق يف قضايا ذات مصلحة عامة، وأنه ال ميكن إنشاء لجان التحقيق بخصوص وقائع تكون محل 

إجراء قضايئ، ومن ثم فإنها تنظم جانبا هاما من عمل غرفتي الربملان، وبالتايل فإنها تعد سندا دستوريا 

أساسيا للقانون العضوي، موضوع اإلخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشرياته يعد سهوا يتعني تداركه.

11 - فيام يخص عدم االستناد إىل املادة 191 )الفقرتان األوىل و3( من الدستور ضمن تأشريات القانون 

العضوي موضوع اإلخطار:

- اعتبارا أّن املادة 191 من الدستور تحدد يف فقرتها األوىل أنه إذا ارتأى املجلس الدستوري أن نصا 

ترشيعيا أو تنظيميا غري دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار املجلس، وأقرت يف فقرتها 

3 أن آراء املجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات اإلدارية 

أو قانون عضوي، وعدم إدراجها ضمن  والقضائية، وبالتايل فهي سند دستوري أسايس ألي قانون 

تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار، يعد سهوا يتعني تداركه.

ثالثا: فيام يخص مواد القانون العضوي موضوع اإلخطار:
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1 - فيام يخص املادة األوىل من القانون العضوي موضوع اإلخطار واملحررة كاآليت: 

 " املادة األوىل: يهدف هذا القانون العضوي طبقا ألحكام املادة 132 من الدستور إىل تنظيم املجلس 

الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهام وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني الحكومة. " 

- اعتبارا أّن املؤسس الدستوري خّول املرّشع تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهام 

وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني الحكومة وحدد له حرصيا موضوع القانون العضوي يف هذه 

املجاالت، 

الدستور جاء رصيحا ودقيقا مستعمال مصطلح  )الفقرة األوىل( من  املادة 132  أّن نص  - واعتبارا 

" يحدد " األمر الذي يفيد بأن قصد املؤسس الدستوري حرص موضوع ومضمون القانون العضوي 

موضوع اإلخطار، 

- واعتبارا أّن املرّشع حينام استعمل مصطلح " يهدف " بدل " يحدد " فإنه قد يفهم منه أن املؤسس 

الدستوري خّول املرشع، من خالل هذا القانون، السهر عىل تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس 

األمة وعملهام، وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني الحكومة وليس تحديد ذلك بدقة وحرصيا كام 

تنص رصاحة الفقرة األوىل من املادة 132 من الدستور، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإّن املرّشع عندما استخدم مصطلح " يهدف " بدل " يحدد " يف نص املادة األوىل 

من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، فإنه بذلك استعمل مصطلحا غري مالئم يتعني تداركه. 

2 - فيام يخص الفقرة 2 من املادة 6 من القانون العضوي موضوع اإلخطار واملحررة كاآليت:

 " املادة 6:.................................................................................

تكون جلسات الربملان عالنية أو مغلقة وفقا ألحكام املادة 133 من الدستور " .

- اعتبارا أّن املادة 133 من الدستور نصت يف فقرتها األوىل عىل أن جلسات الربملان عالنية، وأجازت 

يف فقرتها 3 للمجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهام، 

أو من أغلبية أعضائهام الحارضين أو بطلب من الوزير األول، 

- واعتبارا أّن املؤسس الدستوري بتخصيصه فقرة خاصة لعالنية جلسات الربملان وفصلها عن مسألة 

إمكانية عقد غرفتي الربملان لجلسات مغلقة وربط انعقاد هذه األخرية برشوط وإجراءات خاصة، 

فإنه يقصد التأكيد عىل مبدأ عالنية جلسات الربملان، 

- واعتبارا أّن املرّشع، بصياغته للفقرة 2 من املادة 6 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، وجمعه 
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ملفرديت عالنية ومغلقة، قد ال تؤدي نفس املعنى الذي يستشف من نص املادة 133 من الدستور، 

القانون  املادة 6 من  الفقرة 2 من  إذا كان املرشع ال يقصد من صياغة  أنّه  بالنتيجة،  - واعتبارا 

العضوي، موضوع اإلخطار، وضع الجلسة العلنية والجلسة املغلقة يف نفس الدرجة، فإن املادة 6 

تكون مطابقة للدستور.

3 - فيام يخص املادة 15 من القانون العضوي موضوع اإلخطار، واملحررة كام يأيت:

 " املادة 15: يشكل املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة لجانهام الدامئة يف إطار نظامهام الداخيل.

ميكن كل لجنة دامئة تشكيل بعثة استعالم مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معني.

يحدد النظام الداخيل لكل غرفة عدد اللجان الدامئة واختصاصاتها واألحكام التي تخضع لها بعثة 

االستعالم وفقا ألحكام املادة 134 من الدستور " . 

- اعتبارا أّن املرّشع أضاف عبارة " عدد اللجان الدامئة واختصاصاتها " عىل ما تضمنته حرصيا الفقرتان 

األوىل والثانية من املادة 134 من الدستور، واملخصصتان لتشكيل واختصاصات بعثة االستعالم التي 

ميكن للجان الدامئة تشكيلها، 

- واعتبارا أّن املؤسس الدستوري مل يحل عىل القانون العضوي تحديد عدد اللجان الدامئة واختصاصاتها، 

وإمنا ترك تشكيلها يف إطار النظام الداخيل لغرفتي الربملان، 

- واعتبارا أّن املرّشع، حينام أضاف عبارة " عدد اللجان الدامئة واختصاصاتها " يكون بذلك قد تجاوز 

ما انرصفت إليه إرادة املؤسس الدستوري يف الفقرتني 2 و3 من املادة 134 من الدستور، ومن ثم 

فإن إضافة هذه العبارة تعترب غري مطابقة للدستور، هذا من جهة، 

- واعتبارا من جهة أخرى أّن املرّشع أدرج يف املادة 15 من هذا القانون العضوي أحكاما من الدستور 

بنقله حرفيا لنص املادة 134 من الدستور باستثناء عبارة " عدد اللجان الدامئة واختصاصاتها " املشار 

إليها أعاله، 

- واعتبارا أّن املرّشع، طبقا للمبدأ الدستوري القايض بتوزيع االختصاصات مطالب بأن يراعي عند 

مامرسته الترشيع، املجال املحدد يف الدستور للنص املعروض عليه، فال يدرج ضمنه أحكاما تعود 

دستوريا ملجاالت نصوص أخرى، 

- واعتبارا أّن نقل بعض أحكام الدستور إىل هذا القانون العضوي حرفيا ال يشكل يف حد ذاته ترشيعا، 

اإلعداد  إجراءات  يف  عنه  يختلف  آخر  قانوين  لنص  االختصاص  فيها  يعود  نقل ألحكام  مجرد  بل 
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واملصادقة والتعديل املقررة يف الدستور، 

- واعتبارا بالنتيجة، أّن املرشع بهذا النقل الحريف لنص املادة 134 من الدستور يكون قد أخّل باملبدأ 

الدستوري لتوزيع االختصاصات، ومن ثم تعترب املادة 15 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

غري مطابقة للدستور.

4 - فيام يخص املادة 20 من القانون العضوي موضوع اإلخطار، واملحررة كاآليت:

 " املادة 20: عالوة عىل الرشوط املنصوص عليها يف املادتني 136 و137 من الدستور، يشرتط يف كل 

مرشوع أو اقرتاح قانون ليكون مقبوال، أن يرفق بعرض أسباب، وأن يحرر نصه يف شكل مواد " .

- اعتبارا أّن املرّشع أضاف رشوطا أخرى لقبول مرشوع أو اقرتاح قانون إىل جانب الرشوط املنصوص 

عليها يف املادتني 136 و137 من الدستور، كام يتبني ذلك من الصياغة التي اعتمدها يف نص املادة 

20 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

- واعتبارا أّن املادتني 136 و137 من الدستور تنصان، عىل سبيل الحرص، عىل رشوط قبول مشاريع 

واقرتاحات القوانني، 

- واعتبارا أنّه ليس من اختصاص املرّشع إضافة رشوط أخرى يف هذا املجال ما مل يخوله املؤسس 

الدستوري ذلك رصاحة، 

- واعتبارا أّن تحديد الشكل الذي يأخذه مرشوع أو اقرتاح قانون ال يعّد يف حد ذاته رشطا إضافيا 

الدستور، وإمنا يشكل إحدى طرق وكيفيات  املادتني 136 و137 من  املنصوص عليها يف  للرشوط 

تطبيق هذه الرشوط، 

- واعتبارا أّن املجلس الدستوري يؤكد عىل أن آراءه وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية 

والسلطات اإلدارية والقضائية طبقا للامدة 191 )الفقرة 3( من الدستور، 

لقبول مرشوع  فإنّه ال ميكن صياغة ما أضافه املرّشع يف شكل رشوط أخرى  بالنتيجة،  - واعتبارا 

أو اقرتاح قانون، وإال اعترب ذلك مخالفا ملا ذهب إليه املؤسس الدستوري، وبالتايل تعترب املادة 20 

بصيغتها الحالية مطابقة جزئيا للدستور.

5 - فيام يخص املادة 24 من القانون العضوي موضوع اإلخطار، واملحررة كام يأيت:

 " املادة 24: ال يقبل أي مرشوع أو اقرتاح قانون مضمونه نظري مضمـون مرشوع أو اقرتاح قانون 

تجري دراسته يف الربملان تم رفضه أو سحبه منذ أقل من اثني عرش )12( شهرا " .
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- اعتبارا أّن املرّشع أراد يف هذه املادة تحديد الرشوط التي ال يقبل فيها أي مرشوع أو اقرتاح قانون، 

وقصد وضع ثالث )3( حاالت لعدم قبول املرشوع أو اقرتاح القانون، وهي إذا كان مضمونه نظري 

مضمون مرشوع أو اقرتاح قانون كان قيد الدراسة يف الربملان، أو إذا كان مضمون مرشوع أو اقرتاح 

قانون تم رفضه منذ أقل من اثني عرش )12( شهرا، أو إذا كان مضمونه نظري مضمون مرشوع أو 

اقرتاح قانون تم سحبه منذ أقل من اثني عرش )12( شهرا، 

- واعتبارا أّن سقوط حرف " أو " قبل عبارة " تم رفضه " من شأنه إحداث لبس يف إدراك قصد املرّشع 

يف تحديد الحاالت التي ال يقبل فيها مرشوع أو اقرتاح القانون، ويعد ذلك سهوا يتعني تداركه. 

6 - فيام يخص الفقرة األوىل من املادة 38 من القانون العضوي موضوع اإلخطار، واملحررة كام يأيت:

 " املادة 38: يطبق إجراء التصويت دون مناقشة عىل األوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية عىل 

كل غرفة للموافقة وفقا ألحكام املادة 142 من الدستور " . 

رئيس  يعرضها  التي  األوامر  عىل  مناقشة  دون  التصويت  إجراء  تطبيق  أقر  املرّشع  أّن  اعتبارا   -

الجمهورية عىل كل غرفة وفقا ألحكام املادة 142 من الدستور، دون تحديد األوامر التي تعرض عىل 

كل غرفة من الربملان للموافقة، 

- واعتبارا أّن املؤسس الدستوري، مبوجب املادة 142 من الدستور رخص لرئيس الجمهورية الترشيع 

بأوامر يف مسائل عاجلة يف حالة شغور املجلس الشعبي الوطني أو خالل العطل الربملانية بعد رأي 

مجلس الدولة وأيضا يف الحالة االستثنائية املذكورة يف املادة 107 من الدستور، 

- واعتبارا أّن الدستور عندما خصص الفقرة األوىل من املادة 142 منه واملذكورة أعاله لألوامر التي 

يتخذها رئيس الجمهورية يف حالة شغور املجلس الشعبي الوطني أو خالل العطل الربملانية، ورأى أن 

هذه األوامر تعرض عىل كل غرفة من غرفتي الربملان يف أول دورة له لتوافق عليها، وخصص الفقرة 4 

من نفس املادة لألوامر التي ميكن أن يتخذها رئيس الجمهورية يف الحالة االستثنائية، فإنه يهدف من 

وراء ذلك إىل التمييز بني األوامر التي تعرض عىل كل غرفة من الربملان، واألوامر املستثناة من ذلك، 

- واعتبارا أّن املرشع بصياغته املادة 38 يف فقرتها األوىل من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، يكون 

قد أغفل التحفظ الوارد يف رأي املجلس الدستوري رقم 08/ر.ق.ع/م.د/99 املؤرخ يف 5 ذي القعدة 

عام 1419 املوافق 21 فرباير سنة 1999 واملتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم 

املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وعملهام، وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني الحكومة، 

- واعتبارا أّن املجلس الدستوري يذكر بأن آراءه وقراراته تكتيس حجية اليشء املقيض به، وأنها نهائية 

وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات اإلدارية والقضائية طبقا للامدة 191 )الفقرة 3( من 
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الدستور، 

- واعتبارا بالنتيجة، تعترب الفقرة األوىل من املادة 38 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة 

جزئيا للدستور.

7 - فيام يخص املادة 44 من القانون العضوي موضوع اإلخطار واملحررة كام يأيت:

 " املادة 44: مع مراعاة أحكام املادتني 187 و189 من الدستور، يرسل رئيس مجلس األمة أو رئيس 

املجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، النص النهايئ املصادق عليه إىل رئيس الجمهورية يف غضون 

عرشة )10( أيام، ويشعر رئيس الغرفة األخرى والوزير األول بهذا اإلرسال " .

- اعتبارا أّن املرّشع عندما أقر برضورة مراعاة املادة 187 من الدستور عند إرسال رئيس مجلس 

فإنّه  الجمهورية،  املصادق عليه إىل رئيس  النهايئ  النص  الوطني،  الشعبي  املجلس  أو رئيس  األمة 

يقصد رضورة األخذ بعني االعتبار حالة إخطار إحدى السلطات التي يخولها الدستور إخطار املجلس 

الدستوري، األمر الذي يوقف أجل 30 يوما إلصدار رئيس الجمهورية القانون، واملتضمنة يف الفقرة 

األوىل من املادة 187 من الدستور، 

- واعتبارا أّن املرّشع، عند إشارته إىل رضورة مراعاة املادة 189 من الدستور يف إرسال النص النهايئ 

املصادق عليه لرئيس الجمهورية كام جاء يف نص املادة 44 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

يقصد به األخذ بعني االعتبار حالة إخطار إحدى السلطات املذكورة أعاله املجلس الدستوري قبل 

صدور القانون، األمر الذي يوقف أجل 30 يوما حتى يفصل املجلس الدستوري، وأن توقيف األجل 

املقصود، منصوص عليه يف املادة 144 )الفقرة 2( وليس يف املادة 189 باعتبار أن هذه األخرية تخص 

املجلس الدستوري من حيث مداوالته ومن حيث اآلجال املتاحة إلبداء آرائه وإصدار قراراته، 

- واعتبارا أّن املرّشع حني خصص نص هذه املادة إلرسال النصوص النهائية املصادق عليها لرئيس 

الجمهورية يف غضون عرشة )10( أيام، وإشعار رئيس الغرفة األخرى والوزير األول بذلك اإلرسال، فإن 

ذلك اإلجراء ال ميس ال صالحيات اإلخطار التي يكلفها الدستور للسلطات املنصوص عليها يف املادة 

187 من الدستور، وال يؤثر يف توقيف أجل الثالثني )30( يوما إلصدار رئيس الجمهورية للقانون، 

- واعتبارا، والحال هذه، أنّه ليس هناك ما يربر اإلحالة إىل مراعاة املادتني 187 و189 من الدستور 

يف نص هذه املادة من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

- واعتبارا بالنتيجة أّن املادة 44 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، تعترب مطابقة جزئيا للدستور، 

يتعني إعادة صياغتها.
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8 - فيام يخص الفقرة 2 من املادة 51 من القانون العضوي موضوع اإلخطار، واملحررة كاآليت:

 " املادة 51:..................................................................................... 

 ميكن مجلس األمة أن يصدر الئحة حسب نفس الرشوط املحددة يف املواد من 53 إىل 56 من هذا 

القانون " . 

- اعتبارا أّن املؤسس الدستوري قد أقّر أن يقدم الوزير األول عرضا حول مخطط عمل الحكومة 

ملجلس األمة مثلام وافق عليه املجلس الشعبي الوطني، وخول مجلس األمة إمكانية إصدار الئحة 

طبقا لنص املادة 94 من الدستور، 

- واعتبارا أّن الدستور، طبقا للامدة 98، نص عىل وجوب تقديم الحكومة سنويا إىل املجلس الشعبي 

املناقشة  الحكومة، وميكن أن تختتم هذه  العامة يعقبه مناقشة عمل  السياسة  بيانا عن  الوطني 

بالئحة، 

- واعتبارا أّن املؤسس الدستوري، حني فصل بني إمكانية إصدار مجلس األمة لالئحة مبناسبة عرض 

مخطط عمل الحكومة، وبني إمكانية اختتام مناقشة املجلس الشعبي الوطني لبيان السياسة العامة 

بالئحة من قبل النواب، فإنه قصد التمييز بني النوعني من اللوائح، من حيث طبيعتها والجهات التي 

تصدرها وإجراءات إعدادها واملصادقة عليها، ومن حيث اآلثار التي ميكن أن ترتتب عنها، 

- واعتبارا أنّه، وإن كان ال يعود للمجلس الدستوري أن يحل محل املرّشع يف مجال الترشيع، فإنه 

واملبادئ  لإلجراءات  املرشع  احرتام  مدى  من  التأكد  الدستوري،  املجلس  من صالحيات  باملقابل، 

الدستورية، 

- واعتبارا أّن املرّشع حني أخضع إصدار الالئحة التي ميكن أن يصدرها مجلس األمة لنفس الرشوط 

املحددة يف املواد من 53 إىل 56 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، يكون قد تجاوز ما تخوله 

إياه املادة 132 من الدستور، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإّن الفقرة 2 من املادة 51 تعترب مطابقة جزئيا للدستور، األمر الذي يستدعي 

إعادة صياغتها.

9 - فيام يخص الفقرة األوىل من املادة 85 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، واملحررة كاآليت:

 " املادة 85: ميكن لجنة التحقيق أن تستمع إىل أي شخص وأن تعاين أي مكان وأن تطلع عىل أية 

معلومة أو وثيقة ترى أن لها عالقة مبوضوع التحقيق، مع مراعاة أحكام املادة 85 أدناه.
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....................................................... -

....................................................... -

....................................................... -

. "....................................................... -

مكان  أي  ومعاينة  ألي شخص  االستامع  إمكانية  التحقيق  للجنة  أجاز  حني  املرشع  أّن  اعتبارا   -

واالطالع عىل أي وثيقة لها عالقة مبوضوع التحقيق، فإنه أحال لرضورة مراعاة أحكام املادة 85 وهو 

يقصد املادة 86 التي تخول لجنة التحقيق االطالع عىل أي وثيقة ماعدا الوثائق ذات الطابع الرسي 

الداخيل  الدولة  الوطني وأمن  الحيوية لالقتصاد  الوطني واملصالح  الدفاع  الذي يهم  واالسرتاتيجي 

والخارجي، 

- واعتبارا بالنتيجة أّن ذكر املادة 85 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، بدل 86، يعد سهوا 

يتعني تداركه.

10 - فيام يخص املادة 99 من القانون العضوي موضوع اإلخطار، واملحررة كاآليت:

 " املادة 99: تحدد كيفيات سري اللجنة املتساوية األعضاء، عند االقتضاء، يف نظامها الداخيل " .

- اعتبارا أّن املؤسس الدستوري أقّر استقاللية غرفتي الربملان يف إعداد نظامها الداخيل مبوجب املادة 

132 من الدستور، وأخضع هذين النظامني الداخليني ملراقبة مطابقتهام للدستور من قبل املجلس 

الدستوري طبقا للامدة 186 )الفقرة 3( من الدستور، 

- واعتبارا أّن املرّشع خول الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا بضبط قواعد أخرى لسريه يف نظام 

داخيل حدد املرشع طرق إعداده واملصادقة عليه وفقا للامدة 102 من القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار، 

- واعتبارا أّن املرّشع خصص الفصل الرابع من القانون العضوي موضوع اإلخطار، للجنة املتساوية 

األعضاء من حيث تشكيلها وطرق سريها وصالحياتها، 

- واعتبارا أّن املرشع نص يف املادة 99 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، عىل تحديد كيفيات سري 

اللجنة املتساوية األعضاء عند االقتضاء، يف نظامها الداخيل، دون ذكر طرق إعداده واملصادقة عليه، 

- واعتبارا أّن النظام الداخيل للجنة املتساوية األعضاء الذي ميكن اللجوء إليه عند االقتضاء، يتضمن 

العضوي،  القانون  عليها يف هذا  املنصوص  األعضاء  املتساوية  اللجنة  تسيري  كيفيات  تطبيق  طرق 

موضوع اإلخطار، 
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املتساوية األعضاء، عند  اللجنة  للمرّشع تحديد كيفيات أخرى لسري  إذا كان يحق  أنّه  - واعتبارا 

االقتضاء، مبوجب نظام داخيل لهذه اللجنة، فإنه يتعني أالّ يدرج يف هذا النص، عند إعداده مواضيع 

من اختصاص القانون العضوي، مراعاة للمبدأ الدستوري القايض بتوزيع االختصاصات، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإّن املادة 99 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، تعترب مطابقة للدستور 

رشيطة مراعاة التحفظ املذكور أعاله. 

11 - فيام يخص املادة 102 من القانون العضوي موضوع اإلخطار، واملحررة كاآليت:

 " املادة 102: تضبط القواعد األخرى لسري الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا، يف نظام داخيل 

تقرتحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتني يرأسها أكرب األعضاء سنا، ويصادق عليه الربملان بغرفتيه 

املجتمعتني معا يف بداية جلساته " .

بغرفتيه  املنعقد  الربملان  تخول  اإلخطار،  موضوع  العضوي،  القانون  من   102 املادة  أّن  اعتبارا   -

املجتمعتني معا، صالحية ضبط القواعد األخرى لسريه يف نظام داخيل وفق إجراءات محددة، 

- واعتبارا أنّه إذا كان من صالحية الربملان أن يضع قواعد سريه عندما يكون مجتمعا بغرفتيه يف 

نص غري النصني املذكورين يف الفقرة 3 من املادة 132 من الدستور، فإنّه يتعني أالّ تدرج يف هذا 

النص عند إعداده، مواضيع من اختصاص القانون العضوي مراعاة للمبدأ الدستوري القايض بتوزيع 

االختصاصات، 

- واعتبارا أّن املجلس الدستوري يؤكد عىل مضمون التحفظ الذي أثاره بهذا الخصوص يف رأيه رقم 

08/ر.ق.ع/م.د/99 املؤرخ يف 5 ذي القعدة عام 1419 املوافق 21 فرباير سنة 1999، ويذكر بأن آراءه 

وقراراته تكتيس حجية اليشء املقيض به، وحجية ما تم تفسريه، وأنها نهائية وملزمة لجميع السلطات 

العمومية والسلطات اإلدارية والقضائية طبقا للامدة 191 )الفقرة 3( من الدستور، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإّن املادة 102 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور مع 

مراعاة التحفظ املذكور أعاله.

لهذه األسباب

يديل بالرأي التايل:

يف الشكل :

أوال: أن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وعملهام، وكذا 
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العالقات الوظيفية بينهام وبني الحكومة، قد متت املصادقة عليه طبقا للامدة 141 )الفقرة 2( من 

الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي 

يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهام، وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني 

الحكومة للدستور، تم تطبيقا ألحكام الفقرة 2 من املادة 186 من الدستور.

يف املوضوع:

أوال: فيام يخص عنوان القانون العضوي موضوع اإلخطار:

- يعد عنوان القانون العضوي مطابقا جزئيا للدستور، وتعاد صياغته كاآليت:

 " قانون عضوي رقم .... مؤرخ يف .............، يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، 

وعملهام، وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني الحكومة " .

ثانيا: فيام يخص تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار:

- تعاد صياغة التأشرية األوىل كاآليت:

 بناء عىل الدستور، السيام املواد 94 و98 و114 )الفقرة 2( و130 و131 و132 و133 )الفقرة األوىل( 

و134 و135 و136 و137 و138 و139 و141 )الفقرتان 2 و3( و142 و145 و151 و152 و153 و154 

و155 و180 و191 منه.

ثالثا: فيام يخص مواد القانون العضوي موضوع اإلخطار:

1 - تستبدل عبارة " يهدف " بعبارة " يحدد " يف املادة األوىل.

2 - تعد املادة 6 مطابقة للدستور، رشيطة مراعاة التحفظ املثار أعاله.

-3 تعد املادة 15 غري مطابقة للدستور.

4 - تعد املادة 20 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كام يأيت:

 " املادة 20: عالوة عىل الرشوط املنصوص عليها يف املادتني 136 و137 من الدستور، يرفق كل مرشوع 

أو اقرتاح قانون بعرض أسباب، ويحرر نصه يف شكل مواد. " 

5 - يضاف حرف " أو " قبل عبارة " تم رفضه " يف نص املادة 24.
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6 - تعد الفقرة األوىل من املادة 38 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كام يأيت:

 " املادة 38: يـطبـق إجراء التصويت دون مناقشة عىل األوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية عىل 

كل غرفة للموافقة عليها وفقا ألحكام الفقرتني األوىل و2 من املادة 142 من الدستور .... " .

7 - تعد املادة 44 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كام يأيت:

 " املادة 44: يرسل رئيس مجلس األمة أو رئيس املجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، النص النهايئ 

املصادق عليه إىل رئيس الجمهورية يف غضون عرشة )10( أيام، ويشعر رئيس الغرفة األخرى والوزير 

األول بهذا اإلرسال " .

8 - تعد الفقرة 2 من املادة 51 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كام يأيت:

 " املادة 51: ...................................................................................

ميكن مجلس األمة أن يصدر الئحة. " 

9 - تستبدل عبارة " املادة 85 أدناه " بعبارة " املادة 86 أدناه " يف نص املادة 85.

10 - تعد املادة 99 مطابقة للدستور، رشيطة مراعاة التحفظ املثار أعاله.

11 - تعد املادة 102 مطابقة للدستور، رشيطة مراعاة التحفظ املثار سابقا.

القانون  باقي أحكام  للفصل عن  قابلة  للدستور،  كليا  أو  املطابقة جزئيا  تعترب األحكام غري  رابعا: 

العضوي، موضوع اإلخطار.

خامسا: تعد باقي أحكام القانون العضوي موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور.

سادسا: يبلغ هذا الرأي إىل رئيس الجمهورية.

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته املنعقدة بتاريخ 29 شوال وأول و2 و7 و8 ذي القعدة عام 

1437 املوافق 3 و4 و5 و10 و11 غشت سنة 2016.

رئيس املجلس الدستوري  

مراد مدليس
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سنة 2017

اآلراء:

رأي رقم 01/ر.ق.ع./م.د/2017 مؤرخ يف 17 جامدى اَلثانية عام 1438 املوافق 16 

مارس سنة 2017 يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املعدل للقانون العضوي رقم 

05-11 املؤرخ يف 10 جامدى الثانية عام 1426 املوافق 17 يوليو سنة 2005 واملتعلق 

بالتنظيم القضايئ، للدستور.

إن املجلس الدستـــوري، 

)الفقرة 2( من  املادة 186  الدستوري طبقا ألحكام  الجمهورية املجلس  بناء عىل اخطار رئيس   -

الدستور بالرسالة املؤرخة يف 5 مارس سنة 2017 املسجلة باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 

5 مارس سنة 2017 تحت رقم 01، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي املعدل للقانون العضوي 

رقم 05-11 املؤرخ يف 10 جامدى الثانية عام 1426 املوافق 17 يوليو 2005 سنة واملتعلق بالتنظيم 

القضايئ، للدستور، 

- وبناء عىل الدستور ال سيام املواد 136 )الفقرتان األوىل و3( و140، و141 و144 و160 )الفقرة 2( 

و182 )الفقرة األوىل( و186 )الفقرة 2( و189 )الفقرة األوىل( و191 منه، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 28 جامدى الثانية عام 1437 املوافق 6 أبريل سنة 2016 املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، 

وبعد االستامع اىل العضو املقرر، 

يف الشكل :

-اعتبارا أن القانون العضوي املعدل للقانون العضوي رقم 05-11 املؤرخ يف 10 جامدى الثانية عام 

1426 املوافق 17 يوليو سنة 2005 واملتعلق بالتنظيم القضايئ، موضوع االخطار، أودع مرشوعه الوزير 

األول لدى مكتب املجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للامدة 136 الفقرتان 

)األوىل و3( من الدستور، 

-اعتبارا أن القانون العضوي املعدل للقانون العضوي املتعلق بالتنظيم القضايئ، موضوع اإلخطار، 

املعروض عىل املجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مرشوعه، وفقا للامدة 138 من 

الدستور، موضوع مناقشة من طرف املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وحصل وفقا للامدة 

141 )الفقرة 2( من الدستور عىل مصادقة املجلس الشعبي الوطني يف جلسته املنعقدة بتاريخ 21 
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ربيع الثاين عام 1438 املوافق 19 يناير سنة 2017، وكذا مصادقة مجلس األمة يف جلسته املنعقدة 

بتاريخ 2 جامدى الثانية عام 1438 املوافق أول مارس سنة 2017، خالل دورة الربملان العادية املفتوحة 

بتاريخ 03 ذي الحجة عام 1437املوافق 4 سبتمرب سنة 2016، 

-واعتبارا أن اخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري ملراقبة القانون العضوي املعدل للقانون 

العضوي رقم 05-11 املؤرخ يف 10 جامدي الثانية عام 1426 املوافق 17 يوليو سنة 2005 املتعلق 

بالتنظيم القضايئ، للدستور، جاء طبقا ألحكام املادة 186 الفقرة )2( من الدستور.

يف املوضوع:

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

1 - فيام يخص عدم االشارة اىل املطة 5 من املادة 141 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي، 

موضوع االخطار، 

-اعتبارا ان املشــّرع استند ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع االخطار، اىل املادة 141 من 

الدستور، لكنه مل يحدد أن موضوع املطة الخامسة )5( منها هو الذي ينّص عىل أن التنظيم القضايئ 

يدخل ضمن مجاالت القانون العضوي، 

- واعتبارا، بالنتيجة، أن عــدم اإلستناد إىل املطـّة 5 من املادة 141 ضمن تأشريات القانون العضوي، 

موضوع اإلخطار، يعّد سهـــوا يتعني تداركه.

2 - فيام يخص عدم االشارة اىل الفقرة 2 من املادة 160 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي 

موضوع اإلخطار، 

- اعتبارا ان املرّشع استنـــد ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع االخطار، اىل املادة 160 من 

الدستور، لكنه مل يحدد أن الفقرة 2 منها، التي تنص عىل أن القانون يضمن التقايض عىل درجتني 

يف املسائل الجزائية، ويحدد كيفيات تطبيقها، هي التي تخص القانون العضوي، موضوع االخطار، 

- واعتبارا، بالنتيجة، أن عدم اإلستناد إىل الفقرة 2 من املادة 160 ضمن تأشريات القانون العضوي، 

موضوع اإلخطار، يعّد سهوا يتعني تداركه.

ثانيا: فيام يخص أحكام القانون العضوي، موضوع االخطار.

فيام يخص املادة 2 التي تعدل املادة 18 من القانون العضوي رقم 05-11 املؤرخ يف 10 جامدى 

الثانية عام 1426 املوافق 17 يوليو سنة 2005 واملتعلق بالتنظيم القضايئ، واملادة 3 التي تعدل عنوان 
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القسم الثاين من الفصل الرابع، وكذا املادة 4 التي تعدل املادة 19 من نفس القانون العضوي املذكور 

أعاله، مأخوذة مجتمعة إلتحادهام يف العلّة، 

-اعتبارا أن املادتني 18 و19 املذكورتني أعاله تنصان عىل التوايل، عىل أنه " توجد مبقر كل مجلس 

قضايئ محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية، يحدد اختصاصهام وتشكيالتهام وسريهام 

مبوجب الترشيع الساري املفعول "، وعىل أنه " تحدد القواعد املتعلقة باختصاص الجهات القضائية 

العسكرية وتنظيمها وسريها مبوجب قانون القضاء العسكري "، 

- واعتبارا ان الربملان طبقا للامدة 140 )املطّة 6( من الدستور، يشــّرع يف مجال القواعد املتعلقة 

بإنشاء الهيئات القضائية، 

- واعتبارا أن موضوع املادتني 18 و19 من القانون العضوي املذكورتني أعاله، جاء محرتما ألحكام 

الفقـــرة 2 من املادة 160 من الدستور، التي تنّص عىل أن القانون يضمن التقايض عىل درجتني يف 

املسائل الجزائية، ويحدد كيفيات تطبيقها، 

- واعتبارا أن التقايض عىل درجتني يف املسائل الجزائية، يهدف اىل تجسيـــد مبادئ املحاكمة العادلة 

واملساواة والحقوق التي يضمنها الدستور للمتقاضيــن.

لهذه األسباب

يديل بالــرأي اآلتـــي: 

يف الشكل :

أوال: إن إجراءات اإلعداد واملصادقة عىل القانون العضوي املعدل للقانون العضوي رقم 05-11 املؤرخ 

يف 10 جامدى الثانية عام 1426 املوافق 17 يوليو سنة 2005 واملتعلق بالتنظيم القضايئ، موضوع 

االخطار، جاءت تطبيقا ألحكام املادتني 136 )الفقرتان أوىل و3(، و141 )املطة 5( من الدستور، فهي 

مطابقة للدستور، 

ثانيا: أن اخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي املعدل 

للقانون العضوي املذكور أعاله، موضوع اإلخطار، للدستور، تـــّم تطبيقا ألحكام املادة 186 )الفقرة 

2( من الدستور، فهو مطابق للدستور، 

يف املوضوع:

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 
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1 - اإلشارة إىل املطة 5 من املادة 141 من الدستور، ضمن التأشريات.

2 - اإلشارة إىل الفقرة 2 من املادة 160 من الدستور، ضمن التأشريات.

ثانيا: يعـّد القانون العضوي، موضوع االخطار، مطابقا للدستور. 

ثالثا: يبلّغ هذا الـــرأي اىل رئــيس الجمهوريـــة.

رابعا: ينشـــر هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهذا تـــداول املجلس الدستــــوري يف جلسته املنعقدة بتاريخ 17جامدى الثانية عام 1438 املوافق 

16 مارس سنة 2017.

رئيس املجلس الدستوري  

مراد مدليس
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رأي رقم 02/ ر. ن.د/ م.د/ 17 مؤرخ يف أول ذي القعدة عام 1438 املوافق 25 يوليو 

سنة 2017، يتعلق مبراقبة مطابقة النظام الداخيل ملجلس األمة، للدستور.

إّن املجلس الدستوري

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية، طبقا ألحكام املادتني 186 )الفقرة 3( و187 من الدستور، برسالة 

للمجلس  العامة  باألمانة  واملسجلة  258/أ.ع.ح/ 2017،  رقم  2يوليو سنة 2017 تحت  مؤرخة يف 

الدستوري بتاريخ 2يوليو سنة 2017 تحت رقم 04، قصد مراقبة مطابقة النظام الداخيل ملجلس 

األمة للدستور، 

- وبناء عىل الدستور، السيام املواد 132 )الفقرة 3( و182 )الفقرة األوىل( و186 )الفقرة 3( و189 

)الفقرة األوىل( منه، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 28جامدى الثانية عام 1437 املوافق 6 أبريل سنة 2016 املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، 

وبعد االستامع إىل العضو املقرر، 

وبعد املداولة، 

يف الشــكل 

أوال: فيام يخص اإلخطار:

- اعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة النظام الداخيل 

ملجلس األمة للدستور، جاء طبقا ألحكام املادتني 186 )الفقرة 3( و187 من الدستور، 

- واعتبارا أن النظام الداخيل ملجلس األمة، املعروض عىل املجلس الدستوري ملراقبة مطابقته للدستور، 

قد تم إعداده واملصادقة عليه يف الجلسة العلنية العامة بتاريخ 25رمضان عام 1438 املوافق 20 

يونيو سنة 2017، وفقا للفقرة 3 من املادة 132 من الدستور.

ثانيا: فيام يخص الرشوع يف تطبيق النظام الداخيل:

- اعتبارا أنه يستمد من االختصاص الذي أقره املؤسس الدستوري لغرفتي الربملان، بناء عىل املادة 132 

من الدستور، بإعداد نظامهام الداخيل واملصادقة عليه بكل سيادة، أنهام يتمتعان كذلك بصالحية 

تعديل هذين النصني وفق ما تراه كل غرفة من الغرفتني، 
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- واعتبارا أن الدستور، السيام يف املادة 186 )الفقرة 3( أقر إخضاع النظامني الداخليني لغرفتي الربملان 

وجوبا لرقابة مطابقة أحكامهام مع الدستور، من قبل املجلس الدستوري، وأوكل صالحية اإلخطار يف 

هذه الحالة إىل رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور، وذلك قبل أن يصبح النظام الداخيل قابال 

للتطبيق ومن ثم واجب التنفيذ، طبقا ملا نصت عليه املادة 191 )الفقرة 3( من الدستور، 

- واعتبارا بالنتيجة أن النص املشار إليه يف املادة 132 )الفقرة 3( من الدستور، وكل تعديل له، ال 

يكتيس صفة النظام الداخيل إال من يوم تاريخ ترصيح املجلس الدستوري مبطابقته للدستور.

يف املوضوع:

أوال: فيام يخص تأشريات النظام الداخيل ملجلس األمة، موضوع اإلخطار:

1 - فيام يخص االستناد إىل النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري :

- اعتبارا أن مجلس األمة استند إىل النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري ضمن تأشريات 

املجلس  إخطار  إجراءات  تخص  مادة  تضمن  أنه  أساس  عىل  اإلخطار،  موضوع  الداخيل،  نظامه 

الدستوري من قبل 30 عضوا من مجلس األمة وفقا للامدة 187 )الفقرة 2( من الدستور، 

- واعتبارا أن النظام املحّدد لقواعد عمل املجلس الدستوري املَُعدِّ طبقا ألحكام املادة 189 )الفقرة 

بالطابع  الدستوري، ودون املساس  الدستور، يحدد قواعد وإجراءات تخّص عمل املجلس  3( من 

االلزامي للنظام املحّدد لقواعد عمل املجلس الدستوري، فإنه ال ميكن أن يشّكل أساسا إلنشاء قواعد 

عمل مؤسسات وهيئات أخرى، 

املجلس  لقواعد عمل  املحدد  النظام  إىل  االستناد  األمة  فإنه ال ميكن ملجلس  بالنتيجة،  واعتبارا   -

الدستوري ضمن تأشريات نظامه الداخيل موضوع اإلخطار.

-2فيام يخص اإلشارة إىل التحفظات التفسريية ضمن تأشريات النظام الداخيل ملجلس األمة، موضوع 

اإلخطار : 

- اعتبارا أن املادة 191 )الفقرة 3( من الدستور تنص عىل أن أراء املجلس الدستوري وقراراته نهائية 

وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات اإلدارية والقضائية، 

- واعتبارا أن قصد املؤسس الدستوري من ذلك هو إقرار أن اآلراء والقرارات التي يتخذها املجلس 

الدستوري تكتيس حجيّة اليشء املقيض فيه، سواء يف أسبابها أو منطوقها، 

- واعتبارا أن املجلس الدستوري يف مامرسته لصالحياته الدستورية، فإنه عندما يرصح مبطابقة حكم 
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ترشيعي أو تنظيمي للدستور رشيطة مراعاة التحفظ التفسريي الذي يقيد به الترصيح باملطابقة، 

فإن هذا التحفظ يكتيس هو أيضا، حجيّة اليشء املقيض فيه، ويلزم السلطات بتطبيقه وفق التفسري 

الذي أعطاه املجلس الدستوري لهذا الحكم، 

- واعتبارا أن هدف تسهيل تطبيق هذه التحفظات، والتي ال ميكن فصلها عن األحكام الترشيعية أو 

التنظيمية املعنية بها، يقتيض بأن تدرج يف تأشريات النص املعروض عىل املجلس الدستوري ملراقبة 

مطابقته للدستور، األحكام الترشيعية التي جاء الترصيح مبطابقتها للدستور مقيدا بتحفظ تفسريي، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج هذه األحكام ضمن تأشريات النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع 

اإلخطار، يعد ضامنا أساسيا للتطبيق الكيل ملبدأ حجية اليشء املقيض فيه، 

ثانيا: فيام يخص بعض املصطلحات الواردة يف النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار:

1 - فيام يخص مصطلحي " النصوص القانونية " و" نص القانون " الواردين يف املواد34 و35 و40 

و66 )املطّة 4(، ويف عنوان الفصل الثاين من الباب الخامس، ويف املادة 69 )الفقرتني 1 و3(، يف عنوان 

القسم األول والثاين والثالث من الفصل الرابع من الباب الخامس، ويف املواد82 و85 و86 و87 مأخوذة 

مجتمعة التحادها يف املوضوع والعلة : 

- اعتبارا أن تضمني هذين املصطلحني يف أحكام النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار، قد 

يستشف أنهام جاءا باعتبارهام نصني مختلفني عن مرشوع القانون أو اقرتاح القانون، 

- واعتبارا أن حق املبادرة بالقوانني الذي خوله الدستور لكل من الوزير األول والنواب وأعضاء مجلس 

األمة، يتخذ إحدى الصورتني: إما مشاريع قوانني إذا كانت املبادرة من الوزير األول أو اقرتاح قوانني 

إذا كانت املبادرة من النواب أو أعضاء مجلس األمة، كام كرستها املواد 136 و137 و138 و139 من 

الدستور، 

- واعتبارا أنه إذا كان مجلس األمة باستعامله ملصطلحي " النصوص القانونية " أو " نص القانون " 

املذكورين أعاله يقصد بهام يف النظام الداخيل موضوع اإلخطار، اإلشارة إىل النص الذي صّوت عليه 

املجلس الشعبي الوطني، فإن ذلك ال يعني اعتبار كل منهام نصا مختلفا عن مرشوع القانون أو اقرتاح 

القانون كام يستنتج من صياغة واستخدام هذين املصطلحني يف األحكام املذكورة أعاله، 

- واعتبارا أن النص ال يكتيس صفة القانونية إال بتصويت ومصادقة غرفتي الربملان عليه وإصداره 

من قبل رئيس الجمهورية، طبقا للامدة 144 من الدستور مع مراعاة أحكام املادتني 142 و145 من 

الدستور، 
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- واعتبارا أن املصطلح املكرّس يف الدستور طبقا للامدة 138 والقانون العضوي رقم 16-12 الذي 

يحّدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، وعملهام، وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني 

الحكومة، يف املواد 28و39و41 منه، هو " النص الذي صّوتت عليه الغرفة األخرى " أو " النص املصّوت 

 عليه " أو " النص املتضمن ... " ومن ثم فإن مجلس األمة حني استعمل مصطلح " نص قانون " 

أو " نصوص قانونية " يف املواد واألحكام املذكورة أعاله، يكون قد أضفى معنى مغايرا للمعنى املقصود 

من محتوى هذه املواد واألحكام، األمر الذي يعترب سهوا يتعني تداركه، 

2 - فيام يخص مصطلح " إيفاد " الوارد يف املادة 52 من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار:

- اعتبارا أن مجلس األمة باستعامله مصطلح " إيفاد " يف املادة املذكورة أعاله، وإقراره إجراء تقديم 

اللجنة الدامئة طلب إيفاد بعثة استعالمية مؤقتة، فإنه مل يعرّب بأمانة عن مصطلح " تشكيل " املكرّس 

دستوريا، وبذلك يكون قد أضفى معنى مغايرا ملا ورد يف املادة 134 )الفقرة 2( من الدستور ومختلفا 

عن املعنى املقصود من محتوى املادة 52 من النظام الداخيل موضوع اإلخطار التي تفيد إمكانية 

تشكيل اللجنة الدامئة للبعثة االستعالمية املؤقتة، األمر الذي يعترب سهوا يتعني تداركه، 

3 - فيام يخص مصطلح " حزب " الوارد يف الفقرة 3 من املادة 63 من النظام الداخيل ملجلس األمة 

موضوع اإلخطار:

- اعتبارا أن استعامل مصطلح " حزب " يف املادة املذكورة أعاله، مل يعرب بأمانة عن مصطلح " حزب 

سيايس " املكرس يف الدستور والقانون العضوي رقم 12-04 املتعلق باألحزاب السياسية، والقانون 

العضوي رقم 16-12 املذكور أعاله، األمر الذي يعّد سهوا يتعني تداركه.

4 - فيام يخّص مصطلح " نصوص القوانني العادية " ومصطلح " نصوص القوانني العضوية " الواردين 

يف املادة 80 الفقرة األوىل من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار:

- اعتبارا أن استعامل مصطلح نصوص القوانني العادية ونصوص القوانني العضوية دون إضافة كلمة 

" مشاريع " يف نص املادة املذكورة أعاله، مل يعرّب بأمانة عن مصطلح مشاريع القوانني العادية أو 

مشاريع القوانني العضوية املستعمل يف نص املادة 138 )الفقرة 4( من الدستور، ونص املادة 41 

من القانون العضوي رقم 16-12 املذكور أعاله، اللذين استندت إليهام املادة 80 من النظام الداخيل 

موضوع اإلخطار، األمر الذي يعترب سهوا يقتيض تداركه.

الداخيل ملجلس األمة  النظام  املادة 92 من  الوارد يف نص   " " املجموعة  فيام يخص مصطلح   -  5

موضوع اإلخطار:

- اعتبارا أن مجلس األمة حني استعمل مصطلح " مجموعة " يف نص املادة املذكورة أعاله، يكون قد 
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أضفى معنى مغايرا للمعنى املقصود من محتوى هذه املادة التي تفيد اقرتاح جدول أعامل املجموعة 

أو املجموعات الربملانية من املعارضة، عمال بأحكام املادة 114 )الفقرة 2( من الدستور، األمر الذي 

يعترب سهوا يتعني تداركه.

فيام يخص سقوط عبارة " عىل املجلس " يف نص الفقرة 3 من املادة 140 من النظام الداخيل ملجلس 

األمة موضوع اإلخطار:

- اعتبارا أن مجلس األمة يف صياغته للفقرة 2 من املادة 140 من النظام الداخيل موضوع اإلخطار 

أسقط عبارة " عىل املجلس " يف بداية الفقرة املذكورة " يعرض املكتب املسألة ... من أجل البت فيها 

"، حيث أنه يف حالة عدم إضافة هذا املصطلح يكون قد أضفى معنى مغايرا للمعنى املقصود من 

محتوى هذه الفقرة من املادة 140، األمر الذي يعد سهوا يتعني تداركه.

ثالــثا: فيام يخص مواد النظام الداخيل ملجلس األمة، موضوع اإلخطار :

الداخيل ملجلس األمة  النظام  املادة 2 من  الفقرة األوىل من  النهائية " يف   " فيام يخص كلمة   -  1

موضوع اإلخطار :

- اعتبارا أن الفقرة األوىل من املادة 2 من النظام الداخيل ملجلس األمة، موضوع اإلخطار، تستند إىل 

املادة 130 من الدستور، ونّصت عىل أن مجلس األمة يعقد جلسته األوىل من الفرتة الترشيعية يف اليوم 

الخامس عرش )15( الذي ييل إعالن املجلس الدستوري النتائج النهائية النتخاب أعضاء مجلس األمة، 

- واعتبارا أن املادة 130 من الدستور نّصت يف فقرتها األوىل عىل أن الفرتة الترشيعية تبتدئ وجوبا 

يف اليوم الخامس عرش )15( الذي ييل تاريخ إعالن املجلس الدستوري النتائج، دون أن تتضمن كلمة 

النهائية، ونّصت يف فقرتها الثالثة عىل أن تطبق األحكام السابقة الذكر عىل مجلس األمة، 

- واعتبارا أن مجلس األمة عندما أدرج يف نص املادة 2 )الفقرة األوىل( من النظام الداخيل موضوع 

إليه  اتجه  بأمانة عام  الداخيل أحكاما ال تعرّب  "، يكون قد ضّمن نظامه  النهائية   " اإلخطار، كلمة 

املؤّسس الدستوري، وعليه تعّد الفقرة األوىل من املادة 2 مطابقة جزئيا للدستور فيام يخص ذكر 

كلمة " النهائية " .

2 - فيام يخص الفقرة 3 من املادة 3 من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار، مأخوذة منفردة:

- اعتبارا أن الشطر األخري من الفقرة 3 من املادة 3 من النظام الداخيل تنص عىل أن إثبات العضوية 

يتم مع مراعاة ما يتخذه املجلس الدستوري الحقا من قرارات إلغاء انتخاب أو إعادة النظر يف نتائج 

االنتخاب، 
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- واعتبارا أنه بافرتاض وقوع تغريات محتملة للنتائج بعد إثبات عضوية أعضاء مجلس األمة، مراعاة 

ملا قد يتخذه املجلس الدستوري من قرارات إلغاء االنتخاب أو تعديل محرض النتائج، فإن مجلس 

األمة يكون قد وضع إجراء يتناقض مع مضمون املادة 182 )الفقرة 3( من الدستور، 

- واعتبارا يف الواقع، وبالنظر لألحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري املؤرخ يف 6 مارس 

2016، السيام املادة 182 )الفقرة 3( منه، فإن النتائج النهائية لالنتخابات الترشيعية ال يتم اإلعالن 

عنها إال بعد الفصل يف الطعون التي يتلقاها املجلس الدستوري حول النتائج املؤقتة لالنتخابات، 

ومن ثم فإنه ومبجرد إثبات عضوية األعضاء عىل أساس النتائج النهائية فال يعود هناك مجال لتقديم 

الطعون، ويرتتب عىل ذلك أن مجلس األمة يكون قد ضّمن نظامه الداخيل إجراء كان محّل تعديل 

يف نص الدستور، 

- واعتبارا أن األحكام املتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس األمة املنتخبني الواردة يف القانون العضوي 

رقم 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، السيام املواد 128 و130 و 131 منه، تبني أن رقابة املجلس 

الدستوري لصحة عمليات االنتخابات الترشيعية وإعالن نتائجها وتلقي الطعون بشأنها، والبّت فيها 

مبوجب قرارات معلّلة سواء بإلغاء االنتخاب املحتّج عليه، أو تعديل محرض النتائج واإلعالن النهايئ 

للفائز الرشعي، وحتى يف حالة إلغاء االنتخاب وإعادة تنظيم االقرتاع من جديد، فإن اآلجال املحددة 

لتلك العمليات تبقى يف حدود أجل الخمسة عرش )15( يوما البتداء الفرتة الترشيعية وبالتايل إثبات 

عضوية األعضاء، كام حددتها املادة 130 )الفقرة األوىل( من الدستور، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة 3 من املادة 3 من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار، 

تعّد مطابقة جزئيا للدستور.

3 - فيام يخص الفقرة األخرية من املادة 3 من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار، مأخوذة 

منفردة:

- اعتبارا أن الفقرة األخرية من املادة 3 من النظام الداخيل موضوع اإلخطار، تنص عىل أنه تحال 

الحاالت املتحّفظ عليها عىل لجنة الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق اإلنسان والتنظيم املحيل وتهيئة 

اإلقليم والتقسيم اإلقليمي، التي تعرض عىل املجلس تقريرا يف املوضوع وذلك يف أجل أقصاه خمسة 

عرش )15( يوما من تاريخ اإلحالة، 

- واعتبارا أنه إذا كان ملجلس األمة أن يضع بكل سيادة القواعد التي تعود ملجال نظامه الداخيل، 

فإنه يعود باملقابل للمجلس الدستوري أن يتأكد من أن تلك القواعد تتطابق مع أحكام الدستور 

وتحرتم مبدأ توزيع االختصاصات، 
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- واعتبارا أنه يُفَهم من نص الفقرة األخرية من املادة 3 من النظام الداخيل، أن الحاالت املتحّفظ 

عليها املحالة عىل لجنة الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق اإلنسان والتنظيم املحيل وتهيئة اإلقليم 

والتقسيم اإلقليمي، يُبَتُّ فيها يف جلسة عامة بعد عرض تقرير اللجنة، بإثبات أو عدم إثبات عضوية 

األعضاء املتحّفظ عليهم، مبا يتطابق مع أحكام املادتني 121 و130 من الدستور، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة األخرية من املادة 3 من النظام الداخيل موضوع اإلخطار، تعّد مطابقة 

للدستور رشيطة احرتام التحّفظ املثار أعاله، 

4 - فيام يخص املادة 4 من النظام الداخيل موضوع اإلخطار : 

- اعتبارا أن املادة 4 من النظام الداخيل موضوع اإلخطار تنص عىل أن يسّجل مجلس األمة يف جلسة 

عامة حالة عدم إثبات عضوية أحد أعضائه أو أكرث، أو حالة إثبات عضو جديد أو أكرث، بعد تبليغ 

باألعضاء  الخاصة  املنازعات  بالفصل يف  املتعلقة  الدستوري  املجلس  بقرارات  األمة  رئيس مجلس 

املنتخبني، 

- واعتبارا أن حالة عدم إثبات عضوية أحد األعضاء أو أكرث أو حالة إثبات عضو جديد أو أكرث، ال 

النهائية  للنتائج  الدستوري  املنازعات االنتخابية وإعالن املجلس  البّت يف  ميكن توقع حدوثها بعد 

لالنتخابات طبقا للامدة 182 )الفقرة 3( من الدستور، وطاملا أن ذلك اإلعالن ال يتم إال بعد فصل 

املجلس الدستوري يف الطعون التي يتلقاها حول النتائج املؤقتة لالنتخابات، ويرتتب عىل ذلك أن 

املادة 4 من النظام الداخيل تصبح بدون موضوع، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن املادة 4 من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار تعترب غري مطابقة 

للدستور.

5 - فيام يخص املواد 7 )الفقرة األوىل( و13 )املطة1( و51 و64 و65 و70 )الفقرات األوىل و2 و5(

و81 و85 و91 و95 و96 )الفقرة األوىل(و97 و99 و103 و139، مأخوذة مجتمعة التحادها يف العلّة:

املواد واألحكام  الداخيل، موضوع اإلخطار، أدرج يف  لنظامه  اعتبارا أن مجلس األمة يف إعداده   -

املذكورة أعاله، أحكاما من الدستور أو من القانون العضوي رقم 16-12 املذكور أعاله، بنقلها حرفيا 

و/ أو نقل مضمونها، 

- واعتبارا أن املادة 132 من الدستور كرّست يف فقرتها الثالثة مبدأ استقاللية مجلس األمة يف إعداد 

نظامه الداخيل واملصادقة عليه، وأن هذا املبدأ يقتيض بأن يكون اختصاص مجلس األمة، عند وضع 

قواعد عمله الداخيل محصورا يف النطاق الذي ال يدخل ضن مجال الفقرة األوىل من املادة 132 من 

الدستور أو مجاالت القانون األخرى، ألن ذلك ميّس اختصاصات سلطات أخرى، تتطلب بالتايل تدخل 
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تلك السلطات يف إعداد هذه النصوص واملصادقة عليها، 

أو  دستورية  ألحكام  تطبيقية  إجراءات  تضّمن  وإن  األمة،  ملجلس  الداخيل  النظام  أن  واعتبارا   -

أحكام من القانون العضوي املذكور أعاله، إال أن ذلك ال مينع مجلس األمة من أن يحّدد يف نظامه 

الداخيل إجراءات تطبيقية ألحكام أخرى لها عالقة بعمله الداخيل رشيطة أالّ متّس هذه اإلجراءات 

باختصاصات سلطات أخرى، 

- واعتبارا أن نقل بعض أحكام القانون العضوي إىل النظام الداخيل ملجلس األمة حرفيا و/أو نقل 

القانون العضوي  مضمونها، ال يشّكل يف حّد ذاته إجراءات تطبيقية لحكم دستوري أو حكم من 

املذكور أعاله، وإمنا يعّد يف الحقيقة نقال إىل النظام الداخيل ملواد هي من اختصاص القانون العضوي 

التي يخضع إعدادها واملصادقة عليها لإلجراءات املقررة يف الدستور، وبالتايل فإن إدراجها يف النظام 

الداخيل يسمح بتعديلها وفق إجراءات تعديل النظام الداخيل، 

- واعتبارا أنه إذا كانت نيّة مجلس األمة إيجاد مرجعية إلجراءات تطبيقية تعّد من النظام الداخيل، 

فإن مجرد االستناد إىل األحكام املرجعية املعنية يف الدستور والقانون العضوي وذكر أرقامها يعّد 

يف حّد ذاته كافيا، حيث أنه بخالف ذلك، يكون قد نقل مواد من مجال القانون العضوي املذكور 

أعاله، إىل النظام الداخيل ومن ثّم يكون قد أخّل بتوزيع االختصاصات كام حددته املادة 132 من 

الدستور يف فقرتيها األوىل والثالثة، األمر الذي أكده املجلس الدستوري يف رأيه رقم 09/ ر. ن. د/ م 

د/ 99 املؤرخ يف 14 شعبان عام 1420 املوافق 22 نوفمرب سنة 1999 املتعلق مبراقبة مطابقة النظام 

الداخيل، املعّدل واملتّمم، ملجلس األمة، للدستور، 

6 - فيام يخص املطّة 14 من املادة 13 والفقرة 3 من املادة 102 والفقرة 5 من املادة 118 والفقرة 

الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار، مأخوذة مجتمعة التحادها  النظام  املادة 128 من   3 من 

يف املوضوع:

- اعتبارا أن املادة 13 من النظام الداخيل ملجلس األمة تنص عىل الصالحيات األخرى ملكتب املجلس، 

باإلضافة إىل الصالحيات التي يخولها إياه القانون العضوي رقم 16-12 املذكور أعاله، ونصت يف املطّة 

12 منها عىل صالحية تحديد املكتب كيفيات تطبيق النظام الداخيل، 

- واعتبارا أن الفقرات املذكورة أعاله أحالت هي األخرى ملكتب مجلس األمة تحديد كيفيات تطبيق 

هذه املواد، 

- واعتبارا أنه إذا كان ملجلس األمة أن يضع بكل سيادة القواعد التي تعود ملجال نظامه الداخيل، 

فإنه يعود باملقابل للمجلس الدستوري أن يتأكد أن تلك اإلحالة تدخل يف إطار توزيع االختصاصات 
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بني مجال القانون ومجال النظام الداخيل لغرفة الربملان، 

الداخيل، ملكتب املجلس،  النظام  التطبيق لحكم من أحكام  بإحالة تحديد كيفيات  أنه  - واعتبارا 

فعليه أن ال يكون الهدف من ذلك إنشاء قواعد جديدة، وأن يتقيد مكتب مجلس األمة بكل رصامة 

مبجال التطبيق و مبوضوع هذه األحكام، و أنه يف الحالة العكسية يكون قد أخل باملبدأ الدستوري 

املتعلق بتوزيع االختصاصات، 

- واعتبارا بالنتيجة، أنه ويف ظل احرتام هذا التحفظ، فإن املطّة 14من املادة 13، والفقرة 3 من املادة 

102، والفقرة 5 من املادة 118 والفقرة 3 من املادة 128 تعد مطابقة للدستور.

7 - فيام يخص املادة 45 من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار:

- اعتبارا أن املادة 45 من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار، تنص عىل أن اللجنة املختصة 

الرشوع  اثنني من  أجل شهرين  عليها يف  أحيل  قانون  اقرتاح  أو  قانون  تقريرها عن مرشوع   تعد 

يف دراسته، مستندة إىل املادة 25 من القانون العضوي رقم 16-12 املذكور أعاله، 

- واعتبارا أن املادة 25 من القانون العضوي تنص عىل أنه يف حالة عدم قيام اللجنة الدامئة بإعداد 

تقريرها حول مرشوع أو اقرتاح قانون، ميكن تسجيله يف جدول أعامل الجلسات إلحدى الغرفتني دون 

انتظار تقرير اللجنة، إذا مل تعد اللجنة املحال عليها تقريرا بشأنه يف أجل شهرين من تاريخ الرشوع 

يف دراسته وذلك بناء عىل طلب من الحكومة وموافقة مكتب الغرفة املعنية ومن ثم فإنها ال تعني 

تحديد آجال إعداد اللجان لتقريرها، 

- واعتبارا أن النظام الداخيل ملجلس األمة قد يتضمن إجراءات تطبيقية ألحكام دستورية أو أحكام 

القانون العضوي استنادا إىل إحالة رصيحة من الدستور أو القانون العضوي املذكور أعاله، كام أنه 

ليس هناك ما مينع مجلس األمة من أن يحدد يف نظامه الداخيل إجراءات تطبيقية ألحكام أخرى لها 

عالقة بعمله الداخيل رشيطة أن ال يتم إسنادها إىل مواد يف الدستور أو يف القانون العضوي ال تتضمن 

سواء يف نصها أو يف محتواها تلك اإلجراءات أو اآلجال املتضمنة يف النظام الداخيل، 

- واعتبارا أن نص املادة 25 من القانون العضوي املذكور أعاله ال يتضمن ما يفيد انرصاف إرادة 

املرشع العضوي إىل تحديد آجال للجان الدامئة يف الغرفتني يف إعداد تقريرها حول مرشوع أو اقرتاح 

قانون أحيل عليها، وال إحالة ذلك للنظام الداخيل إلحدى الغرفتني، وإمنا نصها عىل فرتة الشهرين 

جاء كأجل أقىص، حتى ميكن بعده للحكومة طلب إدراج مرشوع قانون أو اقرتاح قانون يف جدول 

أعامل الجلسات حتى وإن مل تعد اللجنة املحال عليها تقريرا بشأنه، 

- واعتبارا والحال هذه، فإن نص املادة 45 من النظام الداخيل موضوع اإلخطار، يكون مطابقا للدستور 
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إذا كان مجلس األمة يقصد يف تحديد أجل الشهرين معنى ال يتعارض مع ما جاء يف املادة 25 من 

القانون العضوي رقم 16-12 املذكور أعاله. 

فيام يخص الفقرة 4 من املادة 52 من النظام الداخيل موضوع اإلخطار :

- اعتبارا أن املادة 52 حددت إجراءات تشكيل البعثات االستعالمية املؤقتة التي ميكن للجان الدامئة 

تشكيلها طبقا للامدة 134 من الدستور، وأن الفقرة 4 من تلك املادة أحالت للمكتب تحديد كيفيات 

تطبيقها، 

- واعتبارا أن الدستور يف الفقرة 3 من املادة 134 منه أحال رصاحة للنظام الداخيل لكل غرفة من 

الغرفتني تحديد األحكام التي تخضع لها البعثة اإلعالمية، 

- واعتبارا أن إحالة الفقرة املذكورة أعاله لتحديد كيفيات تطبيق املادة 52 ملكتب مجلس األمة الذي 

تختلف كيفيات إعداد قراراته واملصادقة عليها عن كيفيات اإلعداد واملصادقة عىل النظام الداخيل 

ملجلس األمة، 

- واعتبارا بالنتيجة أن الفقرة 4 من املادة 52 من النظام الداخيل موضوع اإلخطار جاءت مخالفة 

للامدة 134 )الفقرة 3( من الدستور، 

9 - فيام يخص املادة 58 من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار:

- اعتبارا أن املادة 58 من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار تنص عىل إمكانية إنشاء 

أعضاء مجلس األمة ملجموعة برملانية عىل أساس االنتامء الحزيب، كام ميكن لألعضاء املعينني مبوجب 

أحكام املادة 118 )الفقرة 3( من الدستور، إنشاء مجموعة برملانية واحدة بعنوان الثلث الرئايس 

وحددت رشوطا إلنشاء املجموعة الربملانية، 

- واعتبارا أنه يستنتج من نص املادة 58 من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار أنه خصص 

الفقرتني األوىل والثانية إىل تحديد األساس الذي تنشأ بناء عليه املجموعات الربملانية، وخّصص الفقرات 

السّت الباقية من املادة إىل رشوط إنشاء املجموعة الربملانية، 

- واعتبارا أن النظام الداخيل يف هذه املادة اكتفى بالنص عىل حق إنشاء املجموعات الربملانية عىل 

أساس حزيب، وحق األعضاء املعينني يف الثلث الرئايس طبقا للامدة 118 )الفقرة 3( من الدستور، دون 

اإلشارة إىل حق أعضاء املجلس األحرار إنشاء مجموعة برملانية، واكتفى باإلشارة إليهم فقط يف رشوط 

عدم إنشاء إال مجموعة برملانية واحدة، 

- واعتبارا أنه إذا كان الدستور يخول مجلس األمة إعداد أحكام نظامه الداخيل بكل سيادة واستقاللية 
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فإنه من صالحيات املجلس الدستوري التأكد من أن صياغة فقرات املادة 58 من النظام الداخيل ال 

تنشئ متييزا بني أعضاء املجلس حيث أنه يف تلك الحالة، يعد ذلك مساسا مببدأ املساواة بني أعضاء 

مجلس األمة الذي يستشف من نص املادتني 32 و34 من الدستور، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن املادة 58 تعد مطابقة للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار أعاله.

10 - فيام يخص الفقرة األوىل من املادة 59 من النظام الداخيل ملجلس األمة، موضوع اإلخطار:

- اعتبارا أن املادة 59 تنص يف فقرتها األوىل عىل أنه طبقا للامدة 117 من الدستور ال ميكن عضو 

املجلس املنتخب أن يغري املجموعة الربملانية التي يكون عضوا فيها أو انتامءه الحزيب الذي دخل به 

املجلس أول مرة، 

- واعتبارا أن املادة 117 من الدستور يف فقرتها األوىل تنص عىل تجريد املنتخب يف املجلس الشعبي 

الوطني أو يف مجلس األمة املنتمي إىل حزب سيايس الذي يغري طوعا االنتامء الذي انتخب عىل أساسه، 

من عهدته االنتخابية بقوة القانون، ومل ترش إىل املجموعة الربملانية، 

- واعتبارا أن الدستور يف مادته 132 )الفقرة 3(، يخول مجلس األمة استقاللية يف تضمني نظامه 

الداخيل قواعد وإجراءات تطبيقية عمال بأحكام يف الدستور أو أحكام القانون العضوي املنصوص 

عليه يف املادة املذكورة، طاملا كانت تلك القواعد واإلجراءات لها عالقة بتنظيمه وعمله، رشيطة أن 

ال متّس باختصاصات تتطلب تدخل سلطات أخرى، 

- واعتبارا بالنتيجة فإن الفقرة األوىل من املادة 59 من النظام الداخيل تعد مطابقة جزئيا للدستور.

11 - فيام يخص الفقرة 2 من املادة 87 من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار :

- اعتبارا أن الفقرة 2 من املادة 87 والتي تخص عرض النص املتضمن املوافقة عىل األمر، تضمنت 

عبارة " يف بداية الدورة الربملانية العادية "، مستندة يف ذلك إىل املادة 142 )الفقرة 2( من الدستور، 

واملادة 37 من القانون العضوي رقم 16-12 املذكور أعاله، 

- واعتبارا أن الفقرة 2 من املادة 142 من الدستور نصت عىل أن يعرض رئيس الجمهورية النصوص 

التي اتخذها )يف شكل أوامر( عىل كل غرفة من الربملان يف أول دورة له لتوافق عليها، 

- واعتبارا أن أساس الترشيع بأوامر يكون يف املسائل املستعجلة، فإن املؤسس الدستوري حني أقر 

عرض النص املتضمن املوافقة عىل األمر عىل غرفتي الربملان يف أول دورة له، مل تنرصف إرادته إىل أن 

يكون ذلك محصورا يف بداية الدورة الربملانية العادية، وإال كان قد نص عىل ذلك رصاحة، أو أحال 

تحديد ذلك للقانون العضوي، وأن استعامل الدستور لعبارة " يف أول دورة له " تشمل الدورة العادية 
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والدورة غري عادية التي ميكن عقدها وفقا لإلجراءات الواردة يف نص املادة 135 من الدستور، 

- واعتبارا أن حرص مجلس األمة يف املادة 87 )الفقرة 2( من نظامه الداخيل عرض النص املتضمن 

املوافقة عىل األمر يف بداية الدورة الربملانية العادية، يعد تقييدا إلرادة املؤسس الدستوري ومخالفا 

لنص الدستور األمر الذي يجعل من هذه الفقرة مطابقة جزئيا للدستور.

الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار،  النظام  املادة 92 من  الفقرة األوىل من  12 - فيام يخص 

مأخوذة منفردة:

اقرتاح جدول أعامل  تقديم  لتحديد كيفيات وإجراءات  أعاله جاءت  املذكورة  املادة  أن  اعتبارا   -

مجموعة أو مجموعات برملانية من املعارضة للجلسة الشهرية التي يعقدها مجلس األمة ملناقشته، 

- واعتبارا أن هذه الكيفيات واإلجراءات جاءت تطبيقا لنص املادة 114 )الفقرة 2( من الدستور والتي 

أقرت تخصيص كل غرفة من غرفتي الربملان لجلسات شهرية ملناقشة جدول أعامل تقدمه مجموعة 

أو مجموعات برملانية من املعارضة، 

- واعتبارا أن املؤسس الدستوري عندما أقر تخصيص كل غرفة من غرفتي الربملان لجلسة شهرية 

ملناقشة جدول أعامل تقدمه مجموعة أو مجموعات برملانية من املعارضة كحق من الحقوق التي 

تضمنتها املادة 114 من الدستور، كان يهدف إىل متكينها من املشاركة الفعلية يف األشغال الربملانية 

ويف الحياة السياسية، 

- واعتبارا أن مجلس األمة يف تحديده إلجراءات وكيفيات اقرتاح جدول األعامل املذكور أعاله، ضمن 

نظامه الداخيل دون اإلشارة إىل السند الدستوري لتلك اإلجراءات، فإنه يكون بذلك قد أغفل ذكر 

اإلطار الذي صيغت فيه تلك اإلجراءات والكيفيات، ومنه فإن الفقرة األوىل من املادة 92 من النظام 

الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار، تعد مطابقة جزئيا للدستور.

13 - فيام يخص الفقرة 2 من املادة 92 من النظام الداخيل موضوع اإلخطار، مأخوذة منفردة:

-اعتبارا أن الفقرة 2 من املادة 92 نصت عىل أنه يف حالة رفض املقرتح يعلل الرفض بقرار، ويبلغ إىل 

رئيس املجموعة الربملانية املعنية، 

- واعتبارا أن املادة 92 حددت إجراءات تقديم مجموعة أو مجموعات برملانية جدول أعامل تخصص 

له الغرفة املعنية جلسة شهرية ملناقشته، وهذه اإلجراءات تشمل جهة إيداع املقرتح وآجال إيداعه 

ودراسته وكذا البت فيه من قبل مكتب املجلس، والذي ال يعدو أن يكون إما قبوال أو تأجيال أو 

رفضا للمقرتح، 
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- واعتبارا أن النظام الداخيل ملجلس األمة بتنصيصه يف الفقرة 2 من املادة 92 عىل حالة رفض املقرتح 

الذي تقدمه مجموعة أو مجموعات برملانية من املعارضة، فإن ذلك الرفض أو يف حالة التأجيل، ال 

ميكن بأي حال من األحوال أن ميس ذلك بالطابع اإللزامي لتخصيص كل غرفة من غرفتي الربملان 

جلسة شهرية ملناقشة جدول األعامل الذي بادرت به املجموعة أو املجموعات الربملانية طبقا للامدة 

114 )الفقرة 2( من الدستور، حيث أنه يف هذه الحالة يكون النظام الداخيل قد منع املعارضة الربملانية 

من مامرسة حقها يف املشاركة الفعلية يف األشغال الربملانية و يف الحياة السياسية، 

- واعتبارا أنه ويف ظل احرتام هذا التحفظ تعترب الفقرة 2 من املادة 92 مطابقة للدستور.

14 - فيام يخص الفقرة 2 من املادة 93 من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار 

- اعتبارا أن املادة 93 أعاله تنص عىل أنه ال ميكن تضمني جدول األعامل الذي تقدمه مجموعة أو 

التي يخصصها مجلس األمة لهذا الغرض طبقا  مجموعات برملانية من املعارضة للجلسة الشهرية 

للامدة 114 )الفقرة 2( من الدستور، إال املسائل أو القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات مجلس 

األمة وتحيل تحديد كيفيات تطبيقها إىل مكتب املجلس، 

- واعتبارا أن ما نصت عليه الفقرة األوىل من املادة 93 أعاله من عدم أمكانية تضمني جدول أعامل 

املجموعة الربملانية املسائل والقضايا التي ال تدخل ضمن اختصاصات مجلس األمة، يعد مبدأ واضحا 

ال يحتاج يف واقع األمر إىل كيفيات تطبيقه، 

- واعتبارا أن املادة 114 من الدستور يف فقرتها الثالثة أحالت رصاحة كل ما يتعلق بكيفيات تطبيقها 

للنظام الداخيل لكل غرفة من غرفتي الربملان، وبالتايل ال ميكن إخضاع كيفيات التطبيق هذه، لقواعد 

عمل تختلف عن قواعد اإلعداد واملصادقة عىل النظام الداخيل ملجلس األمة، 

- واعتبارا بالنتيجة أن إحالة الفقرة 2 من املادة 93 أعاله كيفيات تطبيقها ملكتب مجلس األمة يعد 

مخالفا ألحكام املادة 114 )الفقرة 3( من الدستور، 

- واعتبارا من جهة أخرى أنه إذا كانت املادة 93 نصت عىل مبدأ عدم تضمني املسائل والقضايا التي 

ال تدخل ضمن اختصاصات مجلس األمة يف جدول األعامل الذي تقدمه املجموعة أو املجموعات 

الربملانية من املعارضة، فإنه وباعتباره مبدأ أساسيا يكون سابقا يف ترتيبه عىل ما تضمنته املادة 92 

من النظام الداخيل من اجراءات لتقديم املجموعة أو املجموعات الربملانية لجدول األعامل، ويرتتب 

عىل ذلك إعادة ترتيب مواد الباب السادس من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار.

15 - فيام يخص املادة 100 من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار :
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- اعتبارا أن املادة 100 من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار نصت عىل إيداع رسالة 

لقواعد عمل  املحدد  النظام  املنصوص عليها يف  الدستوري وفقا لإلجراءات  املجلس  اإلخطار لدى 

املجلس الدستوري، 

- واعتبارا أن املادة 132 من الدستور قد كرست يف فقرتها الثالثة مبدأ استقاللية مجلس األمة يف 

إعداد نظامه الداخيل واملصادقة عليه، وأن هذا املبدأ يستوجب عىل كل من غرفتي الربملان مامرسة 

االختصاصات التي خولها إياها املؤسس الدستوري بدقة دون زيادة أو نقصان، 

املجلس  إخطار  فيها  مبا  الربملانية  للمعارضة  أقرت حقوقا  الدستور  من   114 املادة  أن  واعتبارا   -

الدستوري، وأحالت يف فقرتها الثالثة رصاحة للنظام الداخيل لكل غرفة من غرفتي الربملان توضيح 

كيفيات تطبيقها، 

- واعتبارا أن مجلس األمة بنصه يف املادة 100 من نظامه الداخيل عىل إيداع رسالة إخطار لدى 

املجلس الدستوري وفقا للنظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري، فإن ذلك ال يعرب عن إجراءات 

تطبيقية لحكم دستوري، حيث أن النظام املتضمن لقواعد عمل املجلس الدستوري مبجرد إعداده 

واملصادقة عليه، فإنه يصبح ملزما وواجب التنفيذ ابتداء من نرشه يف الجريدة الرسمية، كام أن ذلك 

ال يعد توضيحا لكيفيات تطبيق ذلك اإلجراء كام تقتضيه الفقرة الثالثة من املادة 114 من الدستور، 

- واعتبارا والحال هذه، فإن النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري املستمد من املادة 189 

)الفقرة 3( من الدستور يكتيس الطابع اإللزامي فيام يخص اإلجراءات التي يتضمنها، السيام تلك 

املتعلقة بكيفية إخطار املجلس الدستوري، ويعترب ذلك يف حد ذاته كافيا حتى وإن مل يرش إليه يف 

النصوص املعروضة عىل املجلس الدستوري لدراسة مطابقتها للدستور، 

املجلس  إخطار  كيفيات  الداخيل  نظامه  تضمني  األمة  يفرض عىل مجلس  الدستور  أن  واعتبارا   -

الدستوري من قبل 30 عضوا طبقا ملا نصت عليه املطة 6 والفقرة األخرية من املادة 114 من الدستور، 

الداخيل  النظام  يف  الدستور  من   114 املادة  تطبيق  كيفيات  توضيح  عدم  فإن  بالنتيجة،  واعتبارا 

بخصوص هذا اإلجراء، يعد بذلك مجلس األمة قد تخىل عن مامرسة اختصاصات خولها إياه الدستور، 

مام يجعل املادة 100 من النظام الداخيل غري مطابقة للدستور.

16 - فيام يخص املادة 128 من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار :

- اعتبارا أن املادة 128 من النظام الداخيل ملجلس األمة تنص عىل عقوبات تطبق عىل األعضاء الذين 

تغيبوا عن الجلسات العامة أو أشغال اللجان لثالث )3( مرات متتالية خالل الدورة بدون عذر مقبول، 

السيام تلك املتعلقة بالحرمان من الرتشح ألي منصب يف أجهزة وهيئات املجلس بعنوان التجديد املقبل، 
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- واعتبارا أنه إذا كان عىل مجلس األمة طبقا للامدة 116 )الفقرة 2( من الدستور أن ينص يف نظامه 

الداخيل عىل أحكام تتعلق بوجوب املشاركة الفعلية ألعضائه يف أشغال اللجان ويف الجلسات العامة، 

فإنه يعود للمجلس الدستوري التأكد من أن هذه األحكام ال متس بالحقوق التي يضمنها الدستور، 

- واعتبارا أنه إذا كان من اختصاص مجلس األمة تضمني نظامه الداخيل عقوبات تطال كل عضو أخل 

بواجب املشاركة الفعلية يف أشغال اللجان ويف الجلسات العامة، كام نصت عليه املادة 116 )الفقرة 

2( من الدستور، فإنه عىل مكتب املجلس قبل تقريره ألي عقوبة، الحفاظ عىل حقوق العضو املعني 

السيام إتاحة الفرصة له بتقديم ما لديه من حجج لتربير وضعيته، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن املادة 128 من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار، تعد مطابقة 

للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار أعاله.

17 - فيام يخص الفقرة 5 من املادة 138 من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار:

-اعتبارا أن املادة 138 من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار، جاءت بإجراءات تطبيقية 

ألحكام املادة 117 من الدستور، ونصت عىل تجريد عضو مجلس األمة املنتخب املنتمي إىل حزب 

سيايس الذي يغري طوعا انتامءه الحزيب الذي انتخب عىل أساسه، من عهدته الربملانية، وأحالت يف 

الفقرة الخامسة منها ملكتب املجلس تحديد كيفيات تطبيق هذه املادة بالنسبة للعضو املعني بعنوان 

الثلث الرئايس والعضو املنتخب الحر، 

الربملانية يخص  العهدة  التجريد من  الدستور نصت رصاحة عىل أن  املادة 117 من  - واعتبارا أن 

املنتخب يف املجلس الشعبي الوطني أو مجلس األمة املنتمي إىل حزب سيايس يف حالة تغيريه طوعا 

انتامءه السيايس الذي انتخب عىل أساسه، ويرتتب عىل ذلك أن إجراء التجريد من العهدة االنتخابية 

يعني العضو املنتخب املنتمي إىل حزب سيايس دون سواه، 

- واعتبارا أن النظام الداخيل بتوسيعه هذا اإلجراء إىل األعضاء املعينني بعنوان الثلث الرئايس واألعضاء 

من  ليس  موضوعا  أحال  قد  يكون  املجلس،  ملكتب  الحالة  هذه  تطبيق  كيفيات  وإحالة  األحرار 

اختصاص املكتب وبذلك يكون قد أخل مبا نص عليه الدستور رصاحة يف مادته 117، 

- واعتبارا بالنتيجة، أن النص عىل تحديد مكتب املجلس لكيفيات تطبيق اإلجراء عىل العضو املعني 

بعنوان الثلث الرئايس وكذا العضو املنتخب الحر يعد مخالفا ألحكام املادة 117 من الدستور.

18 - فيام يخص املادة 148 من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار :

- اعتبارا أن املادة 148 من النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار تهدف إىل تصنيف الوظائف 
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العليا يف مجلس األمة ضمن الوظائف العليا املامثلة يف الهيئات السيادية للدولة، وتطبق عليها نفس 

األحكام والسيام ما يتعلق منها مبجايل األجور والتقاعد، 

- واعتبارا أنه وطبقا للمواد 132 )الفقرة 3(و140 و141 و143 من الدستور، فإن املؤسس الدستوري 

ميز بوضوح بني املجاالت التي تعود للقانون وتلك التي تعود للسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، 

وبني االختصاصات التي تعود إىل كل غرفة من غرفتي الربملان، وأخضع هذه النصوص إىل قواعد 

إعداد ومصادقة ورقابة مختلفة، 

- واعتبارا أن هذا التوزيع لالختصاصات أساسه مبدأ الفصل بني السلطات املكرس رصاحة يف املادة 

15 من الدستور، والذي يقيض بأن كل سلطة ال ميكنها التدخل إال يف املجال الذي حدده لها بدقة 

املؤسس الدستوري، 

- واعتبارا أنه وبناء عىل االستقاللية التنظيمية لكل من غرفتي الربملان واملستنبطة من مبدأ الفصل 

بني السلطات، فإن املؤسس الدستوري أقر لكل غرفة صالحية إعداد نظامها الداخيل واملصادقة عليه، 

بكل سيادة رشيطة احرتام توزيع االختصاصات بني السلطات كام حددها الدستور يف املادة 132 

)الفقرة 3(، 

- واعتبارا أن النظام الداخيل ملجلس األمة بإقراره أحكاما تتطلب سواء من حيث إعدادها أو من 

حيث املصادقة عليها تدخل سلطات أخرى، يكون قد أخل بذلك املبدأ، 

- واعتبارا أن التصنيف يف الوظائف العليا يف الدولة ونظام التقاعد الخاص بهذه الفئة من املوظفني 

ال يدخل يف مجال النظام الداخيل، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإنه بإقرار تلك األحكام يف املادة 148 من النظام الداخيل، فإن مجلس األمة مل 

يحرتم مبدأ توزيع االختصاصات كام حدده الدستور.

لهذه األسباب

يديل بالرأي اآليت:

يف الشكل :

1 - أن إخطار رئيس الجمهورية بخصوص مطابقة هذا النظام الداخيل ملجلس األمة للدستور، تم 

تطبيقا ألحكام املادتني 186 )الفقرة 3( و187 من الدستور، فهو مطابق للدستور 

أن النظام الداخيل ملجلس األمة، تم إعداده واملصادقة عليه طبقا ألحكام املادة 132 )الفقرة 3( من 



سنة 2017

338

الدستور، ويعّد بذلك مطابقا للدستور 

يف املوضوع:

أوال: فيام يخص تأشريات النظام الداخيل موضوع اإلخطار:

يحذف النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري من تأشريات النظام الداخيل.

يضاف إىل تأشريات النظام الداخيل ملجلس األمة موضوع اإلخطار:

 " - وبعد األخذ برأي املجلس الدستوري، مع مراعاة التحفظات التفسريية الواردة بشأن األحكام 

واملواد 3 )الفقرة األخرية( و13 )املطة14( و45 و58 و92 )الفقرة 2(و102 )الفقرة 3( و118 )الفقرة 

5( و128 من النظام الداخيل ملجلس األمة، موضوع اإلخطار. " 

ثانيا: فيام يخص بعض املصطلحات املستعملة يف النظام الداخيل موضوع اإلخطار:

1 - تستبدل كلمة " النصوص القانونية " يف املادة 34 )الفقرة األوىل( واملادة 66 )املطّة 4( من النظام 

الداخيل بكلمة " النصوص " .

2 - تحذف كلمة " والنصوص القانونية " من املادتني 35 و40 وعنوان الفصل الثاين من الباب الخامس 

وعنوان القسم األول من الفصل الرابع من الباب الخامس، من النظام الداخيل. 

3 - تستبدل كلمة " نص القانون " بكلمة " النص " يف املواد 69 )الفقرتني 1 و3( و82 و85 و86 

و87 )الفقرتني األوىل والثانية( وعنوان القسم الثاين والثالث من الفصل الرابع من الباب الخامس 

من النظام الداخيل.

4 - تستبدل كلمة " ايفاد " بكلمة " تشكيل " يف نص املادة 52 من النظام الداخيل.

5 - تستبدل كلمة " حزب " بكلمة " حزب سيايس " يف نص الفقرة 3 من املادة 63 من النظام الداخيل.

6 - تضاف كلمة مشاريع إىل املصطلحني: " القوانني العادية " و" القوانني العضوية " يف الفقرة األوىل 

من املادة 80 من النظام الداخيل.

7 - تضاف عبارة: " أو املجموعات الربملانية من املعارضة " بعد كلمة " املجموعة " يف نص الفقرة 

األوىل من املادة 92 من النظام الداخيل.

8 - تضاف عبارة " عىل املجلس " إىل بداية الفقرة الثانية من املادة 140 من النظام الداخيل وتصاغ 

كام يأيت:
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 " يعرض املكتب املسألة عىل املجلس من أجل البت فيها ... " والباقي بدون تغيري.

ثالثا: فيام يخص مواد النظام الداخيل موضوع اإلخطار :

1 - تعد الفقرة األوىل من املادة 2 مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كام يأيت:

 " طبقا ألحكام املادة 130 من الدستور، يعقد مجلس األمة وجوبا جلسته األوىل من الفرتة الترشيعية 

يف اليوم الخامس عرش )15( الذي ييل تاريخ إعالن املجلس الدستوري نتائج انتخاب أعضاء مجلس 

األمة " .

2 - تعد الفقرة 3 من املادة 3 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كام يأيت:

 " يتوىل مجلس األمة إثبات عضوية أعضائه طبقا إلعالن املجلس الدستوري للنتائج النهائية، املتضمن 

أسامء األعضاء املنتخبني، وطبقا للمرسوم الرئايس املتضمن تعيني أعضاء يف مجلس األمة " .

3 - تعد الفقرة األخرية من املادة 3 مطابقة للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار أعاله.

4 - تعد املادة 4 غري مطابقة للدستور.

5 - القول أن املواد: 7 )الفقرة األوىل(و13 )املطّة 1(و51 و64 و65 و70 )الفقرات األوىل و2 و5(و81 

و85 و91 و95 و96 )الفقرة األوىل( و97 و99 و103 و139 ال تدخل ضمن نطاق النظام الداخيل.

تعد املطّة 14 من املادة 13، والفقرة 3 من املادة 102، والفقرة 5 من املادة 118 والفقرة 3 من املادة 

128، مطابقة للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار أعاله.

7 - تعد املادة 45 مطابقة للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار أعاله.

8 - تعد الفقرة 4 من املادة 52 غري مطابقة للدستور.

9 - تعد املادة 58 مطابقة للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار أعاله.

10 - تعد املادة 59 مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كام يأيت:

 " عمال بأحكام املادة 117 من الدستور، ال ميكن لعضو املجلس املنتخب املنتمي ملجموعة برملانية 

مشكلة عىل أساس االنتامء الحزيب، أن يغري مجموعته الربملانية " .

11 - تعد الفقرة 2 من املادة 87 مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كام يأيت:

 " يعرض النص املتضمن املوافقة عىل األمر يف جلسة عامة للمصادقة عليه بكامله، بعد االستامع 
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إىل عرض ممثل الحكومة وتقرير اللجنة املختصة، دون مناقشة يف املوضوع يف أول دورة برملانية " .

12 - تعد الفقرة األوىل من املادة 92 مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كام يأيت:

" عمال بأحكام املادة 114 الفقرة 2 من الدستور، .. " والباقي بدون تغيري.

13 - تعد الفقرة 2 من املادة 92 مطابقة للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار أعاله.

14 - تعد الفقرة 2 من املادة 93 غري مطابقة للدستور.

15 - يعاد ترتيب املادتني 92 و93 من الباب السادس.

16 - تعد املادة 100 من النظام الداخيل غري مطابقة للدستور.

17 - تعد املادة 128 مطابقة للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار أعاله.

18 - تعد الفقرة 5 من املادة 138 غري مطابقة للدستور.

19 - تعد املادة 148 غري مطابقة للدستور.

رابعا: تعّد األحكام غري املطابقة للدستور جزئيا أو كليا قابلة للفصل عن باقي أحكام النظام الداخيل.

خامسا: تعد باقي مواد النظام الداخيل مطابقة للدستور.

سادسا: بناء عىل الترصيح بعدم مطابقة بعض مواد النظام الداخيل للدستور، وإقرار أن بعض مواده 

ال تدخل ضمن نطاق النظام الداخيل، يصبح عدد مواد النظام الداخيل 142 مادة.

سابعا: يعاد ترقيم مواد النظام الداخيل ملجلس األمة. 

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته بتاريخ 22، 23، 24، 25، 26، 29 شوال وأول ذو القعدة 

عام 1438 املوافق 16 و17 و18 و19 و20 و23 و25 يوليو سنة 2017.

رئيس املجلس الدستوري  

مراد مدليس
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سنة 2018

اآلراء:

رأي رقم 01 / ر.ق.ع / م.د / 18 مؤرخ يف 26 جامدى األوىل عام 1439 املوافق 13 

فرباير سنة 2018، يتعلق مبراقـبة مطابقة القانون العـضوي املعـدل والـمـتمم للقانون 

العضوي رقم 98-01 املؤرخ يف 4 صفر عام 1419 املوافق 30 مايو سنة 1998 واملتعلق 

باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور

إنَّ املجلس الدستوري

بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية طبقا ألحكام املادة 186 )الفقرة 2( من الدستور برسالة مؤرخة 

يف 22 ينـاير سنة 2018 ومسجلة باألمـانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 يناير سنة 2018 

تحت رقم 01 وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 

98-01 املؤرخ يف 4 صفر عام 1419 املوافق 30 مايو سنة 1998 واملتعلق باختصاصات مجلس الدولة 

وتنظيمه وعمله، املعدل واملتمم، للدستور

)وبـنـاء عـلـى الـدسـتـور، ال سـيـمـا الـمـواد 136 )الفقرة 3( و141 و144 و182 )الفقرة األوىل( 

و186 )الــفـقـرة 2( و 189 )الفقرة الألوىل( و191 )الفقرة 3( منه

 ومبقتىض النظام املؤرخ يف 28 جامدى الثانية عام 1437 املوافق 6 أبريـل سنة 2016 املحدد لـقـواعـد 

عـمل املجلس الدستوري 

وبعد االستامع اىل العضو املقرر 

وبعد املداولة

يف الشكل:

- اعتبارا أن القانون العضوي املعدل واملتمم للقانون العضوي رقم 98 - 01 املؤرخ يف 4 صفر عام 

1419 املوافق 30 مايو سنة 1998 واملتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، املعدل 

واملتمم، موضوع اإلخطار، أودع مرشوعه الوزير األول مكتب املجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي 

مـجــلس الدولـة وفـقـا لــلـمـادة 136 )الــفـقـرة 3( من الدستور 

واعـتبارا أن الـقانون العضوي الــذي يــعــدل ويــتــمــم القانون العضوي رقم 98-01 املؤرخ يف 

4 صفر عام 1419 املوافق 30 مايو سنة 1998 واملتعلق باختصاصات مجلس الـدولـة وتـنـظـيـمه 

للدستور، حصل  مطابقته  ملراقبة  الدستوري  املجلس  املعـروض عىل  واملتـمـم،  املعـدل  وعـملـه، 
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 وفق أحكــام املــادة 141 )الفقـرة 3( مــن الـدستـور عـىل مصــادقة املجـــلس الشعبي الـوطني 

يف  األمة  مجلس  ومصادقة   2017 سنة  ديسمرب   18 بتاريخ  املنعـقـدة  العـلـنـية  جـــلسته  يف 

جــلستــه العـلـنـيــة املنـعـقـدة بـتـاريـخ 10 ينـايــر سنــة 2018، املنــعــقــدتني خــالل الــدورة 

الــبــرملانــيـة الـعـاديـة الـواحـدة الـتي افتتحت بتاريخ 13 ذي الحجة عام 1438 املوافق 4 سبتمرب 

سنة 2017 

- واعتـبـــارا أن إخـطـار رئــيس الجمهـوريـة املجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون 

العضوي الذي يعـدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 املؤرخ يف 4 صفر عام 1419 املــوافـق 30 

مــايو سنــة 1998 واملتــعلق باختصاصات مــجــلس الــدولــة وتــنــظــيــمــه وعـمـلـه، املعـّدل 

واملتـمـم، جـاء طبقا ألحكام املادتني 141 )الفقرة 3( و186 )الفقرة 2( من الدستور 

يف املوضوع 

أوال: فـيـمـا يخص تأشيـرات الـقانـون العضوي، موضوع اإلخطار 

فيام يخص عدم اإلشارة اىل الفقرة الثالثة من املادة 136 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي، 

موضوع اإلخطار

- اعتبارا أن املرشع استند ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار، إىل املادة 136 من 

الدستور، دون تحديد الفقرة الثالثة )3( منها التي تنص عىل أن مشاريع القوانني تعرض عىل مجلس 

الوزراء بعد رأي مجلس الدولة، 

- واعتبارا بالنتيجة، أن عدم تحديد الفقرة الثالثة )3( مـن املادة 136 مـن الدستور ضمن تأشريات 

القانون العضوي، موضوع اإلخطار، يعد سهوا يتعني تداركه 

2 - فيام يخص عدم اإلشارة اىل الفقرتني الثانية والثالثـة )2و3( من املادة 171 من الدستـور ضمن 

تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار

اعتبارا أّن املرشع استند ضمن تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار إىل املادة 171 من الدستور 

دون تحديـد 2 و3 مـنهــا، الـلـتني لهـمـا عـالقـة مـبـارشة بالنص، موضوع اإلخطار، وتتعلقان، عىل 

التوايل، مبجلس دولــة كــهــيئــة مــقــومة ألعامل الجهات القضائية اإلدارية وكهيئة تضمن توحيد 

االجتهاد القضايئ يف جميع أنحاء البالد وتسهر عىل احرتام القانون، 

واعتبارا بالنتيجة، أّن عدم تحديد الفقرتني الثانية والثالثة )2 و3( من املادة 171 من الدستور ضمن 

تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار يعد ّ سهوا يتعني تداركه 
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تأشريات  الدستــور ضمن  مــن   186 املــادة  الثانية من  الفقرة  اىل  اإلشارة  فيام يخص عدم   -  3

القــانــون العضوي، موضوع اإلخطار

املادة 186 من  إىل  اإلخطار،  العضوي، موضوع  القانون  تأشريات  استند ضمن  املرّشع  أّن  اعتبارا 

الدستور دون تحديــد الــفــقـرة الـثـانـيـة )2( مــنــهــا، الــتي لــهــا عــالقــة مــبـارشة بـالـنص، 

مـــــوضوع اإلخــطـار، وتــتـعـلق بإبـداء املجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه 

وجوبا يف دستــــوريـة الــــقـــوانني الـــعضويـــة بـــعــد أن يصادق عــلـيـهـا الربملان، 

واعتبارا بالنتيجة، أن عدم تحديد الفقرة الثانية )2( من املادة 186 من الدستـور ضمـن تأشيـرات 

القانـون العضوي موضوع اإلخطار، يعد سهوا يتعني تداركه

القانون  تأشريات  الدستور ضمن  )الفقرة 3( من  املادة 191  اإلشارة إىل  يـخـص عـدم  فـيـام   -  4

العضوي، موضوع اإلخطار 

- إعتبارا أّن املرشع مل يستند إىل املادة 191 )الفقرة 3( من الدستور، ضمن تأشريات القانون العضوي، 

موضوع اإلخطار، التي تنص عىل أن آراء املجلس الدستوري وقراراته نهــائية ومــلــزمــة لجمــيــع 

السلــطــات الــعــمــومــيــة والسلطات اإلدارية والقضائية

- واعتبارا أّن هذه املادة من الدستور تقـريف فقرتها 3 مبدأ حجية اليشء املقيض فيه آلراء املجلس 

العضوي، موضوع  القانون  تأشريات  السهو ضمن  تدارك هذا  يستوجب  وقراراته، مام  الدستوري 

اإلخطار. 

ثانيا: فــيـام يخص أحـكـام القـانـون، مــوضوع اإلخطار:

فيام يتعلق باملواد األوىل و3 و4 و14 و35 و 36 و37 و 38 و39 و40 و41 و41 مكرر و41 مكرر3، 

املعدلة مبوجب املواد 2 و3 و4 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار

1 - فيام يتعلق باملادتني األوىل و3 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار

اعتبارا أّن املادتني األوىل و3 من القانون العضوي املذكور أعاله، مأخوذتان معا التحادهام يف العلة 

واملوضوع، تهدفان إىل تكييف املواد املشار إليها يف القانون العضوي، موضوع التعديل، مع ترقيم 

مواد الدستور املّحدد مبوجب القانون رقم 16-01 املؤرخ يف 26 جامدى األوىل عام 1437 املوافق 6 

مارس سنة 2016 واملتضمن التعديل الدستوري، 

العضوي، مـوضوع اإلخطار، ال متسان بأي  القـانـون  املادتني األوىل و3 من  أّن  بالنتيـجة،  واعتبارا 

حكم دستوري.



سنة 2018

344

2 - فيام يتعلق بالفصل الرابع من الباب الثالث من القانون العضوي، موضوع اإلخطار: 

اعتبارا أن تعديل الفصل الرابع من الباب الثالث من القانون العضوي رقم 98-01 املؤرخ يف 4 صفر 

عام 1419 املوافق 30 مايو سنة 1998 واملتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، املعدل 

واملتمم، يهدف إىل استبدال كلمة " تشكيالت " يف الجـمع بكلمة " تشكيلة " يف املفرد، وأن هذا 

التعديل جاء نتيجة استبدال تشكيلتي مجلس الدولة، وهام الجمعية العامة واللجنة الدامئة، بلجنة 

استشارية واحدة 

واعتبارا بالنتيجة، أّن استبدال كلمة " تشكيالت " ّ بكلمة " تشكيلة " ال ميس بأي حكم دستوري 

العضوي، موضوع اإلخطار، مأخوذة  الـقـانون  بـاملواد 4 و36 و41 مـن  يــتــعـلق  فــيــمــا   - 3

مجتمعة التــحادها يف الّعلة واملوضوع :

-اعـتـبـارا أ ن املواد 4 و36 و41 مـن الـقـانـون العضوي املذكــور أعـاله، تهدف إىل جعـل هذه 

األحكام مطابقة مع مقتضيات القانون رقم 16-01 املؤرخ يف 26 جامدى األوىل عام 1437 املوافق 6 

مارس سنة 2016 واملـتضمن التعديل الدستوري، الذي يوسع مبوجب املادة 142 )الفقرة األوىل( منه، 

االختصاصات االستشارية ملجلس الدولة، إىل مشاريع األوامر املتخذة عىل هذا األساس، 

- واعـتبـارا أن الـمـشـرع الـعـضـوي لـه وفـقـا ألحـكـام الـامدة 112 )الفقـرة األوىل( مـن الــدســتور 

صـــالحية إعداد القانون والتصويت عليه بكل سيادة، وله بالتايل، يف إطار احرتام الرشوط واإلجراءات 

املحددة مبوجب املادة 141 من الدستور، حق تعديل القانون كليا أو جزئيا، 

- واعتبارا بالنتيجة، أن ما قام به املرشع ال ميس بأي حكم دستوري.

4 - فيام يتعلق باملواد 14 و35 و36 و39 و41 مكرر و41 مكرر3 من القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار، مأخوذة مجتمعة التحادها يف الّعلة واملوضوع :

- اعتبارا أن املواد 14 و35 و36 و39 و41 مكرر و41 مكرر3 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

بلجنة  الدولة  الدائـمـة ملجلس  واللجـنة  العامة  الجمعـية  استــبــدال  تهدف يف مـوضوعـهـا إىل 

استشارية، وإحالة اختصاصاتهام إىل هذه األخرية مع تحديد تنظيمها، 

ّ الــقــوانني والــتصويت عــلـيـهـا، وبـالـتـايل  - واعتبارا أنّه إذا كان من صالحيات املرشع إعداد 

تـعـديـل الـقـانـون بـكـل سيادة مع احرتام اإلجراءات الدستورية، فإّنه يعود للمجلس الــدستــوري 

تــقــديــر مــطــابــقــة األحـكـام، مـوضوع الـتـعـديـل، مـع الدستور، 

- واعتبارا أّن استبدال الجمعية العامة واللجنة الدامئة بلجنة استشارية، وإحالة اختصاصاتهام إىل 
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هذه األخرية، وتحديد تنظيمها ال ميس بأي حكم دستوري 

5 - فيام يتعلق باملادة 37 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

-اعتبارا أّن املادة 37 من القانون العضوي موضوع اإلخطار تهدف إىل حذف وظيفة نائب الرئيس 

من تشكيل الــلــجــنــة االستشارية واستــبــدال عــبــارة " األوضاع " بعبارة " الرشوط " بالفقرة 

الثالثة من املادة املذكورة

- واعتبارا بالنتيجة، أّن هذا التغيري الذي تم يف إطار احرتام اإلجراءات الدستورية ال ميس بأي حكم 

دستوري.

6 - فيام يتعلق باملادة 38 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

إعتبارا أّن املادة 38 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، تنص عىل أنّه " تدرس اللجنة االستشارية، 

يف أقرص اآلجال، مشاريع األوامر ومشاريع القوانني يف الحاالت االستثنائية التي ينبه الوزير األول عىل 

استعجالها "، 

واعتبارا أنّه قد يفهــم مــن صيــاغــة هــذه املادة أّن التنبيه باالستعجال من طرف الوزير األول 

يشمل مشاريع األوامر ومشاريع القوانني معا، يف حني أن مشاريع األوامر تتعلق بطبيعتها، باملسائل 

املستعجلة بالنظر إىل أحكام املادة 142 )الفقرة األوىل( من الدستــور، التي تخول رئيس الجمهورية 

إمكانية الترشيع بأوامر يف املسائل العاجلة، 

واعتبارا أن تقدير الطابع االستعجايل بشأن األوامر، مــن صالحيـة رئــيس الجمهــوريـة دون سواه، 

وأّن الـتـنـبـيه باالستعجال من طرف الوزير األول يف الحاالت االستثنائية، يخص مشاريع القوانني فقط

لـلدستـور،  مـطابقة  اإلخـطــار،  مـوضوع  العضوي،  القانون  من   38 املادة  أّن  بالنتيجة،  واعتبارا 

رشيـطة مراعاة التحفظ التفسريي املثار أعاله

7 - فيام يتعلق باملادة 40 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار 

اعتبارا أّن املادة 40 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، تهدف إىل إضافة اإلشارة إىل قــانــون 

اإلجـــراءات املدنية واإلدارية، بالنسبة لإلجراءات القضائية أمام مجلس الدولة، 

واعتبارا أّن املرشع بقيامه بذلك يهدف إىل مطابقة املادة 40 من القانون العضوي املذكور، مع أحكام 

العامة لإلجراءات  القواعد  الجديدة  التي أضافت يف صياغتها  الدستور،  املادة 140 )املطة 8( من 

اإلدارية إىل اإلجراءات املدنية، 
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- واعتبارا بالنتيجة، أّن هذه اإلضافة ال متس بأي حكم دستوري 

لهذه األسباب :

يديل بالرأي اآليت : 

يف الشكل :

أوال: أ ن إجراءات اإلعـداد واملصادقة عىل القانون العضـوي، مـوضوع اإلخطـار، املعـدل واملتمم 

لـلقـانـون الـعضوي رقم 98-01 املؤرخ يف 4 صفر عام 1419 املوافق 30 مايو سنة 1998 املتعلق 

 136 املواد  تطبيقا ألحكام  واملتمم، جاءت  املعدل  وتنظيمه وعمله،  الدولة  باختصاصات مجلس 

)الفقرتان األوىل و3( و137 )الفقرة 2( و138 و141 )الفقرتان 2 و3( من الدستور، فهي مطابقة 

للدستور.

القانون العضوي  الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة  :أ ن إخطار رئيس الجمهورية املجلس  ثانيا 

املعدل واملتمم للقانون العضوي رقم 98-01 املؤرخ يف 4 صفر عام 1419 املوافق 30 مايو سنة 1998 

املتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، املعدل واملتمم، تم تطبيقا ألحكام املادة 186 

)الفقرة الثانية( 2( )من الدستور، فهو مطابق للدستور

يف املوضـوع 

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار 

 إضافة اإلشارة إىل الفقرة الثالثة من املادة 136 من الدستور ضمن التأشريات، 1- 

، إضافة اإلشارة إىل الفقرتني الثانية والثالثة من املادة 171 من الدستور ضمن التأشريات2- 

، إضافة الفقرة الثانية من املادة 186 من الدستور ضمن التأشريات3- 

إضافة اإلشارة إىل املادة 191 )الفقرة الثالثة( من الدستور ضمن التأشريات4- 

ثانيا: فـيـام يــخص أحــكــام الـقـانون العضوي، موضوع اإلخطار 

1 - تعد املواد األوىل و3 و4 و14 و35 و36 37 و39 و40 و41 و41 مكرر و41 مكرر3 من القانون 

العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور، 

تعد أحكام املادة 38 من القانون العضوي، موضوع اإلخـــطـــار، مـطابقة للدستور رشيطة مـراعـاة 

التحـفـظ التفسريي املثار أعاله.
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ثالثا: يبّلغ هذا الرأي إىل رئيس الجمهورية

 رابعـا: ينشـر هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجـزائرية الدميقراطية الّشعـبية

 بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلسته الـمـنـعـقـدة بتاريخ 26 جامدى األوىل عام 1439 املوافق 

13 فرباير سنة 2018.

رئيس املجلس الدستوري  

مراد مدليس
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رأي رقم 02/ر.ق.ع/م.د/18 مؤرخ يف 20 ذي القعدة عام 1439 املوافق 02 غشت سنة 

2018، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق بقوانني املالية للدستور

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية طبقا ألحكام املادة 186 )الفقرة 2( من الدستور، بالرسالة املؤرخة 

يف 04 جويلية سنة 2018 واملسجلة باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 4 يوليو 2018 تحت 

رقم 02، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق بقوانــــني املالية للدستور، 

- وبناء عىل الدستور، السيام املواد 141 )الفقرة 2( و 186 و189 )الفقرة األوىل( منه، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 28 جامدي الثانية عام 1437 املوافق 6 ابريل سنة 2016 املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، 

وبعد االستامع إىل العضوين املقررين، 

يف الشكل : 

- اعتبارا أن القانون العضوي املتعلق بقوانني املالية، موضوع اإلخطار، أودع مرشوعه الوزير األول 

لدى مكتب املجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقاً للامدة 136 )الفقرة 3( من 

الدستور، 

الدستوري قصد مراقبة  املجلس  املعروض عىل  العضوي، موضوع اإلخطار،  القانون  أن  - واعتبارا 

مطابقته للدستور، كان مرشوعه موضوع مناقشة وفقا للامدة 138 من الدستور من طرف املجلس 

الدستور عىل مصادقة  )الفقرة 2( من  للامدة 141  األمة، وحصل وفقاً  الوطني ومجلس  الشعبي 

املجلس الشعبي الوطني يف جلسته املنعقدة بتاريخ 4 يونيو 2018، ومجلس األمة يف جلسته املنعقدة 

بتاريخ أول يوليو2018، خالل دورة الربملان العادية املفتوحة بتاريخ 4 سبتمرب 2017، 

-واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري ملراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق 

بقوانني املالية للدستور، جاء وفقا ألحكام املادة 186 )الفقرة 2( من الدستور. 

يف املوضوع:

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

1 - فيام يخص عدم االستناد إىل مواد الدستور:
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أ( فيام يخص عدم االستناد اىل املادة 78 من الدستور: 

العضوي موضوع االخطار بسبب  للقانون  الدستور تشكل سندا أساسيا  املادة 78 من  -اعتبارا أن 

عالقتها املبارشة بهذا القانون، 

العضوي،  القانون  الدستور ضمن تأشريات  املادة 78 من  بالنتيجة أن عدم االستناد إىل  - واعتبارا 

موضوع اإلخطار، يعترب سهوا يتعني تداركه.

ب( فيام يخص عدم تحديد الفقرة 3 من املادة 136 من الدستور: 

- اعتبارا أن املرشع استند ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار، اىل املادة 136 من 

الدستور، لكنه مل يحدد الفقرة 3 منها، حيث متثل هذه الفقرة بالتحديد املرجع املراد االستناد إليه، 

- واعتبارا بالنتيجة أن عدم تحديد الفقرة 3 من املادة 136 من الدستور ضمن تأشريات القانون 

العضوي، موضوع اإلخطار، يعد سهوا يتعني تداركه.

ج( فيام يخص عدم تحديد الفقرة 2 من املادة 186 من الدستور:

- اعتبارا أن املرشع استند ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار، اىل املادة 186 من 

الدستور، لكنه مل يحدد الفقرة 2 التي متثل بالتحديد املرجع املراد االستناد إليه، 

- واعتبارا بالنتيجة أن عدم تحديد الفقرة 2 من املادة 186 من الدستور ضمن تأشريات القانون 

العضوي، موضوع اإلخطار، يعد سهواً يتعني تداركه.

د( فيام يخص عدم االستناد إىل املادة 191 )الفقرتني األوىل و3( من الدستور:

-اعتبارا أن املادة 191 )فقرة األوىل و3( تعترب سندا أساسيا ألي قانون عضوي، ويتوقف تطبيق هذا 

القانون العضوي عىل رأي املجلس الدستوري، 

- واعتبارا بالنتيجة أن عدم إدراجها ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار، يعد سهوا 

يتعني تداركه.

2 - فيام يخص عدم االستناد اىل القانون العضوي رقم 16-12 املؤرخ يف 22 ذي القعدة عام 1437 

املوافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس االمة وعملهام 

وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني الحكومة:

- اعتبارا أن القانون العضوي رقم 16-12 املؤرخ يف 22 ذي القعدة عام 1437 املوافق 25 غشت سنة 
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2016 الذي يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس االمة وعملهام وكذا العالقات الوظيفية 

بينهام وبني الحكومة، ينص يف مواده 19 وما بعدها عىل إجراءات وكيفيات ايداع مشاريع القوانني، 

ومن بينها قوانني املالية التي يخصها القانون العضوي، موضوع االخطار، 

- واعتبارا أن نفس القانون العضوي يتناول يف مواده 26 وما بعدها كيفيات وإجراءات دراسة مشاريع 

القانون كيفيات  املادتان 44 و45 من نفس  تبني  الربملان، كام  بغرفتي  الدامئة  اللجان  القوانني يف 

املصادقة عىل مرشوع قانون املالية، 

- واعتبارا أن القانون العضوي رقم 16-12 املذكور أعاله، يعترب سندا أساسيا للقانون العضوي، موضوع 

االخطار، وأن عدم إدراجه ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع االخطار، يعد سهواً يتعني تداركه.

ثانيا: فيام يخص مواد القانون العضوي، موضوع االخطار:

1 - فيام يخص الفقرة األوىل من املادة 5 من القانون العضوي، واملحررة كاآليت:

 " يتم التأطري امليزانيايت املتوسط املدى كل سنة، من طرف الحكومة، باقرتاح من الوزير املكلف 

تقديرات  املواليتني،  والسنتني  املقبلة  للسنة  يحدد،  املالية.  قوانني  إعداد  إجراء  بداية  يف  باملالية، 

اإليرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة، عند االقتضاء " .

- اعتبارا أن عبارة " عند االقتضاء " املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة 5 قد يفهم منها أن 

املديونية ال تدون إال إذا وجدت، 

- واعتبارا أنه مبوجب أحكام املادتني 192 )الفقرة 2( و203 )الفقرة األوىل( من الدستور، يتعني عىل 

الدولة  اإليرادات والنفقات ورصيد ميزانية  الحكومة تقديم عرض شامل ومفصل بشأن تقديرات 

ومديونية الدولة، مهام كان مقدار هذه املديونية، 

- واعتبارا أنه يتعني يف كل األحوال إدراج عنوان مديونية الدولة ضمن هذه التقديرات، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة األوىل من هذه املادة مطابقة للدستور، مع مراعاة التحفظ املثار.

2 - فيام يخص املادة 15 - 7 من القانون العضوي، و املحررة كاآليت: 

 " تتضمن موارد ميزانية الدولة ما يأيت:

7( األموال املخصصة للمساهامت والهبات والوصايا " .

- اعتبارا أن استعامل كلمة " املخصصة " قد يفهم منه أن هناك أمواال مخصصة للمساهامت والهبات 
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والوصايا، يف حني أن ادراجها ضمن موارد امليزانية يبني أنها تخص عائدات أموال املساهامت والهبات 

والوصايا، باعتبارها تدخل يف باب موارد امليزانية وليس يف باب النفقات، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإنه إذا كان املرشع باستخدامه كلمة " املخصصة " يقصد منها عائدات األموال 

املخصصة للمساهامت والهبات والوصايا، باعتبارها موردا من موارد ميزانية الدولة، فإن املادة 7-15 

من القانون العضوي، موضوع االخطار، مطابقة للدستور، مع مراعاة التحفظ املثار.

3 - فيام يخص الفقرة األوىل من املادة 26 من القانون العضوي، واملحررة كاآليت:

 " ميكن إلغاء أي اعتامد يصبح غري ذي موضوع خالل السنة عن طريق مرسوم، بناء عىل تقرير مشرتك 

بني الوزير أو مسؤول املؤسسة العمومية املعني والوزير املكلف باملالية. ميكن إعادة استعامل هذا 

االعتامد وفق الرشوط املحددة عن طريق التنظيم " .

- اعتبارا أن املادة 26 أقرت يف فقرتها األوىل إمكانية إلغاء أي اعتامد يصبح غري ذي موضوع خالل 

السنة عن طريق مرسوم، كام أقرت إمكانية إعادة استعامل هذا االعتامد وفق الرشوط املحددة عن 

طريق التنظيم، 

- واعتبارا أن املادة 99 )النقطتان 2 و4( واملادة 143 )الفقرة 2( من الدستور تنصان عىل أن تطبيق 

القوانني يندرج يف املجال التنظيمي الذي يعود للوزير األول، 

- واعتبارا أنه إذا كان املرشع قد حدد بوضوح إمكانية إلغاء أي اعتامد يصبح غري ذي موضوع، خالل 

السنة فإن نصه باملقابل عىل إعادة استعامل هذا االعتامد وفق الرشوط املحددة عن طريق التنظيم 

دون تحديد طبيعة النص التنظيمي، يكون قد أضفى غموضا فيام يخص النص التطبيقي الذي تحدد 

فيه طريقة إعادة استعامل ذلك االعتامد ورشوطه، 

- واعتبارا أن املرشع أقر إمكانية إلغاء االعتامد الذي يصبح غري ذي موضوع خالل السنة عن طريق 

مرسوم، وبالتايل فإن إعادة استعامل هذا االعتامد ورشوطه ال ميكن أن يكون إال عن طريق مرسوم، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإنه إذا كان املرشع يقصد بعبارة " عن طريق التنظيم " نفس طبيعة النص 

الذي يلغى مبوجبه االعتامد الذي يصبح غري ذي موضوع، فإن الفقرة األوىل من املادة 26 مطابقة 

للدستور، مع مراعاة التحفظ املثار.

4 - فيام يخص املادة 41 من القانون العضوي، واملحررة كاآليت:

" تبني الحسابات الخاصة للخزينة العمليات التي تدخل يف مجاالت خاصة مربرة باملرونة يف التسيري 

والتي ال تتالءم طبيعتها مع احرتام مبادئ امليزانية. وتتعلق هذه الحسابات بعمليات وليس بخدمات 
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أو هيئات "، 

- اعتبارا أن هذه املادة تنص رصاحة عىل إمكانية وجود حسابات خاصة للخزينة " ال تتالءم طبيعتها 

مع احرتام مبادئ امليزانية "، وذلك باالستناد إىل فكرة رضورة ضامن املرونة يف تسيريها، 

- واعتبارا أنه طبقا ملبدأ الشفافية يف تسيري األموال العمومية، املنصوص عليه مبوجب املادتني 192 

)الفقرة 2( و203 )الفقرة األوىل( من الدستور، ال ميكن الرتخيص بوجود حسابات خاصة للخزينة ال 

يخضع تسيريها للمبادئ والقواعد املتعلقة بامليزانية التي يحددها الترشيع، ال سيام قانون املالية، 

- واعتبارا بالنتيجة أن املادة 41 من القانون العضوي موضوع اإلخطار مطابقة جزئيا للدستور، 

5 - فيام يخص املادة 85 من القانون العضوي، واملحررة كاآليت: 

 " تخضع عمليات تنفيذ ميزانية الدولة إىل الرقابة اإلدارية والقضائية والربملانية حسب الرشوط التي 

يحددها هذا القانون واألحكام الترشيعية والتنظيمية الخاصة " 

-اعتبارا أن املؤسس الدستوري حدد آليات الرقابة مبا يف ذلك الرقابة عىل تسيري األموال العمومية، 

مبوجب املواد 152 و153 و180 و192 من الدستور، 

اإلدارية  للرقابة  الدولة  ميزانية  تنفيذ  بالنص عىل خضوع عمليات  العضوي  املرشع  أن  -واعتبارا 

الترشيعية والتنظيمية  القانون واألحكام  التي يحددها هذا  والقضائية والربملانية حسب الرشوط 

الخاصة، يكون قد سها عن أحكام الدستور املتعلقة بالرقابة، 

 -واعتبارا بالنتيجة فإن املادة 85 من القانون العضوي موضوع اإلخطار، مطابقة جزئيا للدستور.

6 - فيام يخص املادة 89 من القانون العضوي: 

أ - فيام يخص الفقرة األوىل من املادة 89 واملحررة كاآليت:

 " يكون قانون املالية لسنة 2023 أول قانون يحرض ويناقش ويصادق علية وينفذ وفقا ألحكام هذا 

القانون العضوي. و يحرض كذلك ويناقش ويصادق عىل القانون املتضمن تسوية امليزانية لسنة 2023 

وفقا ألحكام هذا القانون العضوي "، 

عليها  املنصوص  لإلجراءات  وفقا  تتم  املالية  قانون  واملصادقة عىل مرشوع  املناقشة  أن  اعتبارا   - 

يف املادة 138 من الدستور، 

- واعتبارا أن اإلجراءات األخرى املتعلقة باملناقشة واملصادقة عىل مرشوع قانون املالية تحدد مبوجب 
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القانون العضوي رقم 16-12 املؤرخ يف 22ذي القعدة عام 1437 املوافق 25 غشت سنة 2016 الذي 

يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس االمة وعملهام وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني 

الحكومة، طبقا للامدة 132 من الدستور، 

- واعتبارا أن املرشع بتضمينه القانون العضوي، موضوع االخطار، أحكاما تتعلق بإجراءات مناقشة 

قانون املالية واملصادقة عليه، يكون قد سها عن املبدأ الدستوري القايض بتوزيع االختصاصات، 

القانون العضوي، موضوع اإلخطار، تعد  الفقرة األوىل من املادة 89 من  بالنتيجة، فإن  - واعتبارا 

مطابقة جزئيا للدستور.

ب  - فيام يخص الفقرة األخرية من املادة 89 واملحررة كاآليت:

 " ميكن تغيري تاريخ دخول أحكام هذا القانون العضوي حيز التنفيذ، املشار إليه يف هذه املادة، عند 

االقتضاء، مبوجب قانون املالية "، 

- اعتبارا أن الفقرة األوىل من هذه املادة تنص عىل أن قانون املالية لسنة 2023 يكون أول قانون 

يحرض وينفذ وفقا ألحكام هذا القانون العضوي، 

- واعتبارا أن الفقرة األخرية من نفس املادة تنص عىل أنه ميكن تغيري تاريخ دخول أحكام هذا القانون 

حيز التنفيذ، عند االقتضاء، مبوجب حكم قانون املالية، 

تاريخ دخوله حيز  العضوي، موضوع االخطار، يحدد مبوجب أحد أحكامه  القانون  أن  - واعتبارا 

التطبيق، فال ميكن تغيري هذا التاريخ إال مبوجب قانون عضوي آخر، 

- واعتبارا أن املؤسس الدستوري مييز بني املجاالت التي يتم الترشيع فيها مبوجب قانون عادي طبقا 

للامدة 140 من الدستور، وتلك التي يرشع فيها بقانون عضوي طبقا للامدة 141 من الدستور، كام 

مييز بينهام من حيث قواعد اإلعداد واملصادقة والرقابة، 

- واعتبارا أنه إذا كان يحق للمرشع أن يقر بكل سيادة أحكاما وإجراءات تخص دخول نص ترشيعي 

حيز التنفيذ، فإنه يعود للمجلس الدستوري التأكد من أن تلك األحكام واإلجراءات ال تخل مببدأ 

توزيع االختصاصات، 

- واعتبارا أن املرشع عند تحديده رزنامة لدخول القانون العضوي موضوع االخطار، مبوجب األحكام 

القايض بتوزيع  الدستوري  املبدأ  املادة 89 منه، فإنه ال ميكنه بحكم  االنتقالية املنصوص عليها يف 

القانون  تاريخ دخول هذا  تغيري  إمكانية  املادة  الفقرة األخرية من هذه  يقر يف  أن  االختصاصات 

العضوي حيز التنفيذ مبوجب حكم قانون املالية باعتباره قانونا عاديا يختلف عن القانون العضوي 
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من حيث قواعد االعداد واملصادقة والرقابة، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة األخرية من املادة 89 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار تعد غري 

مطابقة للدستور.

ثالثا - فيام يخص عناوين الباب الثالث من القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

املتعلق  الترشيعي  املسار  مراحل  ترتيب  االعتبار  بعني  يأخذ  ال  الثالث  الباب  عنوان  أن  اعتبارا   -

بإجراءات تحضري وإيداع وتقديم مشاريع قوانني املالية واملصادقة عليها، 

- واعتبارا أن األمر ال يتعلق بقوانني املالية كام جاء يف العناوين الواردة ضمن الباب الثالث للقانون 

العضوي، موضوع االخطار، وإمنا مبشاريع قوانني املالية طبقا للامدة 136 )الفقرة 3( من الدستور، 

- واعتبارا أن مرحلة تحضري مشاريع قوانني املالية تسبق مرحلتي تقدميها أمام الربملان واملصادقة 

عليها، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإنه يتعني تدارك ذلك بجعل العناوين مطابقة للدستور ومراعية ملراحل إعداد 

القانون، 

رابعا - فيام يخص اإلشارة إىل التحفظات التفسريية ضمن تأشريات القانون العضوي املتعلق بقوانني 

املالية، موضوع اإلخطار: 

-اعتبارا أن املادة 191 )الفقرة 3( من الدستور تنص عىل أن أراء املجلس الدستوري وقراراته نهائية 

وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات اإلدارية والقضائية، 

-واعتبارا أن قصد املؤسس الدستوري من ذلك هو إقرار أن اآلراء والقرارات التي يتخذها املجلس 

الدستوري تكتيس الحجيّة املطلقة لليشء املقيض فيه، سواء يف أسبابها أو منطوقها، 

-واعتبارا أن املجلس الدستوري يف مامرسته لصالحياته الدستورية، فإنه عندما يرصح مبطابقة حكم 

فإن هذا  باملطابقة،  الترصيح  به  يقيد  الذي  التفسريي  التحفظ  للدستور رشيطة مراعاة  ترشيعي 

التحفظ يكتيس، هو أيضا، الحجيّة املطلقة لليشء املقيض فيه، ويلزم السلطات بتطبيقه وفق التفسري 

الذي أعطاه املجلس الدستوري لهذا الحكم، 

-واعتبارا أن هدف تسهيل تطبيق هذه التحفظات التي ال ميكن فصلها عن األحكام الترشيعية املعنية 

يقتيض بأن تدرج يف تأشريات هذا القانون العضوي األحكام الترشيعية التي جاء الترصيح مبطابقتها 

للدستور مقيدا بتحفظ تفسريي، 
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-واعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج اإلشارة إىل األحكام موضوع التحفظات التفسريية يف تأشريات القانون 

العضوي املتعلق بقوانني املالية، موضوع اإلخطار، يعد ضامنا أساسيا للتطبيق الكيل ملبدأ الحجية 

املطلقة لليشء املقيض فيه.

لهذه األسباب:

يديل بالرأي اآليت:

يف الشكل :

أوال: إن إجراءات اإلعداد واملصادقة عىل القانون العضوي املتعلق بقوانني املالية، موضوع االخطار، 

جاءت طبقا ألحكام املادتني 136 )الفقرتان األوىل و3(، و141 )املطة 5( من الدستور، فهي مطابقة 

للدستور، 

العضوي  القانون  الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة  املجلس  الجمهورية  أن اخطار رئيس  ثانيا: 

املتعلق بقوانني املالية، موضوع اإلخطار، للدستور، تـــّم تطبيقا ألحكام املادة 186 )الفقرة 2( من 

الدستور، فهو مطابق للدستور، 

يف املوضوع:

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

1 - تعاد صياغة التأشرية األوىل كاآليت:

- بناء عىل الدستور، السيام املواد 78، 136 )الفقرة 3(، 138، 139، 140، 141، 179، 186 )الفقرة 2(، 

191 )الفقرة األوىل و3(، 192، 213 منه، 

2 - إضافة القانون العضوي رقم 16-12 املؤرخ يف 22 ذي القعدة عام 1437 املوافق 25 غشت سنة 

2016 الذي يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس االمة وعملهام وكذا العالقات الوظيفية 

بينهام وبني الحكومة، لتأشريات القانون العضوي، موضوع االخطار.

ثانيا: فيام يخص مواد القانون العضوي، موضوع االخطار:

تعد الفقرة األوىل من املادة 5 مطابقة للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار.

تعد املادة 15-7 مطابقة للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار.

تعد الفقرة األوىل من املادة 26 مطابقة للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار.
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تعد املادة 41 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كاآليت: 

 " تبني الحسابات الخاصة للخزينة العمليات التي تدخل يف مجاالت خاصة مربرة باملرونة يف التسيري. 

تتعلق هذه الحسابات بعمليات وليس بخدمات أو هيئات "، 

تعد املاد 85 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كاآليت: 

 " تخضع عمليات تنفيذ ميزانية الدولة إىل الرقابة اإلدارية والقضائية والربملانية حسب الرشوط التي 

يحددها الدستور وهذا القانون واألحكام الترشيعية والتنظيمية الخاصة " .

تعد الفقرة األوىل من املادة 89 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كاآليت:

 " يكون قانون املالية لسنة 2023 أول قانون يحرض وينفذ وفقا ألحكام هذا القانون العضوي. ويحرض 

كذلك القانون املتضمن تسوية امليزانية لسنة 2023 وفقا ألحكام هذا القانون العضوي " .

تعد الفقرة األخرية من املادة 89 غري مطابقة للدستور. 

ثالثا: فيام يخص عناوين الباب الثالث من القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

- تعاد صياغة العناوين يف الباب الثالث كام يأيت:

- الباب الثالث: " تحضري مشاريع قوانني املالية وتقدميها واملصادقة عليها "، 

- الفصل األول من الباب الثالث: " تحضري مشاريع قوانني املالية وإيداعها وتقدميها وبنيتها "، 

- الفرع األول: " تحضري مشاريع قوانني املالية وتقدميها "، 

- الفرع الثاين: " إيداع مرشوع قانون املالية للسنة وبنيته "، 

- الفرع الثالث: " إيداع مشاريع قوانني املالية التصحيحية ومحتواها "، 

- تقدم املادة 70 وترقم املادة 69، وتؤخر املادة 69 وترقم املادة 70. 

رابعا: فيام يخص اإلشارة إىل التحفظات التفسريية ضمن تأشريات القانون العضوي املتعلق بقوانني 

املالية، موضوع اإلخطار: 

-إضافة إىل تأشريات القانون العضوي، موضوع االخطار:

 " -بعد أخذ رأي املجلس الدستوري، مع مراعاة التحفظات التفسريية حول األحكام واملواد 5 و15 
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نقطة 7 و26 " .

القانون  باقي أحكام  للفصل عن  قابلة  للدستور  كليا  أو  املطابقة جزئيا  خامسا: تعد األحكام غري 

العضوي، موضوع االخطار، 

سادسا: تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور.

سابعا: يبلّغ هذا الـــرأي اىل رئــيس الجمهورية.

ينشـــر هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهذا تداول املجلس الدستـوري يف جلساته املنعقدة بتاريخ 16 و17 و18 و19 و20 ذي القعدة عام 

1439 املوافق 29 و30 و31 يوليو وأول و2 غشت سنة 2018.

رئيس املجلس الدستوري  

مراد مدليس
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رأي رقم 03/ر.ق.ع/م.د/18 مؤرخ يف 20 ذي القعدة عام 1439 املوافق 2 غشت سنة 

2018، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد رشوط وكيفيات تطبيق 

الدفع بعدم الدستورية، للدستور.

إّن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الجمهورية طبقا ألحكام املادة 186 )الفقرة 2( من الدستور، بالرسالة املؤرخة 

يف 4 يوليو سنة 2018 واملسجلة باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 4 يوليو سنة 2018 تحت 

الدفع بعدم  الذي يحدد رشوط وكيفيات تطبيق  العضوي  القانون  رقم 03، قصد مراقبة مطابقة 

الدستورية، للدستور، 

- وبناء عىل الدستور، ال سيام املواد141 و186 )الفقرة 2( و188 و189 )الفقرة األوىل( و191 )الفقرة 

3( منه، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 28 جامدى الثانية عام 1437 املوافق 6 أبريل سنة 2016 املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، 

وبعد االستامع إىل العضو املقرر، 

يف الشكل :

- اعتبارا أن القانون العضوي الذي يحدد رشوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، موضوع 

الوطني بعد أخذ رأي مجلس  الوزير األّول لدى مكتب املجلس الشعبي  اإلخطار، أودع مرشوعه 

الدولة، وفقا للامدة 136 )الفقرة 3( من الدستور، 

الدستوري قصد مراقبة  املجلس  املعروض عىل  العضوي، موضوع اإلخطار،  القانون  أن  - واعتبارا 

مطابقته للدستور، كان مرشوعه موضوع مناقشة وفقا للامدة 138 من الدستور من طرف املجلس 

الدستور عىل مصادقة  )الفقرة 2( من  للامدة 141  األمة، وحصل وفقا  الوطني ومجلس  الشعبي 

املجلس الشعبي الوطني يف جلسته املنعقدة بتاريخ 25 يونيو سنة 2018، ومجلس األمة يف جلسته 

املنعقدة بتاريخ أول يوليو سنة 2018، خالل دورة الربملان العادية املفتوحة بتاريخ 4 سبتمرب سنة 

 ،2017

الذي  العضوي  القانون  الدستوري ملراقبة مطابقة  الجمهورية املجلس  - واعتبارا أن إخطار رئيس 

يحدد رشوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية للدستور، جاء وفقا ألحكام املادة 186 )الفقرة 

2( من الدستور، 
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يف املوضوع:

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار:

1 - فيام يخص عدم االستناد إىل املادة 138 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار :

تبارا أن املادة 138 من الدستور تعالج مناقشة غرفتي الربملان ملشاريع القوانني واملصادقة عليها، 

وهي بذلك تشكل سندا لهذا القانون العضوي، موضوع اإلخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشرياته يعّد 

سهوا يتعني تداركه.

2 - فيام يخص عدم االستناد إىل الفقرة األوىل من املادة 141 من الدستور ضمن تأشريات القانون 

العضوي، موضوع اإلخطار :

- اعتبارا أن املرّشع يف استناده إىل املادة 141 من الدستور خصص الفقرتني 2 و3 منها، دون اإلشارة 

اىل الفقرة األوىل التي حددت مجاالت الترشيع بقانون عضوي، ونصت عىل أن هناك مجاالت أخرى 

مخصصة للقوانني العضوية ومن بينها القانون العضوي الذي يحدد رشوط وكيفيات تطبيق الدفع 

بعدم الدستورية املنصوص عليه يف الفقرة 2 من املادة 188 من الدستور، وهي بذلك تشكل سندا 

دستوريا للقانون العضوي، موضوع اإلخطار، األمر الذي يستدعي رضورة االستناد إليها ضمن تأشرياته، 

وعدم اإلشارة إليها يعد سهوا يتعنّي تداركه.

ثانيا: فيام يخص عنوان الفصل الثاين من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، واملحرر كام يأيت:

 " الفصل الثاين رشوط مامرسة الدفع بعدم الدستورية " 

- اعتبارا أن الفصل الثاين من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، جاء تحت عنوان " رشوط مامرسة 

الدفع بعدم الدستورية "، 

- واعتبارا أن املادة 188 من الدستور يف فقرتها الثانية تحيل إىل القانون العضوي، تحديد رشوط 

وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، 

- واعتبارا أن األحكام الواردة يف املواد املدرجة ضمن الفصل الثاين من القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار، تتضمن كل من رشوط وكيفيات إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية كام 

نص عليها الدستور، وأن عنوان هذا الفصل ال يعكس مضمون املواد املدرجة ضمنه، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن عنوان الفصل الثاين من القانون العضوي موضوع اإلخطار، يعد مطابقا جزئيا 
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للدستور. 

ثالثا: فيام يخص مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

فيام يخص املادة األوىل من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كام يأيت:

 " يهدف هذا القانون العضوي إىل تحديد رشوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، طبقا 

ألحكام املادة 188 من الدستور " .

- اعتبارا أن املؤسس الدستوري خول املرّشع تحديد رشوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، 

وحدد له حرصيا موضوع القانون العضوي يف هذا املجال، وأن نص الفقرة 2 من املادة 188 جاء 

رصيحا ودقيقا مستعمال كلمة " تحديد "، األمر الذي يفيد بأن قصد املؤسس الدستوري حرص موضوع 

ومضمون القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

- واعتبارا أن املرّشع حني استعمل كلمة " يهدف " بدال من " يحدد " قد يفهم منه أن املؤسس 

الدستوري خّول املرشع من خالل هذا القانون العضوي، العمل عىل تحديد رشوط وكيفيات تطبيق 

الدفع بعدم الدستورية، أي بذل عناية وليس تحقيق نتيجة بتحديد تلك الرشوط والكيفيات بدقة 

وحرصيا كام تنص عىل ذلك رصاحة الفقرة 2 من املادة 188 من الدستور، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن استعامل كلمة " يهدف " بدال من " يحدد " يف نّص املادة األوىل من القانون 

العضوي، موضوع اإلخطار، يعّد مطابقا جزئيا للدستور.

فيام يخص املادة 5 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كام يأيت:

 " يخطر املجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء عىل إحالة من املحكمة العليا أو مجلس 

الدولة " 

- اعتبارا أن املرّشع أدرج يف املادة 5 من هذا القانون العضوي، موضوع االخطار، نص الجزء األّول 

من الفقرة األوىل من املادة 188 من الدستور، وذلك يعد نقال حرفيا لحكم دستوري، 

- واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور إىل هذا القانون العضوي ال يشكل يف حّد ذاته ترشيعا، بل 

هو مجرد نقل ألحكام يعود االختصاص فيها إىل مجال نص آخر يختلف عنه من حيث إجراءات 

اإلعداد واملصادقة والتعديل والرقابة املقررة يف الدستور، 

املادة  الفقرة األوىل من  النقل الحريف لنص الجزء األّول من  بالنتيجة، فإن املرّشع بهذا  - واعتبارا 

188 من الدستور، يكون قد أخل باملبدأ الدستوري لتوزيع االختصاصات، ومن ثم تعترب املادة 5 من 
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القانون العضوي، موضوع اإلخطار، غري مطابقة للدستور.

3 - فيام يخص كلمة " مستقلة " يف نص املادة 7 والفقرة 2 من املادة 10 من القانون العضوي، 

موضوع اإلخطار، مأخوذتني مجتمعتني التحادهام يف املوضوع

- اعتبارا أن املرّشع اشرتط، تحت طائلة عدم القبول، أن تكون مذكرة الدفع بعدم الدستورية مكتوبة 

ومستقلة ومسببة، 

باعتبارهام صفتني   " استقاللية  " و"  " مستقلة  استخدم كلمتي  الدستوري  املؤسس  أن  - واعتبارا 

مالزمتني للهيئات والسلطات التي أقر لها صفة االستقاللية يف عملها، أو االستقاللية املالية واإلدارية 

كام ورد ذلك يف املواد 156 و176 و182 و194 و198 و202 من الدستور، 

- واعتبارا أن املرّشع عند استعامله يف املادتني املذكورتني كلمة مستقلة مبعنى مغايرا للمعنى املذكور 

أعاله، يقصد به أن تكون مذكرة الدفع بعدم الدستورية مذكرة منفصلة عن مذكرة الدعوى األصلية، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن استعامل كلمة " مستقلة " يف نّص املادة 7 والفقرة 2 من املادة 10 من 

القانون العضوي، موضوع االخطار، يعّد سهوا يتعنّي تداركه.

4 - فيام يخص كلمة " " فورا " الواردة يف نص الفقرة األوىل من املادة 8 من القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار:

- اعتبارا أن هذه املادة تحدد كيفية دراسة قايض املوضوع مذكرة الدفع بعدم الدستورية بالتأكد 

من مدى توفر رشوط قبول الدفع بعدم الدستورية قبل إرسالها إىل املحكمة العليا أو مجلس الدولة، 

- واعتبارا أن كلمة " فورا " تفيد معنى " يف الحني " كام هو مكرس يف الدستور من خالل نّص املادة 

111 )الفقرة 3( منه وكذا من خالل املادتني 16 و22 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

- واعتبارا أن املرّشع باستعامله هذه الكلمة يقصد أن الجهة القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم 

الدستورية تفصل فيه بصفة أولوية ومستعجلة بعد التأكد من مدى توفر رشوط قبوله املنصوص 

عليها يف املادة 9 من القانون العضوي، موضوع االخطار، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن املادة 8 من القانون العضوي، موضوع االخطار، تعّد مطابقة للدستور مع 

مراعاة التحفظ املثار أعاله. 

 -5فيام يخص املادة 9 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كام يأيت:

 " يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية، إذا تم استيفاء الرشوط اآلتية:
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- أن يتوقف عىل الحكم الترشيعي املعرتض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس املتابعة، 

الدستوري  املجلس  للدستور من طرف  الترصيح مبطابقته  الترشيعي قد سبق  الحكم  أالّ يكون   -

باستثناء حال تغري الظروف، 

- أن يتسم الوجه املثار بالجدية. " 

- اعتبارا أن املادة 9 من القانون العضوي املعروض عىل املجلس الدستوري ملراقبة مطابقته للدستور، 

تحدد ثالثة رشوط باستيفائها يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية، 

الدستورية،  الدفع بعدم  إذا كان يعود للمرّشع أن يحدد بكل سيادة رشوط قبول  أنه  - واعتبارا 

فإنه باملقابل يعود للمجلس الدستوري التأكد من أن تطبيق هذه الرشوط ليس من شأنه املساس 

باختصاصات السلطات األخرى أو االختصاصات املخولة للمجلس الدستوري، 

- واعتبارا أنه وطبقا للفقرة األوىل من املادة 182 من الدستور، فإن املجلس الدستوري هيئة مستقلة 

تكلف بالسهر عىل احرتام الدستور، وأن هذه املهمة تعود حرصا ملجال اختصاصه، وبالنتيجة يعود له 

وله وحده السهر عىل احرتام الدستور وفقا لإلجراءات والوسائل التي يقررها هذا األخري، من خالل 

سلطة التفسري النابعة عن هذا االختصاص، 

- واعتبارا أن املرشع، بإقراره لقضاة الجهات القضائية، تقدير مدى توفر رشوط قبول الدفع بعدم 

الدستورية بالرجوع إىل اجتهادات املجلس الدستوري، وتغرّي الظروف، مع دراسة الطابع الجدي للوجه 

املثار من أحد أطراف النزاع، ال يقصد بذلك منح هذه الجهات القضائية سلطة تقديرية مامثلة لتلك 

املخولة حرصيا للمجلس الدستوري، 

- واعتبارا أن مامرسة االختصاص الذي يعود حرصيا، وبإرادة املؤسس الدستوري، إىل املجلس الدستوري 

التي تسمح فقط بتقدير مدى توفر  بالحدود  القضاة، عند مامرسة صالحياتهم،  يتقيّد  تقتيض أن 

الرشوط املنصوص عليها يف املادة 9 من القانون العضوي، موضوع االخطار، دون أن ميتد ذلك إىل 

تقديرهم لدستورية الحكم الترشيعي املعرتض عليه من قبل أحد أطراف النزاع، ويف ظل هذا التحفظ، 

فإن املادة 9 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، تعّد مطابقة للدستور.

6 - فيام يخص املادة 14 )الفقرة 2( من القانون العضوي موضوع اإلخطار، واملحررة كام يأيت:

 " وتتم اإلحالة إذا تم استيفاء الرشوط املنصوص عليها يف املادة 9 من هذا القانون العضوي. " 

- اعتبارا أن الفقرة 2 من املادة 14 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، تقر بإحالة الدفع بعدم 

 الدستورية، إىل املجلس الدستوري يف حالة وحيدة هي حالة توفر الرشوط املنصوص عليها يف املادة 9 
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من القانون العضوي، ويتبع ذلك ومبفهوم املخالفة، أنه عندما ال تتوفر تلك الرشوط ال تتم إحالة 

الدفع إىل املجلس الدستوري، 

- واعتبارا أن املادة 182 من الدستور تخول املجلس الدستوري صالحية السهر عىل احرتام الدستور، 

ال سيام ضامن احرتام الحقوق والحريات، 

- واعتبارا أن هذه الصالحية تقتيض احرتام املبدأ الدستوري القايض بتوزيع االختصاصات بني السلطة 

القضائية واملجلس الدستوري باعتباره هيئة مستقلة مكلفة بالفصل يف دستورية الحكم الترشيعي 

املعرتض عليه يف الدفع بعدم الدستورية، 

- واعتبارا أّن إمكانية إرسال قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية مرفقا مبذكرات وعرائض األطراف إىل 

املجلس الدستوري من طرف املحكمة العليا أو مجلس الدولة - حسب الحالة، يتم يف حالة وحيدة، 

وهي عند قبول الدفع بعدم الدستورية بالرجوع إىل الرشوط واإلجراءات الواردة يف املادتني 9 و 14 

من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، فإنه باملقابل، يفهم من ذلك عدم إرسال نسخة من القرار 

املسبب لرفض إحالة الدفع بعدم الدستورية إىل املجلس الدستوري من طرف الجهات القضائية العليا 

املذكورة أعاله، ففي هذه الحالة، قد تفصل هذه األخرية يف تقدير دستورية الحكم الترشيعي املعرتض 

عليه دون أن يتمكن املجلس الدستوري من االطالع عىل احرتام تلك الجهات القضائية الختصاصاتها، 

 -واعتبارا بالنتيجة، فإن مهمة السهر عىل احرتام الدستور املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة 

182 من الدستور ومتطلبات الشفافية، تقتيض إرسال نسخة من القرار املسبب الذي من خالله تقرر 

املحكمة العليا أو مجلس الدولة عدم إحالة الدفع بعدم الدستورية إىل املجلس الدستوري، 

تعّد  العضوي، موضوع اإلخطار،  القانون  املادة 14 من  فإن  التحفظ،  أنه ومبراعاة هذا  -واعتبارا 

مطابقة للدستور.

7 - فيام يخص املواد 11 )الفقرة األوىل( و13 و15 و18 و19 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

مأخوذة مجتمعة التحادها يف املوضوع والعلة:

-اعتبارا أن استخدام كلمة " إخطار " يف هذه املواد قد يفهم منه أنه ميكن املحكمة العليا أو مجلس 

الدولة إخطار املجلس الدستوري، وأنه ميكن الجهة القضائية املعنية بالفصل يف النزاع إخطار املحكمة 

العليا أو مجلس الدولة وأنه ميكن املتقايض إخطار املحكمة العليا أو مجلس الدولة مبارشة، 

-واعتبارا أن املادة 187 من الدستور حددت، عىل سبيل الحرص، جهات إخطار املجلس الدستوري يف 

رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس األمة أو رئيس املجلس الشعبي الوطني أو الوزير األّول، إضافة 

إىل خمسني نائبا أو ثالثني عضوا من مجلس األمة، 
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-واعتبارا أنه ميكن إخطار املجلس الدستوري عن طريق الدفع بعدم الدستورية بناء عىل إحالة من 

املحكمة العليا أو مجلس الدولة، طبقا ألحكام املادة 188 من الدستور التي خولتهام إحالة الدفع 

للمجلس الدستوري وليس إخطاره، 

-واعتبارا بالنتيجة، فإن املواد 11 )الفقرة األوىل( و13 و15 و18 و19 من القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار، مطابقة جزئيا للدستور.

8 - فيام يخص املادة 21 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، واملحررة كام يأيت:

 " يف حالة عدم فصل املحكمة العليا أو مجلس الدولة يف اآلجال املنصوص عليها يف املادة 14، يحال 

الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، إىل املجلس الدستوري " 

الدفع بعدم  الدستوري عن طريق  إمكانية إخطار املجلس  الدستوري حدد  اعتبارا أن املؤسس   -

الدستورية بناء عىل إحالة من املحكمة العليا أو مجلس الدولة، طبقا ألحكام املادة 188 من الدستور، 

- واعتبارا أن املرّشع أقر أنه يف حالة عدم فصل املحكمة العليا أو مجلس الدولة يف اآلجال املنصوص 

عليها يف املادة 14 من هذا القانون العضوي، يحال الدفع تلقائيا إىل املجلس الدستوري دون تحديد 

كيفية تطبيق ذلك، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن املرّشع بإقراره إحالة الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إىل املجلس الدستوري، 

الجهة  إرسال  فإنه يقصد  املحددة،  الدولة يف اآلجال  أو مجلس  العليا  املحكمة  نتيجة عدم فصل 

القضائية املعنية ملف الدفع بعدم الدستورية إىل املجلس الدستوري، ويف ظل هذا التحفظ، تعّد 

هذه املادة من القانون العضوي موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور.

9 - فيام يخص املادة 22 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كام يأيت:

 " يعلم املجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية، عند إخطاره تطبيقا ألحكام هذا القانون العضوي.

كام يعلم رئيس مجلس األمة ورئيس املجلس الشعبي الوطني والوزير األول، الذين ميكنهم توجيه 

مالحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية املعروض عليه " 

- اعتبارا من جهة، أن املرشع نص يف الفقرة األوىل من هذه املادة عىل إعالم رئيس الجمهورية من 

قبل املجلس الدستوري عند إخطاره تطبيقا ألحكام هذا القانون العضوي، 

- واعتبارا أن إخطار املجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية تنص عليه املادة 188 من الدستور، 

التي تحيل يف فقرتها 2 إىل القانون العضوي، تحديد رشوط وكيفيات تطبيقها، 
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- واعتبارا أن إخطار املجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية يتم طبقا للدستور وليس تطبيقا 

للقانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

القانون العضوي، موضوع اإلخطار، تعّد  الفقرة األوىل من املادة 22 من  بالنتيجة، فإّن  - واعتبارا 

مطابقة جزئيا للدستور. 

- واعتبارا من جهة ثانية، أن املرّشع أدرج يف الفقرة األوىل من هذه املادة حكام يقيض بإعالم املجلس 

الدستوري فورا رئيس الجمهورية مبجرد إخطاره بالدفع بعدم الدستورية، دون إقراره إمكانية رئيس 

الجمهورية إبداء مالحظات حول الدفع، يف حني أقر يف الفقرة 2 لرئييس غرفتي الربملان والوزير األّول 

إعالمهم بالدفع مع إمكانية تقديم مالحظاتهم، 

املواد  الدستور، مبوجب  باعتباره حامي  الجمهورية  الدستوري خّول رئيس  املؤسس  أن  - واعتبارا 

84 )الفقرة 2( و144 و145 من الدستور، إصدار القوانني بعد مصادقة الربملان عليها، وأقر لرئيس 

الجمهورية إمكانية طلب إجراء مداولة ثانية يف قانون تم التصويت عليه، وأنه ميكنه من باب أوىل، 

إبداء مالحظاته حول الدفع بعدم الدستورية الذي يتم االعرتاض مبوجبه عىل حكم ترشيعي يدعي 

متقاض أنه ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها له الدستور، 

- واعتبارا بالنتيجة فإنه إذا مل يكن قصد املرّشع إغفال صالحية رئيس الجمهورية يف إمكانية إبداء 

مالحظاته حول الدفع بعدم الدستورية، بإقراره ذلك رصاحة لرئييس غرفتي الربملان والوزير األّول، 

ويف ظل هذا التحفظ، تعّد هذه املادة من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور.

10 - فيام يخص املادة 26 من القانون العضوي موضوع اإلخطار، املحررة كام يأيت:

 " ينرش قرار املجلس الدستوري يف الجريدة الرسمية " 

- اعتبارا أن املرّشع مل يرش يف املادة 26 املذكورة أعاله اىل أن الجريدة الرسمية يعني بها الجريدة 

الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية، وذلك يشكل سهوا يتعني تداركه.

رابعا: فيام يخص اإلشارة اىل التحفظات التفسريية ضمن تأشـريات القانون العضوي الذي يحدد رشوط 

وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، موضوع اإلخطار: 

- اعتبارا أن املادة 191 )الــفــقــرة األخرية( من الــدســتــور تــنص عـىل أن آراء املجلس الـدسـتــوري 

وقـراراته نـهــائـيـة ومـلـزمة لجـميع الـسلـطـات العـمومـيـة والسـلطـات اإلدارية والقضائية، 

- واعتبـارا أن قـصد املؤسس الــدسـتـوري من ذلك هـــو إقـــرار أن اآلراء والقرارات التي يتخذهـا 

املجلس الـدستوري تكـتيس الحجـيّة املطلقة لليشء املقيض فيه سواء يف أسبابها أو منطوقها، 
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- واعتبارا أن املجلس الدستوري يف مامرسته لـصالحياته الدسـتورية فإنه عنـدما يرصح مبطابقة حكم 

تـرشيعي لـلدسـتور رشيـطة مـراعاة الـتحفظ الـتـفـسـيـري الـذي يـقـيـد به الـتـصـريح باملطابقة، 

فـإن هذا الـتــحـفظ يـكـتـيس هـو أيـضـا الحجية املطلقة للـيشء املقيض فـيه ويلزم الـســلـطـات 

بــتـطـبــيـقه وفق الــتـفــسـيـر الــذي أعـطـاه املجلس الدستوري لهذا الحكم، 

- واعتبارا أن هدف تسهيل تطبيق هذه التحفظات والـتي ال ميكن فصلها عن األحكام الترشيعية 

املعنية، يـــقــتـــيض بـــأن تــدرج يف تــــأشــــيــــرات هذا القانون العضوي األحكام الـترشيعية 

التي جاء الترصيح مبطابقتها للدستور مقيدا بتحفظ تفسريي، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج اإلشارة إىل األحكام موضوع التحفظات التفسريية يف تــأشــيــرات 

القانون العضوي الذي يحدد رشوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، مــوضـوع اإلخطار، 

يعد ضامنـا أساسيا للتطبـيق الكيل ملبدأ الحجية املطلقة لليشء املقيض فيه.

لهذه األسباب:

يديل بالرأي اآليت:

يف الشكل :

الدستورية، قد متت  بعدم  الدفع  الذي يحدد رشوط وكيفيات تطبيق  العضوي  القانون  أن  أوال: 

املصادقة عليه طبقا للامدة 141 )الفقرة 2( من الدستور، ويعّد بذلك مطابقا للدستور، 

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي 

يحدد رشوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، تم تطبيقا ألحكام املادة 186 )الفقرة 2( من 

الدستور، فهو مطابق للدستور.

يف املوضوع:

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

- تعاد صياغة التأشرية األوىل كام يأيت:

- " بناء عىل الدستور، ال سيام املواد 136 )الفقرتان األوىل و3( و138 و141 و144 و186 )الفقرة 2( 

و188 و189 )الفقرتان 2 و3( و191 )الفقرتان 2 و3( و215 منه. " 

ثانيا: فيام يخص عنوان الفصل الثاين من القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

- يعّد عنوان الفصل الثاين مطابقا جزئيا للدستور وتعاد صياغته كام يأيت:
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 " الفصل الثاين

رشوط وكيفيات مامرسة الدفع بعدم الدستورية " .

ثالثا: فيام يخص مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

1 - تعد املادة األوىل مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كام يأيت:

 " يحدد هذا القانون العضوي رشوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، طبقا ألحكام املادة 

188 من الدستور " .

2 - تعّد املادة 5 غري مطابقة للدستور.

3 - تستبدل كلمة " مستقلة " بكلمة " منفصلة " يف نص املادة 7 والفقرة 2 من املادة 10 -

4 - تعد املادة 8 مطابقة للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار أعاله.

5 - تعّد املادة 9 مطابقة للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار أعاله.

6 - تعّد املادة 14 )الفقرة 2( مطابقة للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار أعاله. 

7 - تعد املواد 11 )الفقرة األوىل( و13 )الفقرة األوىل( و15 و18 و19 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد 

صياغتها كام يأيت: 

- " املادة 11: يف حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية، ترجئ الجهة القضائية الفصل يف النزاع إىل 

غاية توصلها بقرار املحكمة العليا أو مجلس الدولة أو املجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه ... " 

- " املادة 13: إذا تم تقديم طعن بالنقض وكان قضاة املوضوع فصلوا يف القضية دون انتظار قرار 

املحكمة العليا أو مجلس الدولة أو قرار املجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه، يتم ارجاء الفصل 

يف الطعن بالنقض اىل غاية الفصل يف الدفع بعدم الدستورية... " .

- " املادة 15: عندما يثار الدفع بعدم الدستورية أمام املحكمة العليا أو مجلس الدولة مبارشة، يفصالن 

عىل سبيل األولوية يف إحالته عىل املجلس الدستوري ضمن األجل املنصوص عليه يف املادة 14 أعاله " .

- " املادة 18: يرسل إىل املجلس الدستوري القرار املسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة عند 

إحالة الدفع إليه مرفقا مبذكرات وعرائض األطراف " .

- " املادة 19: عند إحالة الدفع إىل املجلس الدستوري، يتعني عىل املحكمة العليا أو مجلس الدولة 

إرجاء الفصل إىل حني البت يف الدفع بعدم الدستورية، إال إذا كان املعني محروما من الحرية بسبب 

الدعوى أو عندما تهدف هذه األخرية إىل وضع حد للحرمان من الحرية أو إذا كانا ملزمني قانونا 
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بالفصل يف أجل محدد أو عىل سبيل االستعجال " .

8 - تعد املادة 21 مطابقة للدستور، رشيطة مراعاة التحفظ املثار أعاله.

9 - تعد الفقرة األوىل من املادة 22 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كام يأيت:

 " يعلم املجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند إخطاره طبقا للامدة 188 من الدستور " .

- تعد املادة 22 مطابقة للدستور مع مراعاة التحفظ املثار أعاله.

10 - تعاد صياغة املادة 26 كام يأيت:

 " ينرش قرار املجلس الدستوري يف الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الّدميقراطيّة الّشعبيّة " .

رابعا: فيام يخص اإلشارة اىل التحفظات التفسريية ضمن تأشـريات القانون العضوي الذي يحدد رشوط 

وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية موضوع اإلخطار:

- إضافة اىل تأشريات القانون العضوي، موضوع االخطار: 

- " بعد أخذ رأي املجلس الدستوري، مع مراعاة التحفظات التفسريية حول األحكام واملواد 8 و9 

و14 و21 و22 " .

خامسا: يعاد ترقيم مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار.

املواد 8 و9 و14 و21 و22 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املرّصح يف هذا الرأي بدستوريتها 

مع مراعاة التحفظات التفسريية، تقابلها يف هذا القانون العضوي املواد 7 و8 و13 و20 و21.

القانون  سادسا: تعترب األحكام غري املطابقة جزئيا أو كليا للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام 

العضوي، موضوع اإلخطار.

سابعا: تعّد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور.

ثامنا: يبلّغ هذا الرأي إىل رئيس الجمهورية.

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الّدميقراطيّة الّشعبيّة.

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلساته املنعقدة بتاريخ 16 و17و18و19 و20 ذي القعدة عام 

1439 املوافق 29 و30 و31 يوليو وأول و2 غشت سنة 2018.

رئيس املجلس الدستوري  

مراد مدليس
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رأي رقم 04/ ر.ق.ع /م.د /18 مؤرخ يف 20 ذي القعدة عام 1439 املوافق 2 غشت 

سنة 2018، يـتـعــلق مبراقبــة مـطـابــقـة الـقــانـون الـعــضـوي املتعلق باملجّمـع 

الجزائري للغة االمازيغية، للدستور

إن املجلـــس الدستـــــــوري، 

- بناء عىل اخطار رئيس الجمهورية طبقا ألحكام املادة 186 )الفقرة 2( من الدستور بالرسالة املؤرخة 

يف 4 يوليو سنة 2018 واملسجلة باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 4 يوليو سنة 2018 تحت 

رقم 04، وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق باملجمع الجزائري للغة االمازيغية، 

للدستور، 

- وبناء عىل الدستور، ال سيام املواد 4 و141 و186 )الـفــقــرة 2( و189 )الــــفــــقـــرة األوىل( 

و191 )الـــفـــقـــرة 3( منه، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 28 جامدى الثانية عام 1437 املوافق 6 أبريل سنة 2016 املحدد لقواعد 

عمل املجلس الدستوري، 

وبعد االستامع اىل العضو املقرر، 

يف الشكل : 

- اعتبارا أن القانون العضوي املتعلق باملجّمـع الجزائري للغة االمازيغية، موضوع اإلخطار، أودع 

مرشوعه الوزير األول لدى مكتب املجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للامدة 

136 )الفقرة 3( من الدستور، 

الدستوري قصد مراقبة  املجلس  املعروض عىل  العضوي، موضوع اإلخطار،  القانون  أن  - واعتبارا 

مطابقته للدستور، كان مرشوعه موضوع مناقشة وفقا للامدة 138 من الدستور من طرف املجلس 

الدستور، عىل مصادقة  )الفقرة 2( من  الوطني ومجلس األمة، وحصل وفقا للامدة 141  الشعبي 

املجلس الشعبي الوطني يف جلسته املنعقدة بتاريخ 25 يونيو سنة 2018، ومجلس األمة يف جلسته 

املنعقدة بتاريخ أول يوليو سنة 2018، خالل دورة الربملان العادية املفتوحة بتاريخ 4 سبتمرب سنة 

 ،2017

- واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية املجلس الدستوري ملراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق 

باملجمع الجزائري للغة االمازيغية للدستور، جاء وفقا ألحكام املادة 186 )الفقرة 2( من الدستور، 
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يف املوضوع: 

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي، موضوع االخطار:

فيام يخص عدم االستناد إىل الفقرة الرابعة من ديباجة الدستور، ضمن تأشريات القانون العضوي 

موضوع اإلخطار:

- اعتبارا أن الفقــرة الرّابعة من ديباجة الدستور تنص عىل املكّونات األساسية لهوية الشعب الجزائري، 

وهي اإلسالم والعروبة واألمازيغية، التي تعمل الدولة دوما لرتقية وتطوير كل واحدة منها، 

بالنظر إىل عالقتها  الفقـرة املذكورة أعاله  الّدستور، وأن  الديباجة جزء ال يتجزأ من  - واعتبارا أن 

مبوضوع القانون العضوي املعروض عىل املجلس الدستوري، تعّد سندا أساسيا لهذا األخري، وأن عدم 

إدراجها ضمن تأشرياته يعد سهوا يتعني تداركه.

القانون  الدستور، ضمن تأشريات  املادة 136 من  الفقرة األوىل من   فيام يخص عدم االستناد إىل 

العضوي موضوع اإلخطار:

- اعتبارا أن املرّشع استند إىل املادة 136 من الدستور، وخّصص فقرتها الثالثة دون اإلشارة إىل الفقرة 

األوىل التي تنّص عىل أن لكل من الوزير األول والنواب وأعضاء مجلس األمة حق املبادرة بالقوانني، 

ومن ثّم تعد هذه الفقرة سندا للقانون العضوي، موضوع اإلخطار، وعدم إدراجها يعّد سهوا يتعني 

تداركه.

 فيام يخّص االستناد إىل القانون العضوي رقم 98-01 املتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه 

وعمله، ضمن تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار: 

- اعتبارا أن القانون العضوي رقم 98-01 املتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ال 

يشكل سندا للقانون العضوي موضوع اإلخطار، حيث أن األخذ برأي مجلس الدولة منصوص عليه 

يف املادة 136 )الفقرة 3( من الدستور وسبقت اإلشارة إليه، وبالتايل فإن ادراج هذا القانون العضوي 

ضمن التأشريات، يعّد سهوا يتعني تداركه.

 ثانيا: فيام يخّص عدم تبويب املادة األوىل من القانون العضوي موضوع اإلخطار.

- اعتبارا أن املادة األوىل من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، تتضمن موضوع القانون العضوي، 

وتنّص عىل أنه يحّدد مهام املجّمع الجزائري للغة األمازيغية وتشكيله وتنظيمه وسيـره، ومن ثّم 

تدخل، ضمن الهيكلة العامة للنص بإدراجها يف األحكام العامة للقانون العضوي، موضوع االخطار، 
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- واعتبارا أن عدم تبويب املرّشع املادة األوىل من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، ضمن املواد 

املدرجة تحت الفصل األول منه بعنوان " أحكام عامة "، يعّد سهوا يتعني تداركه.

ثالثا: فيام يخــص مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار

فيام يخّص املادة األوىل من القانون العضوي، موضوع االخطار، املحّررة كام يأيت:

األمازيغية  للغة  الجزائري  املجمع  العضوي إىل تحديد مهام  القانون  األوىل: يهدف هذا  املادة   "  

وتشكيله وتنظيمه وسريه " 

- اعتبارا أن الفقرة األخرية من املادة 4 من الدستور، تحيل عىل القانون العضوي تحديد كيفيات 

تطبيقها، حيث جاءت بصيغة قطعيّـة مستعملة كلمة " يحدد "، التي تفيد بأن املؤسس الدستوري 

ألزم املرّشع بتحقيق نتيجة من خالل تحديد كيفيات تطبيق هذه املادة، وليس بذل عناية من خالل 

السعي لتحديدها كام يفهم من صياغة املادة األوىل من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن استعامل كلمة " يهدف " بدال من " يحدد "، يف املادة األوىل من القانون 

العضوي، يعّد سهوا يتعني تداركه، هذا من جهة، 

- واعتبارا من جهة أخرى، أن مهام وتشكيلة وتنظيم وسيــر املجّمع الجزائري للغة األمازيغية تّم 

تحديدها تطبيقا للفقــرة األخرية من املادة 4 من الدستور التي تنص عىل أن تحديد كيفيات تطبيق 

هذه املادة يتّم مبوجب قانون عضوي، 

- واعتبارا أن إحداث املجّمع الجزائري للغة األمازيغية، موضوع هذا القانون العضوي، يشّكــل كيفية 

أساسية لتطبيق املادة 4 من الدستور، وأن ذلك ال مينع من أن يحّدد املشــّرع كيفيات أخرى ضمن 

نّص ترشيعّي من نفس الطبيعة القانونية، يف ظل االحرتام الصارم للرشوط واالجراءات الدستورية 

ذات الصلة، 

- واعتبارا أنه إذا كان بإمكان املرّشع أن يقـّر، متى يرى ذلك مناسبا، كيفيات أخرى لتطبيق املادة 4 

من الدستور فإنه يعود للمجلس الدستوري أن يتأكد، مبوجب الفقرة 2 من املادة 186 من الدستور، 

من مطابقة هذه الكيفيات للدستور، 

- واعتبارا أنه ومبراعاة التحفظ املثار أعاله، فإن املادة االوىل من القانون العضوي موضوع اإلخطار 

تعد مطابقة للدستور.

فيام يخص املادة 20 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، املحررة كااليت:
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 " تحدد الكيفيات األخرى لسري املجّمع يف النظام الداخيل " 

- اعتبارا أن املشــّرع أحال مبوجب املادة 20 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، تحديد الكيفيات 

األخرى لسيــر املجّمـع، إىل النظام الداخيل، 

- واعتبارا أن إحداث املجّمع جاء مبوجب املادة 4 من الدستور التي تحيل يف فقرتها األخرية، كيفيات 

تطبيق هذه املادة إىل قانون عضوي يحدد يف مضمونه، مهام وتشكيلة املجّمع وتنظيمه وسريه، 

- واعتبارا أن إحالة املشــّرع تحديد الكيفيات األخرى لسري املجمع، إىل النظام الداخيل قد يفهم منها 

أنه بوسع املجمع تحديد كيفيات أخرى يف نظامه الداخيل هي من مجال اختصاص القانون العضوي، 

- واعتبارا أنه إذا كان من صالحية املجّمع توضيح كيفيات أخرى يتطلبها سريه، يف نظامه الداخيل، 

فانه يتعيــّن عند اعداده لهذا النص، االّ يـُدرج فيه مواضيع تتطلب تدخل مؤسسات أخرى، ويعود 

فيها االختصاص اىل مجال القانون العضوي، مراعاة للمبدأ الدستوري القايض بتوزيع االختصاصات، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن املادة 20 من القانون العضوي، موضوع االخطار، تعّد مطابقة للدستور، 

رشيطة مراعاة التحفظ املثار أعاله.

رابعا: فيام يخص اإلشارة إىل التحفظات التفسريية ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار: 

- اعتبارا أن املادة 191 )الفقرة 3( من الدستور تنص عىل أن أراء املجلس الدستوري وقراراته نهائية 

وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات اإلدارية والقضائية، 

- واعتبارا أن قصد املؤسس الدستوري من ذلك هو إقرار أن اآلراء والقرارات التي يتخذها املجلس 

الدستوري تكتيس الحجيّة املطلقة لليشء املقيض فيه، سواء يف أسبابها أو منطوقها، 

- واعتبارا أن املجلس الدستوري يف مامرسته لصالحياته الدستورية، فإنه عندما يرصح مبطابقة حكم 

ترشيعي للدستور رشيطة مراعاة التحفظ التفسريي الذي يقيــّد به الترصيح باملطابقة، فإن هذا 

التحفظ يكتيس هو أيضا، الحجيّة املطلقة لليشء املقيض فيه، ويلزم السلطات بتطبيقه وفق التفسري 

الذي أعطاه املجلس الدستوري لهذا الحكم، 

- واعتبارا أن هدف تسهيل تطبيق هذه التحفظات، التي ال ميكن فصلها عن األحكام الترشيعية 

املعنية، يقتيض بأن تدرج يف تأشريات هذا القانون العضوي، األحكام الترشيعية التي جاء الترصيح 

مبطابقتها للدستور مقيدا بتحفظ تفسريي، 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج اإلشارة اىل األحكام موضوع التحفظات التفسريية يف تأشريات القانون 
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العضوي املتعلق باملجّمع الجزائري للغة االمازيغية، موضوع اإلخطار، يعد ضامنا أساسيا للتطبيق 

الكيل ملبدأ الحجية املطلقة لليشء املقيض فيه، 

لهذه األسباب

يديل بالرأي التايل: 

يف الشكل: 

أوال: أن القانون العضوي املتعلق باملجّمع الجزائري للغة االمازيغية، قد متت املصادقة عليه طبقا 

للامدة 141 )الفقرة 2( من الدستور، ويعّد بذلك مطابقا للدستور. 

العضوي  القانون  الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة  املجلس  الجمهورية  إن إخطار رئيس  ثانيا: 

املتعلق باملجّمع الجزائري للغة االمازيغية، للدستور، جاء تطبيقا ألحكام املادة 186 )الفقرة 2( من 

الدستور، فهو مطابق للدستور.

يف املوضوع: 

أوال: فيام يخّص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار: 

املادة 136 من  األوىل من  الفقرة  الدستور، وكذا  الرابعة من ديباجة  الفقرة  إىل  اإلشارة  - تضاف 

الدستور، إىل التأشرية األوىل من القانون العضوي موضوع االخطار، وتعاد صياغتها كام ييل: 

 " بناء عىل الدستور ال سيام الفقرة الرابعة من الديباجة واملواد 4 و136 )الفقرتان األوىل و3( و138 

و141 و144و186 )الفقرة 2( و189 و191 منه، " 

الدولة وتنظيمه وعمله من  باختصاصات مجلس  املتعلق  العضوي رقم 01-98  القانون  - يحذف 

تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار.

ثانيا: فيام يخص تبويب املادة األوىل من القانون العضوي، موضوع اإلخطار.

- تدرج املادة األوىل من القانون العضوي موضوع االخطار، ضمن مواد الفصل األول بعنوان " أحكام 

عامة " .

ثالثا: فيام يخص مواد القانون العضوي موضوع اإلخطار: 

1 - تعد املادة األوىل مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كام يأيت: 
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 " يحدد هذا القانون العضوي مهام املجّمع الجزائري للغة األمازيغية وتشكيلته وتنظيمه وسريه " .

2 - تعّد املادة االوىل مطابقة للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار أعاله.

3 - تعّد املادة 20 مطابقة للدستور رشيطة مراعاة التحفظ املثار أعاله.

رابعا: فيام يخص اإلشارة إىل التحفظات التفسريية ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

- تضاف إىل تأشريات القانون العضوي، موضوع االخطار:

" بعد أخذ رأي املجلس الدستوري، مع مراعاة التحفظات التفسريية حول أحكام املادة األوىل واملادة 20.

خامسا: يعّد الحكم غري املطابق جزئيا للدستور، قابال للفصل عن القانون العضوي، موضوع االخطار.

سادسا: تعد باقي أحكام القانون العضوي موضوع اإلخطار مطابقة للدستور.

سابعا: يبلغ هذا الرأي إىل رئيس الجمهورية. 

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

القعدة  ذي  و20  و18و19  و17   16 بتاريخ  املنعقدة  الدستوري يف جلساته  املجلس  تداول   بهذا 

عام 1439 املوافق 29 و30 و31 يوليو وأول و2 غشت سنة 2018.

رئيس املجلس الدستوري  

مراد مدليس
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سنة 2019

اآلراء:

رأي رقم 01 / ر.ق.ع/ م.د / 19 مؤرخ يف 14 محرم عام 1441 املوافق 14 سبتمرب 

2019، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق بالسلطة الوطنية املستقلة 

لإلنتخابات، للدستور.

إن املجلس الدستوري، 

- بناءا عىل إخطار رئيس الدولة طيقا ألحكام املادتني 141 )الفقرة 3( و 186 )الفقرة 2( من الدستور، 

بالرسالة املؤرخة يف 14 سبتمرب سنة 2019 واملسجلة باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 14 

سبتمرب سنة 2019 تحت رقم 162، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق بالسلطة الوطنية 

املستقلة لإلنتخابات، للدستور، 

- وبناءا عىل الدستور، ال سيام املواد 7 و8 و102 و141 و186 )الفقرة 2( و189 )الفقرة األوىل( و191 

)الفقرة 3( و 193 )الفقرة األوىل( منه، 

- ومبقتىض قرار املجلس الدستوري رقم 20 / ق.م.د /19 املؤرخ يف 27 رمضان عام 1440 املوافق 

أول يونيو سنة 2019، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 7 رمضان عام 1440 املوافق 12 مايو سنة 2019 املحدد لقواعد عمل 

املجلس الدستوري، 

وبعد اإلستامع إىل العضو املقرر، 

وبعد املداولة، 

يف الشكل :

- اعتبار أن القانون العضوي املتعلق بالسلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات، موضوع اإلخطار، أودع 

مرشوعه الوزير األول لدى مكتب املجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للامدة 

136 )الفقرة 3( من الدستور، 

الدستوري قصد مراقبة  املجلس  املعروض عىل  العضوي، موضوع اإلخطار،  القانون  أن  - واعتبارا 

مطابقته للدستور، كان مرشوعه موضوع مناقشة وفقا للامدة 138 من الدستور من طرف املجلس 

الدستور، عىل مصادقة  )الفقرة 2( من  الوطني ومجلس األمة، وحصل وفقا للامدة 141  الشعبي 
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املجلس الشعبي الوطني يف جلسته املنعقدة بتاريخ 12 سبتمرب سنة 2019، ومجلس األمة يف جلسته 

املنعقدة بتاريخ 13 سبتمرب سنة 2019 خالل دورة الربملان العادية املفتوحة بتاريخ 3 سبتمرب سنة 

 ،2019

- واعتبارا أن إخطار رئيس الدولة املجلس الدستوري ملراقبة مطابقة القانون العضوي املتعلق بالسلطة 

الوطنية املستقلة لإلنتخابات، للدستور جاء وفقا ألحكام املادة 186 )الفقرة 2( من الدستور، 

يف املوضوع 

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار:

1 - فيام يخص اإلستناد إىل املادة 143 )الفقرة2( من الدستور .

- اعتبارا أن املادة 143 )الفقرة 2( من الدستور تنص عىل أنه " يندرج تطبيق القوانني يف املجال 

التنظيمي الذي يعود للوزير األول، 

املجال  تندرج ضمن  اإلخطار، ال  العضوي، موضوع  القانون  يتناولها  التي  املواضيع  أن  واعتبارا   -

التنظيمي الذي يعود للوزير األول، وبذلك فإن املادة 143 )الفقرة 2( ال تعد سندا دستوريا للقانون 

العضوي، موضوع اإلخطار.

2 - فيام يخص عدم االستناد اىل املادة 193 )الفقرة األوىل( من الدستور .

- اعتبارا أن املادة 193 )الفقرة األوىل( من الدستور تلزم السلطات العمومية املكلفة بتنظيم االنتخابات 

بإحاطتها بالشفافية والحيّاد، 

- واعتبارا أن املرّشع خّول السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات، صالحيات تنظيم االنتخابات ضامنا 

العضوي،  للقانون  )الفقرة األوىل( تشكل سندا أساسيا،  املادة 193  لشفافيتها وحيادها، ولذا فإن 

موضوع اإلخطار.

- واعتبارا بالنتيجة، أّن عدم إدراج املرّشع هذه املادة ضمن التأشريات القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار، يعّد سهوا يتعني تداركه.

3 - فيام يخص عدم اإلستناد إىل املادة 182 )الفقرتني 2 و 3( من الدستور .

أن املجلس  الدستور، أشارت يف األوىل إىل  الثانية والثالثة من  املادة 182 يف فقرتيها  أن  اعتبارا   -

الترشيعية،  الجمهورية واإلنتخابات  الدستوري يسهر عىل صحة عملية االستفتاء، وانتخاب رئيس 

ويعلن نتائج هذه العمليات، ويف الثانية إىل أن املجلس ينظر يف جوهر الطعون التي يتلقاها حول 
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العمليات  النهائية لكل  النتائج  الترشيعية ويعلن  الرئاسية واإلنتخابات  املؤقتة لإلنتخابات  النتائج 

املنصوص عليها يف الفقرة السابقة.

- وإعتبارا بالنتيجة، أّن عدم إدراج املرشع هذه املادة بفقرتيها، ضمن تأشريات القانون العضوي، 

موضوع اإلخطار، يعد سهوا يتعني تداركه.

ثانيا: فيام يخص أحكام القانون العضوي موضوع اإلخطار : 

- فيام يخص املادة 11 من القانون العضوي موضوع اإلخطار.

- إعتبارا أن املادة 11 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، تنص عىل أنه " تتدخل السلطة املستقلة 

تلقائيا يف حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي وكذا القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات " .

- وإعتبارا ان القانون العضوي، موضوع اإلخطار، خول مبوجب املادة 49 منه، صالحيات السلطات 

اإلدارية العمومية يف مجال تحضري وتنظيم االنتخابات، إىل السلطة املستقلة، وان هذه األخرية مكلفة 

بتطبيق القوانني التي لها صلة بالعملية االنتخابية واألحكام التنظيمية، 

- واعتبارا بالنتيجة، أن حرص مجال تدخل السلطة املستقلة، يف حالة خرق هذا القانون العضوي 

والقانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، دون النص عىل بقية القوانني واألحكام التنظيمية ذات 

الصلة، يعد سهوا يتعني تداركه.

لهذه األسباب

يديل بالرأي التايل:

يف الشكل:

املستقلة  الوطنية  بالسلطة  املتعلق  العضوي  القانون  عىل  واملصادقة  اإلعداد  إجراءات  إن  أوال: 

لإلنتخابات، جاءت تطبيقا ألحكام املواد 136 )الفقرتني األوىل و3( و 138 و141 )الفقرتني 2و3( من 

الدستور، فهي مطابقة للدستور .

ثانيا: أن إخطار رئيس الدولة املجلس الدستوري بخصوص مراقبة القانون العضوي املتعلق بالسلطة 

الوطنية املستقلة لإلنتخابات، تم تطبيقا ألحكام املادة 186 )الفقرة 2( من الدستور، فهو مطابق 

للدستور. 
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يف املوضوع :

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار :

- تحذف املادة 143 )الفقرة 2( من تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار.

- تضاف املادتان 182 )الفقرتان 2 و3( و 193 )الفقرة األوىل( من الدستور، إىل تأشريات القانون 

العضوي، موضوع اإلخطار. 

ثانيا: فيام يخص مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

- تعد املادة 11 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعد صياغتها كاآليت:

 " املادة 11 : تتدخل السلطة املستقلة تلقائيا يف حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي والقانون 

العضوي املتعلق بنظام االنتخابات واألحكام التنظيمية ذات الصلة " .

ثالثا: تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور، 

رابعا: يبلغ هذا الرأي إىل رئيس الدولة وإىل رئيس مجلس االمة وإىل رئيس املجلس الشعبي الوطني 

وإىل الوزير األول.

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميوقراطية الشعبية.

بهذا تداول املجاس الدستوري يف جلسته املنعقدة بتاريخ 14 محرم عام 1441 املوافق 14 سبتمرب 

سنة 2019.

رئيس املجلس الدستوري  

كامل فنيش
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رأي رقم 02 / ق.ع/م.د/ 19 مؤرخ يف 14 محرم عام 1441 املوافق 14 سبتمرب سنة 

2019، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املعدل واملتمم للقانون العضوي رقم 

16-10 املؤرخ يف 22 ذي القعدة عام 1437 املوافق 25 غشت سنة 2016 واملتعلق 

بنظام االنتخابات، للدستور .

إن املجلس الدستوري، 

- بناءا عىل إخطار رئيس الدولة طيقا ألحكام املادتني 141 )الفقرة 3( و 186 )الفقرة 2( من الدستور، 

بالرسالة املؤرخة يف 14 سبتمرب سنة 2019 واملسجلة باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 14 

سبتمرب سنة 2019 تحت رقم 163، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون 

العضوي رقم 16-10 املؤرخ يف 22 ذي القعدة عام 1437 املوافق 25 غشت سنة 2016 واملتعلق 

بنظام االنتخابات، للدستور .

- وبناءا عىل الدستور، ال سيام املواد 7 و8 و11 و35 و62 و85 و87 و88 102 )الفقرة 6( و 103 

و117 و 118 و 119 و 120 و 123 و 129 و 136 و138 و 143 )الفقرة 2( و 144 و 147 و 182 

و186 )الفقرة 2( و 189 )الفقرة األوىل( و 191 و 193 منه، 

- ومبقتىض قرار املجلس الدستوري رقم 20 / ق.م.د /19 املؤرخ يف 27 رمضان عام 1440 املوافق 

أول يونيو سنة 2019، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 7 رمضان عام 1440 املوافق 12 مايو سنة 2019 املحدد لقواعد عمل 

املجلس الدستوري، 

وبعد االستامع إىل العضو املقرر، 

وبعد املداولة، 

يف الشكل :

اعتبار أن القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي واملتعلق بنظام االنتخابات، موضوع 

الوطني بعد أخذ رأي مجلس  الوزير األول لدى مكتب املجلس الشعبي  اإلخطار، أودع مرشوعه 

الدولة وفقا للامدة 136 )الفقرة 3( من الدستور، 

الدستوري قصد مراقبة  املجلس  املعروض عىل  العضوي، موضوع اإلخطار،  القانون  أن  - واعتبارا 

مطابقته للدستور، كان مرشوعه موضوع مناقشة وفقا للامدة 138 من الدستور من طرف املجلس 

الدستور، عىل مصادقة  )الفقرة 2( من  الوطني ومجلس األمة، وحصل وفقا للامدة 141  الشعبي 

املجلس الشعبي الوطني يف جلسته املنعقدة بتاريخ 12 سبتمرب سنة 2019، ومجلس األمة يف جلسته 
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املنعقدة بتاريخ 13 سبتمرب سنة 2019 خالل دورة الربملان العادية املفتوحة بتاريخ 3 سبتمرب سنة 

 ،2019

- واعتبارا أن إخطار رئيس الدولة املجلس الدستوري ملراقبة مطابقة القانون العضوي املعدل واملتمم 

للقانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، للدستور، جاء وفقا ألحكام املادة 186 )الفقرة 2( من 

الدستور، 

يف املوضوع : 

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

1 - فيام يخص اإلستناد إىل املادة 91 من الدستور ضمن تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار.

- إعتبارا ان املادة 91 من الدستور تحدد السلطات والصالحيات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية، 

- وإعتبارا بالنتيجة، فإن هذه املادة ال تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع اإلخطار، األمر 

الذي يتعني معه حذفها من ضمن تأشرياته.

ثانيا: فيام يخص مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

- فيام يخص الفقرة 4 من املادة 141 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار.

- إعتبارا ان الفقرة 4 من املادة 141 من الفانون العضوي، موضوع اإلخطار، تنص عىل أنه " يوافق 

املجلس الدستوري بقرار عىل القامئة النهائية للمرتشحني إلنتخاب رئيس الجمهورية مبا يف ذلك الفصل 

يف الطعون، يف أجل أقصاه سبعة )7( أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة املستقلة لإلنتخابات، 

طبقا ألحكام املادة 103 من الدستور " .

- واعتبارا أن املادة 103 من الدستور تنص عىل الحاالت التي ميكن فيها للمرتشح لرئاسة الجمهورية 

االنسحاب وفق رشوط معينة، 

- وإعتبارا أن موضوع الفقرة 4 من املادة 141 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، ال يتم طبقا 

للامدة 103 من الدستور، وإمنا مراعاة لها، 

- وإعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة 4 من املادة 141 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، تعد مطابقة 

جزئيا للدستور وتعاد صياغتها. 

لهذه األسباب

يديل بالرأي التايل :
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يف الشكل :

أوال: إن إجراءات اإلعداد واملصادقة عىل القانون العضوي موضوع اإلخطار، املعدل واملتمم للقانون 

العضوي املتعلق بنظام االنتخابات جاءت تطبيقا ألحكام املواد 136 )الفقرتني األوىل و3( و138 و141 

)الفقرتني 2و3( من الدستور، فهي مطابقة للدستور.

ثانيا: أن إخطار رئيس الدولة املجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي املعدل 

واملتمم للقانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات للدستور تم تطبيقا ألحكام املادة 186 )الفقرة 

2( من الدستور، فهو مطابق للدستور .

يف املوضوع:

أوال: فيام يخص تأشريات القانون العضوي موضوع اإلخطار:

- تحذف املادة 91 من تأشريات القانون العضوي، موضوع اإلخطار.

ثانيا: فيام يخص مواد القانون العضوي، موضوع اإلخطار :

فيام يخص الفقرة 4 من املادة 141 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار:

- تعد الفقرة 4 املادة 141 من القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعد 

صياغتها كاآليت:

الجمهورية مبا  للمرتشحني إلنتخاب رئيس  النهائية  القامئة  بقرار عىل  الدستوري  املجلس  يوافق   " 

يف ذلك الفصل يف الطعون، يف أجل أقصاه سبعة )7( أيام من تاريخ إرسال آخر قرار السلطة الوطنية 

املستقلة لإلنتخابات، مع مراعاة املادة 103 من الدستور " 

ثالثا: تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع اإلخطار، مطابقة للدستور، 

رابعا: يبلغ هذا الرأي إىل رئيس الدولة وإىل رئيس مجلس األمة وإىل رئيس املجلس الشعبي الوطني 

وإىل الوزير األول .

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميوقراطية الشعبية.

بهذا تداول املجاس الدستوري يف جلسته املنعقدة بتاريخ 14 محرم عام 1441 املوافق 14 سبتمرب 

سنة 2019.

رئيس املجلس الدستوري   

كامل فنيش
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رأي رقم 03 / ر. ق.ع/م. د / 19 مؤرخ يف07 ربيع الثاين عام 1441 املوافق 04 ديسمرب 

سنة 2019، يتعلق مبراقبة دستورية القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون 

العضوي رقم 18-15 املؤرخ يف 22 ذي الحجة عام 1439 املوافق 2 سبتمرب سنة 2018 

واملتعلق بقوانني املالية.

إن املجلس الدستوري، 

- بناء عىل إخطار رئيس الدولة، طبقا ألحكام املادة 186 )الفقرة 2( من الدستور، بالرسالة املؤرخة 

يف 1 ديسمرب 2019، واملسجلة باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 1 ديسمرب 2019 تحت رقم 

286، قصد مراقبة دستورية القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 املؤرخ 

يف 22 ذي الحجة عام 1439 املوافق 2 سبتمرب سنة 2018 واملتعلق بقوانني املالية، 

بناء عىل الدستور، 

-ومبقتىض القانون العضوي رقم 18-15 املؤرخ يف 22 ذي الحجة عام 1439 املوافق 2 سبتمرب سنة 

2018 واملتعلق بقوانني املالية، 

- ومبقتىض النظام املؤرخ يف 7 رمضان عام 1440 املوافق 12 مايو سنة 2019 املحدد لقواعد عمل 

املجلس الدستوري املعدل و املتمم، 

وبعد االستامع إىل العضو املقرر، 

يف الشكل :

موضوع  املالية،  بقوانني  املتعلق  العضوي  للقانون  واملتمم  املعدل  العضوي  القانون  أن  اعتبارا   -

اإلخطار، أودع مرشوعه الوزير األول لدى مكتب املجلس الشعبي الوطني بعد رأي مجلس الدولة، 

وفقا للامدة 136 )الفقرتان األوىل و 3( من الدستور، 

الدستوري قصد مراقبة  املجلس  املعروض عىل  العضوي، موضوع اإلخطار،  القانون  أن  - واعتبارا 

دستوريته، كان مرشوعه موضوع مناقشة وفقا للامدة 138 من الدستور من طرف املجلس الشعبي 

الوطني ومجلس األمة، وحصل وفقا للامدة 141 )الفقرة2( من الدستور عىل مصادقة املجلس الشعبي 

الوطني يف جلسته املنعقدة بتاريخ14 نوفمرب سنة 2019، ومجلس األمة يف جلسته املنعقدة بتاريخ 

28 نوفمرب سنة2019، خالل دورة الربملان العادية املفتوحة بتاريخ 3 سبتمرب سنة2019، 

- واعتبارا أن إخطار رئيس الدولة املجلس الدستوري ملراقبة دستورية القانون العضوي املعدل واملتمم 

للقانون العضوي رقم 18-15 واملتعلق بقوانني املالية، جاء وفقا ألحكام الدستور.
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يف املوضوع:

- اعتبارا أن املادة 18 من القانون العضوي رقم18-15، تقَر يف فقرتها األوىل: " تنص قوانني املالية دون 

سواها عىل األحكام املتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل اإلخضاعات مهام كانت طبيعتها، وكذا 

يف مجال اإلعفاء الجبايئ. " وأن الفقرة الجديدة املضافة لهذه املادة من القانون العضوي، موضوع 

اإلخطار، جاءت محررة كاآليت: " غري أنه ميكن للنظام الجبايئ املطبق عىل النشاطات االفقية املرتبطة 

بقطاع املحروقات، أن ينّص عىل األحكام املذكورة أعاله عن طريق قانون خاص، باستثناء تلك املتعلقة 

باإلعفاءات الجبائية "، 

- واعتبارا أن األحكام الجديدة موضوع االخطار تتضمن إقرار إمكانية الترشيع بقانون يف املجال 

املالية  اللجوء إىل قوانني  املرتبطة بقطاع املحروقات، دون  األفقية  النشاطات  الجبايئ املطبق عىل 

املنصوص عليها مبوجب القانون العضوي رقم 18-15، وحرص هذه اإلمكانية يف هذه النشاطات ال 

غري، مع استثناء األحكام املتعلقة باإلعفاءات الجبائية، 

- واعتبارا أن إمكانية الترشيع بقانون يف املجال الجبايئ املطبق عىل النشاطات األفقية املرتبطة بقطاع 

املحروقات مع إستثناء األحكام املتعلقة باإلعفاءات الجبائية، يندرج ضمن مجاالت الترشيع بقانون، 

أية رضيبة إال مبقتىض  التي تنص عىل عدم جواز إحداث  الدستور  الفقرة 3 من  طبقا للامدة 78 

القانون، وكذا املادة 140 من الدستور التي تخّول الربملان يف نقطتها 12 صالحية الترشيع بإحداث 

الرضائب والجبايات والرسوم والحقوق املختلفة وتحديد أساسها ونسبها، ويف نقطتها 23 صالحية 

الترشيع يف مجال النظام العام للمناجم واملحروقات، 

-واعتبارا أن استثناء النظام الجبايئ املطبق عىل النشاطات األفقية املرتبطة بقطاع املحروقات من 

مجال اختصاص قوانني املالية املنصوص عليها يف القانون العضوي، ال يتعارض مع أحكام الدستور وال 

ميّس بتوزيع مجاالت الترشيع.

لهذه األسباب

يديل بالرأي اآليت:

يف الشكل :

أوال: أن إجراءات اإلعداد واملصادقة عىل القانون العضوي املعدل واملتمم للقانون العضوي املتعلق 

)الفقرتان األوىل و3( و141  املادتني 136  املالية، موضوع اإلخطار، جاءت تطبيقا ألحكام  بقوانني 

)الفقرة 2( من الدستور، فهي مطابقة للدستور.



سنة 2019

384

ثانيا: إن إخطار رئيس الدولة املجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية القانون العضوي املعدل 

من   )2 )الفقرة   186 املادة  تطبيقا ألحكام  تّم  املالية،  بقوانني  املتعلق  العضوي  للقانون  واملتمم 

الدستور، فهو مطابق للدستور.

يف املوضوع:

العضوي رقم 18-15 موضوع  للقانون  املعدل واملتمم  العضوي  القانون  املادة 18 من  تعّد  أوال: 

اإلخطار، دستورية.

ثانيا: يبلغ هذا الرأي إىل رئيس الدولة، واىل رئيس مجلس األمة بالنيابة، واىل رئيس املجلس الشعبي 

الوطني، واىل الوزير األول.

ينرش هذا الرأي يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

املوافق 04  الثاين عام 1441  بتاريخ 07 ربيع  املنعقدة  الدستوري يف جلسته  بهذا تداول املجلس 

ديسمرب سنة 2019.

رئيس املجلس الدستوري  

كامل فنيش
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قرار رقم 01/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ يف 23 ربيع األول عام 1441 املوافق 20 نوفمرب 

سنة 2019

إن املجلس الدستوري، 

عمال بأحكام املادة 188 من الدستور، ومبوجب اخطار بناًء عىل إحالة من املحكمة العليا، توّصل 

املجلس الدستوري يوم 2019/07/23 بقرار مؤرخ يف 2019/07/17 تحت رقم الفهرس 19/00003، 

واملتعلق بدفع أثاره السيد )ح. ع( بواسطة محامييه األستاذ )ف. م( واألستاذة )ت.م( والذي ينازع 

قانون  الطبيعي، من  بالشخص  املتعلق  األول  األوىل-يف شطرها  -الفقرة  املادة 416  فيه دستورية 

اإلجراءات الجزائية املعدل واملتمم، 

وبناء عىل الدستور، 

ومبقتىض القانون العضوي رقم 18-16 املؤرخ يف 22 ذي الحجة عام 1439 املوافق 02 سبتمرب 2018 

الذي يحدد رشوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، 

ومبقتىض النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري املؤرخ يف 7 رمضان عام 1440 املوافق 12 

مايو سنة 2019، املعدل واملتمم، 

ومبقتىض األمر رقم 66-155 املؤرخ يف 18 صفر عام 1368 املوافق 8 يونيو سنة 1966 املتضمن قانون 

اإلجراءات الجزائية املعدل واملتمم، 

العليا بتاريخ 2019/07/17  وباالطالع عىل قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف املحكمة 

تحت رقم الفهرس 19/00003، 

وباالطالع عىل املالحظات املكتوبة املقدمة من طرف السيد رئيس املجلس الشعبي الوطني، السيد 

رئيس مجلس األمة بالنيابة والسيد الوزير األول، 

وباالطالع عىل الوثائق املرفقة بامللف، 

وبعد االستامع إىل املقرر يف تالوة تقريره بالجلسة، 

وبعد تسجيل غياب األطراف وممثل الحكومة بالجلسة العلنية املنعقدة يوم 2019/11/13، رغم 

تبليغهم بذلك، 

وبعد املداولة، 

-اعتبارا أن السيد )ح. ع( بواسطة محامييه األستاذين )ف.م( و)ت. م(، دفع بعدم دستورية نص 
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املادة 416 من قانون اإلجراءات الجزائية، ذلك أنه متهم مستأنف لحكم صادر عن محكمة أميزور 

يوم 2019/02/12 قىض بإدانته والحكم عليه بــ 20.000 دج غرامة نافذة من أجل رضب وجرح 

وسب وشتم الشاكية )ي.ع(، 

-واعتبارا أن مذكرة الدفع بعدم الدستورية جاء فيها أنه قام بتاريخ 2019/02/19 باستئناف الحكم 

الصادر ضده للتمسك بحقه يف تربئة ساحته من األفعال املنسوبة إليه، كام جاء فيها أن املادة 416 

من قانون اإلجراءات الجزائية تحرمه من حق االستئناف بالنظر إىل مبلغ الغرامة املحكوم به و الذي 

ال يتجاوز 20.000 دج، و هو ما يتعارض مع أحكام املادة 160 من الدستور التي تنص عىل أن القانون 

يضمن التقايض عىل درجتني يف املسائل الجزائية، و لهذا السبب ادعى السيد )ح.ع( أمام مجلس 

قضاء بجاية مبوجب مذكرة مستقلة بعدم دستورية املادة 416 من القانون املذكور أعاله، 

-واعتبارا أنه وبتاريخ 2019/06/12 أصدر مجلس قضاء بجاية قراره تحت رقم الفهرس 2019/0001، 

قىض فيه بإرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض األطراف ومذكراتهم إىل املحكمة العليا، هاته 

األخرية والتي بعد دراسة الدفع أصدرت قرارها بتاريخ 2019/07/17 قضت فيه بإحالة الدفع بعدم 

الدستورية إىل املجلس الدستوري، 

بإشعار رئيس  الدستوري  أنه وبتاريخ 2019/07/24 ومبوجب إرسال، قام رئيس املجلس  -واعتبارا 

الدولة ورئيس مجلس األمة بالنيابة ورئيس املجلس الشعبي الوطني والوزير األول، بقرار إحالة الدفع 

الصادر عن املحكمة العليا، واملرفق مبذكرة الدفع، كام أشعر رئيس املجلس الدستوري للغاية ذاتها 

بتاريخ 2019/07/25 مبوجب إرسال موىص عليه مع إشعار بالوصول، السيد )ح.ع( والسيدة )ي.ع(، 

وتضمنت كلها آجاالً لألطراف لتقديم مالحظاتهم املكتوبة، 

-واعتبارا أن املالحظات املكتوبة الواردة إىل املجلس الدستوري من طرف رئيس املجلس الشعبي 

الوطني ورئيس مجلس األمة بالنيابة، تضمنت اقرارًّا بعدم دستورية املادة 416 من قانون اإلجراءات 

الجزائية، واقرتحت إمكانية تعديل صياغتها من طرف املجلس الدستوري، 

-واعتبارا أن الوزير األول بّرر يف مالحظاته املكتوبة القيود واالستثناءات الواردة عىل الحق يف االستئناف 

املنصوص عليه يف املادة 416 من قانون اإلجراءات الجزائية، بدواعي عملية، مع أنه أقّر باصطدام 

الهدف املرجو من خالل تأطري حق االستئناف يف املادة الجزائية بأحكام املادة 160 من الدستور، 

ا مالحظاتهام املكتوبة رغم متكينهام من ذلك،  -واعتبارا أن طريف الدفع مل يقدمَّ

-واعتبارا أن املادة 416 من قانون اإلجراءات الجزائية املعّدل واملتمم والصادر باألمر 66-155 املؤرخ 

يف 18 صفر عام 1386 املوافق 8 يونيو سنة 1966، قد تّم تعديلها أوال مبوجب األمر رقم 02-15 

املؤرخ يف 07 شوال عام 1436 املوافق 23 يوليو سنة 2015، ثم مرة أخرى مبوجب القانون رقم 07.17 
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املؤرخ يف 28 جامدى الثانية عام 1438 املوافق 27 مارس سنة 2017، وأصبح نصها كاآليت: 

 " تكون قابلة لالستئناف:

1 - األحكام الصادرة يف مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة 

للشخص الطبيعي و100.000 دج بالنسبة للشخص املعنوي واألحكام بالرباءة، 

2 - األحكام الصادرة يف مواد املخالفات القاضية بعقوبة الحبس مبا يف ذلك تلك املشمولة بوقف 

التنفيذ " .

- واعتبارا أن املؤسس الدستوري أقّر يف املادة 160 )الفقرة 2( من الدستور حق التقايض عىل درجتني 

يف املسائل الجزائية، وجاء نّصها كالتايل: " ...يضمن القانون التقايض عىل درجتني يف املسائل الجزائية 

ويحدد كيفيات تطبيقها "، 

- واعتبارا أنه إن كان من اختصاص املرشع تحديد هذه الكيفيات، فإنه مقابل ذلك يعود للمجلس 

دستوريا،  املضمونة  والحريات  الحقوق  إىل  بالنظر  دستوريتها  تقدير مدى  وله وحده  الدستوري 

والتحقق من أن هذه الكيفيات اإلجرائية ال متس بحق التقايض عىل درجتني، 

- واعتبارا أن املؤسس الدستوري حني نّص عىل أن القانون يضمن التقايض عىل درجتني، فإنه يقصد 

إلزام املرشع ضامن مامرسة هذا الحق بأن يحدد له كيفيات تطبيقه، دون أن تُفرغه تلك الكيفيات 

من جوهره، وال أن تقيِّد أو تستثني أحًدا عند مامرسته، 

- واعتبارا أن املرشع عندما أقّر يف املادة 416 )الفقرة األوىل( من قانون اإلجراءات الجزائية جواز 

االستئناف يف األحكام الصادرة يف مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج 

بالنسبة للشخص الطبيعي، فإنه يكون مبفهوم املخالفة قد استثنى من حق التقايض عىل درجتني 

املكرس يف املادة 160 )الفقرة 2( من الدستور، كل األشخاص الطبيعيني املحكوم عليهم بغرامة تساوي 

أو تقل عن 20.000 دج، 

- واعتبارا أنه وفيام يتعلق مبامرسة الحق يف االستئناف يف املسائل الجزائية فإنه ال ينبغي إعاقة أي 

طرف إّما قانونا أو بفعل إجراءات يف أن يلجأ إىل جهة قضائية أعىل، 

- واعتبارا لذلك فإن الفقرة األوىل يف شطرها املتعلق بالشخص الطبيعي يف املادة 416 من قانون 

اإلجراءات الجزائية تتعارض مع الدستور، السيام املادة 160 )الفقرة 2( منه، 

- واعتبارا أنه بإمكان املجلس الدستوري عمالً باملادة 29 )الفقرة 2( من النظام املحدد لقواعد عمل 

املجلس الدستوري، املعدل واملتمم، ويف إطار دراسته للدفع بعدم دستورية حكم ترشيعي أن يتصدى 
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ألحكام أخرى، متى كان لهذه األخرية ارتباط بالحكم الترشيعي محل الدفع بعدم الدستورية، 

- واعتبارا أن املادة 416 من قانون اإلجراءات الجزائية، ويف شطرها الثاين من )الفقرة األوىل( تضمنت 

يف معناها مبفهوم املخالفة عدم جواز استئناف األحكام الصادرة يف مواد الجنح إذا قضت بعقوبة 

غرامة تساوي أو تقل عن 100.000 دج بالنسبة للشخص املعنوي، كام تضمنت املادة نفسها يف فقرتها 

القاضية  الثانية مبفهوم املخالفة ما يفيد عدم جواز استئناف األحكام الصادرة يف مواد املخالفات 

بعقوبة الغرامة، 

- واعتبارا أّن االرتباط واضٌح بني الحكم الترشيعي موضوع الدفع، وباقي األحكام الترشيعية الواردة 

كلها باملادة 416 من قانون اإلجراءات الجزائية وذلك من خالل سعي املرشع لفرض قيود واستثناءات 

عىل حق التقايض عىل درجتني املنصوص عليه يف املادة 160 )الفقرة 2( من الدستور، 

- واعتبارا أن املادة 416 من قانون اإلجراءات الجزائية تعترب مطابقة جزئيا للدستور، فيام نصت 

عليه بأن تكون قابلة لالستئناف األحكام الصادرة يف مواد الجنح، وتلك الصادرة يف مواد املخالفات، 

قانون  املادة 416 من  املنصبة عىل مامرسة حق االستئناف، والواردة يف  القيود  - واعتبارا أن كل 

اإلجراءات الجزائية، متس بحق التقايض عىل درجتني، وهو ما يتعارض مع املادة 160 )الفقرة 2( من 

الدستور، 

- واعتبارا أنه وخالفا ملا جاء من طلبات يف مذكريت رئيس املجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس األمة 

بالنيابة، ومبقتىض مبدأ توزيع االختصاصات بني السلطات واملؤسسات مثلام يستنبط من الدستور، 

فإنه ال يعود للمجلس الدستوري أن يحل محل املرشع يف سنِّه للقوانني، وال أن مييل عليه الطريقة 

التي يصحح بها عدم الدستورية املرصح بها، وأن املعالجة الترشيعية للحكم املرّصح بعدم دستوريته 

تبقى من االختصاص الحرصي للسلطة الترشيعية طبقا للامدة 112 من الدستور، 

- واعتبارا أنه ومبقتىض املادة 191 )الفقرة 2( من الدستور، فإنه ميكن للمجلس الدستوري تحديد 

تاريخ زوال أثر النص، وأنه يعود له إقرار زوال أثر النص فوّرا، أو أن يؤجله إىل تاريخ الحق، 

- واعتبارا أن بعض األحكام الترشيعية واملتعارضة مع الدستور والواردة يف املادة 416 من قانون 

اإلجراءات الجزائية، سيكون من شأن الترصيح بزوال أثرها فورا أن يضمن حق األطراف يف التقايض 

عىل درجتني يف املسائل الجزائية دون أي استثناء، 

- واعتبارا أنه ومبقتىض املادة 191 )الفقرة 3( من الدستور، فإّن قرارات املجلس الدستوري ملزمة 

للسلطة القضائية، وأّن املساواة التي يضمنها الدستور لكل املواطنني أمام القانون والقضاء، تستوجب 

متكني كل األطراف من استئناف األحكام الصادرة يف املسائل الجزائية عمالً بأحكام املادة 416 من 
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قانون اإلجراءات الجزائية، دون القيود واالستثناءات موضوع قرار الحال، 

وعليه يقرر املجلس الدستوري ما ييل:

أوال: الترصيح باملطابقة الجزئية للامدة 416 من قانون اإلجراءات الجزائية للدستور.

ثانيا: عدم دستورية الحكم الترشيعي الوارد يف الفقرة األوىل من املادة 416 من القانون املذكور 

أعاله يف شطرها املحرر كالتايل:

 " إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي " .

ثالثا: 

1 - عدم دستورية الحكم الترشيعي الوارد يف الفقرة األوىل من املادة 416 من القانون املذكور أعاله 

يف شطرها املحرر كالتايل:

 " و100.000 دج بالنسبة للشخص املعنوي " .

2 - عدم دستورية الحكم الترشيعي الوارد يف الفقرة الثانية من املادة 416 من القانون املذكور أعاله 

يف شطرها املحرر كالتايل:

 " القاضية بعقوبة الحبس مبا يف ذلك تلك املشمولة بوقف التنفيذ " 

رابعا: تفقد األحكام الترشيعية املقرر عدم دستوريتها أعاله أثرها فوًرا.

خامسا: يرسي أثر القرار بعدم الدستورية املرصح به أعاله عىل كل األحكام الجزائية التي مل تستنفذ 

آجال االستئناف عند تطبيق أحكام املادة 416 من القانون املذكور أعاله.

سادسا: يعلم رئيس الدولة و رئيس مجلس األمة بالنيابة و رئيس املجلس الشعبي الوطني والوزير 

األول بهذا القرار.

سابعا: يبلغ هذا القرار إىل الرئيس األول للمحكمة العليا.

ثامنا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلستيه املنعقدتني بتاريخ 21 و22 ربيع األول عام 1441 املوافق 

18 و19 نوفمرب سنة 2019.

رئيس املجلس الدستوري   

كامل فنيش
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قرار رقم 02/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ يف 23 ربيع األول عام 1441 املوافق 20 نوفمرب 

سنة 2019

إن املجلس الدستوري، 

عمال بأحكام املادة 188 من الدستور ومبوجب إخطار بناًء عىل إحالة من املحكمة العليا، توّصل 

املجلس الدستوري يوم 2019/09/23 بقرار مؤرخ يف 2019/09/16 تحت رقم الفهرس 19/00004، 

واملتعلق بدفع أثاره السيد)ب.ن( بواسطة محاميه األستاذ )ع.ص(، والذي ينازع يف دستورية املادة 

416 -الفقرة األوىل-يف شطرها األول املتعلق بالشخص الطبيعي، من قانون اإلجراءات الجزائية املعدل 

واملتمم، 

وبناء عىل الدستور، 

ومبقتىض القانون العضوي رقم 18-16 املؤرخ يف 22 ذي الحجة عام 1439 املوافق 02 سبتمرب 2018 

الذي يحدد رشوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، 

ومبقتىض النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري املؤرخ يف 7 رمضان عام 1440 املوافق 12 

مايو سنة 2019، املعدل واملتمم، 

ومبقتىض األمر رقم 66-155 املؤرخ يف 18 صفر عام 1368 املوافق 8 يونيو سنة 1966 املتضمن قانون 

اإلجراءات الجزائية املعدل واملتمم، 

باالطالع عىل قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف املحكمة العليا بتاريخ 2019/09/16 تحت 

رقم الفهرس 19/00004، 

ومبقتىض القرار الصادر عن املجلس الدستوري بتاريخ 20 نوفمرب 2019 تحت رقم 01/ق. م د/د ع 

د/19

باالطالع عىل املالحظات املكتوبة املقدمة من طرف السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة، والسيد رئيس 

املجلس الشعبي الوطني، 

العام لدى  النائب  )والسيد  األستاذ(ع.ص  املقدمة من طرف  املكتوبة  املالحظات   وباالطالع عىل 

مجلس قضاء خنشلة، 

وباالطالع عىل الوثائق املرفقة بامللف، 

وبعد االستامع إىل املقرر يف تالوة تقريره بالجلسة، 
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وبعد االستامع إىل املالحظات الشفوية لألستاذ)ع.ص( يف الجلسة العلنية املنعقدة يوم 2019/11/13، 

وبعد االستامع إىل املالحظات الشفوية ملمثل الحكومة السيد )ع.ج (بالجلسة نفسها، 

- وبعد املداولة، 

- اعتبارا أن السيد )ب. ن( عيم بواسطة محاميه األستاذ )ع. ص(، دفع بعدم دستورية نص املادة 

416 من قانون اإلجراءات الجزائية، ذلك أنه متهم مستأنف لحكم صادر عن محكمة خنشلة يوم 

بـــــ  بالحكم عليه  قيادة مركبة دون رخصة سياقة وعقابه  بإدانته من أجل  2019/01/20 قىض 

20.000 دج غرامة نافذة الفعل املنصوص واملعاقب عليه باملادة 80 من األمر 03-09 وقد سجل 

استئنافه يف 2019/01/20. 

- واعتبارا أن السيد )ب.ن )يدفع بأن املادة 416 من قانون اإلجراءات الجزائية متنع من استئناف 

حقه  من  تحرمه  فهي  وبالتايل  دج   20.000 عن  تقل  أو  تساوي  التي  بالغرامة  القاضية   األحكام 

تقدم بدفع  الدستور ولذا  املادة 160 من  التقايض عىل درجتني وهي مخالفة رصاحة ألحكام  يف 

للترصيح بعدم دستوريتها.

- واعتبارا أن املالحظات املكتوبة الواردة إىل املجلس الدستوري من طرف رئيس املجلس الشعبي 

الوطني ورئيس مجلس االمة بالنيابة تضمنت اقرارا بعدم دستورية املادة 416 من قانون اإلجراءات 

الجزائية واقرتحت إمكانية تعديل صياغتها من طرف املجلس الدستوري.

- واعتبارا ان السيد النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة التمس رفض طلب الدفع لعدم تأسيسه 

والقول مبطابقة أحكام املادة 416 من قانون اإلجراءات الجزائية ألحكام الدستور.

- واعتبارا ان األستاذ )ع.ص( يف حق السيد )ب.ن( أكد يف الجلسة العلنية عىل طلباته الرامية إىل 

الترصيح بعدم دستورية الحكم الترشيعي موضوع الدفع، 

- واعتبارا أن ممثل الحكومة السيد)ع.ج( أكد يف الجلسة العلنية أن املـادة 160 من الدستور تنص 

عىل أن القانون يضمن التقايض عىل درجتني وتركت له تحديد كيفيات مامرسة هذا الحق وأن الترشيع 

أخذ بعني االعتبار املصلحة الخاصة واملصلحة العامة، وأن الحكم الترشيعي موضوع الدفع ليس له 

تأثري عىل الحقوق والحريات كون األمر يتعلق بغرامة ال متس بالحريات وال تعترب سابقة قضائية 

الحقوق والحريات  التقايض عىل درجتني مل يرد ضمن  القضائية، وأن  السوابق  تسجل يف صحيفة 

املنصوص عليها يف الفصل الرابع من الباب األول من الدستور والتمس رفض الدفع، 

- واعتبارا أن املادة 29 مكرر من النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري املعدل واملتمم تنص 
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عىل أنه " إذا سجل املجلس الدستوري قبل الفصل يف الدفع بعدم الدستورية أكرث من قرار إحالة 

يتعلق بالحكم الترشيعي نفسه فإنه يفصل يف موضوع الدفع األول املعروض عليه للنظر فيه ويفصل 

يف الدفوع الالحقة املثارة بشأن الحكم الترشيعي نفسه بقرارات سبق الفصل " .

قانون  املادة 416 من  املتعلق بعدم دستورية  السيد )ب.ن(  به  الذي تقدم  الدفع  أن  - واعتبارا 

اإلجراءات الجزائية املعدل واملتمم تم الفصل فيه من طرف املجلس الدستوري مبوجب قرار مؤرخ 

يف 20 نوفمرب 2019 تحت رقم 01/ق. م د/د ع د/19 الذي رصح بعدم دستورية الحكم الترشيعي 

موضوع الدفع.

- واعتبارا أن قرار املجلس الدستوري نهايئ وملزم لجميع السلطات العمومية والسلطات اإلدارية 

والقضائية طبقا للامدة 191 )الفقرة 3( من الدستور فهو ينطبق عىل الدفع الحايل وبالتايل ال جدوى 

من مناقشة املوضوع مام يستوجب الترصيح بسبق الفصل.

وعليه يقرر املجلس الدستوري ما ييل:

أوال: الترصيح بسبق الفصل يف الدفع بعدم دستورية املادة 416 من قانون اإلجراءات الجزائية مبوجب 

القرار الصادر عن املجلس الدستوري بتاريخ 20 نوفمرب 2019 تحت رقم 01/ق.م د/د ع د/19.

ثانيا: يعلم رئيس الدولة و رئيس مجلس األمة بالنيابة و رئيس املجلس الشعبي الوطني والوزير 

األول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إىل الرئيس األول للمحكمة العليا.

رابعا: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهذا تداول املجلس الدستوري يف جلستيه املنعقدتني بتاريخ 21 و22 ربيع األول عام 1441 املوافق 

18 و19 نوفمرب سنة 2019.

رئيس املجلس الدستوري  

كامل فنيش
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النصوص املحالة عىل املجلس الدستوري 

1 - قانون االنتخابات.

2 - قانون يتضمن النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني.

3 - قانون يتضمن القانون األسايس للنائب.

4 - قانون يتضمن تأجيل انتخابات تجديد املجالس الشعبية الوالئية.

5 - قانون يتضمن تأجيل انتخابات تجديد املجالس الشعبية البلدية.

6 - الئحـة املجلس الشعبـي الوطنـي املؤرخة يف 29 أكتوبر سنة 1989.

7 - الفقرة 2 من املادة 54 من القانون رقم 17-91 املؤرخ يف 15 أكتوبر 1991 يعدل ويتمم قانون 89-

13 املؤرخ يف 7 غشت 1989 املتعلق بقانون االنتخابات. )ج. ر رقم 48 مؤرخة يف 16 أكتوبر 1991(

8 - املادة 108 - بند 6 - من قانون رقم 89-13 املؤرخ يف 7 غشت 1989 املتعلق بقانون االنتخابات، 

املعدل واملتمم باألمر رقم 95-21 املؤرخ يف 19 يوليو 1995. )ج. ر رقم 39 مؤرخة يف 23 يوليو 1997(

9 - املادة 2 من األمر 97-11 املؤرخ يف 19 مارس 1997 املتضمن التقسيم القضايئ.)ج. ر رقم 15 

مؤرخة يف 19 مارس 1997(

10 - أمر رقم 97-07 املؤرخ 6 مارس 1997 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات.)ج. 

ر رقم 12 مؤرخة يف 6 مارس 1997(

11 - أمر رقم 97-09 املؤرخ 6 مارس 1997 املتضمن القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية. 

)ج. ر رقم 12 مؤرخة يف 6 مارس 1997(

12 - النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني. )ج. ر رقم 53 مؤرخة يف 13 غشت 1997(

13 - النظام الداخيل ملجلس األمة. )ج. ر رقم 08 مؤرخة يف 18 فرباير 1998(

14 - املادة 29 املعدلة من النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني. )ج. ر رقم 14 مؤرخة يف 15 

مارس 1998(

15 - القانون العضوي رقم 98-01 املؤرخ يف 01 جوان 1998 املتعلق باختصاصات مجلس الدولة 

وتنظيمه وعمله. )ج. ر رقم 37 مؤرخة يف 01 جوان 1998(

16 - القانون العضوي رقم 98-03 املؤرخ يف 07 جوان 1998 املتعلق باختصاصات محكمة التنازع 

وتنظيمها وعملها. )ج. ر رقم 39 مؤرخة يف 7 جوان 1998(
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17 - قانون يتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو الربملان.

18 - القانون العضوي 99-02 املؤرخ يف 08 مارس 1999 املحدد لتنظيم املجلس الشعبي الوطني 

ومجلس األمة، وعملهام وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني الحكومة. )ج. ر رقم 15 مؤرخة يف 9 

مارس 1999(

19 - النظام الداخيل ملجلس األمة. )ج. ر رقم 84 مؤرخة يف 28 نوفمرب 1999(

20 - أمر رقم 97-15 املؤرخ 31 ماي 1997 املحدد للقانون الخاص مبحافظة الجزائر الكربى. )ج. ر 

رقم 38 مؤرخة يف 4 جوان 1997(

21 - النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطني. )ج. ر رقم 46 مؤرخة يف 3 يوليو 2000(

22 - تعديل النظام الداخيل ملجلس األمة. )ج. ر رقم 77 مؤرخة يف 17 ديسمرب 2000(

 23 - القانون رقم 01-01 املؤرخ يف 13 يناير 2001 املتعلق بعضو الربملان )ج. ر رقم 09 مؤرخة 

يف 4 فرباير 2001(

24 - القانون رقم 01-01 املؤرخ يف 31 جانفي 2001 املتضمن القانون األسايس لعضو الربملان. )ج. ر 

رقم 09 مؤرخة يف 1 فرباير 2001(

25 - القانون رقم 02-03 املؤرخ يف 10 أبريل 2002 املتضمن التعديل الدستوري. )ج. ر رقم 25 

مؤرخة يف 14 أبريل 2002(

26 - القانون العضوي رقم 04-11 املؤرخ يف 6 سبتمرب2004 املتضمن القانون األسايس للقضاء. )ج. 

ر رقم 57 مؤرخة يف 8 سبتمرب 2004(

27 - القانون العضوي رقم 05-11 املؤرخ يف 17 يوليو 2005 املتعلق بالتنظيم القضايئ. )ج. ر رقم 

51 مؤرخة يف 20 يوليو 2005(

28 - القانون العضوي رقم 04-01 املؤرخ يف 7 فرباير 2004، املعدل واملتمم لألمر رقم 97-07 املؤرخ 

االنتخابات. )ج. ر رقم 09 مؤرخة  بنظام  املتعلق  العضوي  القانون  6 مارس 1997 واملتضمن   يف 

يف 11 فرباير 2004(

29 - القانون العضوي رقم 04-12 املؤرخ يف 6 سبتمرب2004 املتعلق بتشكيل املجلس األعىل للقضاء 

وعمله وصالحياته. )ج. ر رقم 57 مؤرخة يف 8 سبتمرب 2004(

30 - القانون العضوي رقم 07-08 املؤرخ يف 28 يوليو 2007 املعدل واملتمم لألمر رقم 97-07 املؤرخ 

يف 6 مارس 1997 واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات. )ج. ر رقم 57 مؤرخة يف 8 

سبتمرب 2004(
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لتجديد  االنتخابات  تأجيل  املتضمن  يوليو 2007  املؤرخ يف 8  العضوي رقم 07-07  القانون   -  31

املجالس الشعبية البلدية والوالئية املنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر 2002 واالنتخابات الجزئية ليوم 

24 نوفمرب سنة 2005. )ج. ر رقم 57 مؤرخة يف 8 سبتمرب 2004(

32 - القانون رقم 08-19 املؤرخ يف 15 نوفمرب 2008 املتضمن التعديل الدستوري. )ج. ر رقم 63 

مؤرخة يف 16 نوفمرب 2008(

33 - القانون العضوي رقم 11-12 املؤرخ يف 26 يوليو 2011 املحدد لتنظيم املحكمة العليا وعملها 

واختصاصاتها. )ج. ر رقم 42 مؤرخة يف 31 يوليو 2011(

34 - القانون العضوي رقم 11-13 املؤرخ يف 26 يوليو 2011 املعدل واملتمم للقانون العضوي رقم 

98-01 املؤرخ يف 30 مايو 1998 واملتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. )ج. ر رقم 

43 مؤرخة يف 3 غشت 2011(

35 - القانون العضوي رقم 12-01 املؤرخ يف 12 يناير 2012 املتعلق بنظام االنتخابات. )ج. ر رقم 

01 مؤرخة يف 14 يناير 2012(

36 - القانون العضوي رقم 12-02 املؤرخ يف 12 يناير2012 املحدد لحاالت التنايف مع العهدة الربملانية. 

)ج. ر رقم 01 مؤرخة يف 14 يناير 2012(

املرأة  يناير2012 املحدد لكيفيات توسيع متثيل  العضوي رقم 12-03 املؤرخ يف 12  القانون   - 37 

يف املجالس املنتخبة. )ج. ر رقم 01 مؤرخة يف 14 يناير 2012(

38 - القانون العضوي رقم 12-04 املؤرخ يف 12 يناير 2012 املتعلق باألحزاب السياسية. )ج. ر رقم 

02 مؤرخة يف 15 يناير 2012(

39 - القانون العضوي رقم 12-05 املؤرخ يف 12 يناير 2012 املتعلق باإلعالم. )ج. ر رقم 02 مؤرخة 

يف 15 يناير 2012(

40 - القانون رقم 16-01 املؤرخ يف 6 مارس 2016 املتضمن التعديل الدستوري. )ج. ر رقم 01 مؤرخة 

يف 14 يناير 2012(

41 - القانون رقم 16-01 املؤرخ يف 6 مارس 2016 املتضمن التعديل الدستوري. )ج. ر رقم 14 مؤرخة 

يف 7 مارس 2016(

42 - القانون العضوي رقم 16-10 املؤرخ يف 25 غشت 2016 املتعلق بالهيئة العليا املستقلة ملراقبة 

اإلنتخابات. )ج. ر رقم 50 مؤرخة يف 28 غشت 2016(

43 - القانون العضوي رقم 16-11 املؤرخ يف 25 غشت 2016 املتعلق بالهيئة العليا املستقلة ملراقبة 

اإلنتخابات. )ج. ر رقم 50 مؤرخة يف 28 غشت 2016(
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44 - القانون العضوي رقم 16-12 املؤرخ يف 25 غشت 2016 املحدد لتنظيم املجلس الشعبي الوطني 

ومجلس األمة، وعملهام وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني الحكومة. )ج. ر رقم 50 مؤرخة يف 28 

غشت 2016(

45 - القانون العضوي رقم 17-06 املؤرخ يف 17 مارس 2017 املعدل للقانون العضوي رقم 11-05 

املؤرخ يف 17 يوليو 2005 واملتعلق بالتنظيم القضايئ.(ج. ر رقم 20 مؤرخة يف 29 مارس 2017 (

46 - النظام الداخيل ملجلس األمة. )ج. ر رقم 49 مؤرخة يف 22 غشت 2017(

47 - القانون العضوي رقم 18-02 املؤرخ يف 4 مارس 2018 املعدل واملتمم للقانون العضوي رقم 

98-01 املؤرخ يف 30 مايو 1998 واملتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. )ج. ر رقم 

15 مؤرخة يف 7 مارس 2018

48 - القانون العضوي رقم 18-15 املؤرخ يف 2 سبتمرب2018 املتعلق بقوانني املالية. )ج. ر رقم 53 

مؤرخة يف 2 سبتمرب 2016(

49 - القانون العضوي رقم 18-16 املؤرخ يف 2 سبتمرب2018 املحدد لرشوط وكيفيات تطبيق الدفع 

بعدم الدستورية. )ج. ر رقم 54 مؤرخة يف 5 سبتمرب 2018(

للغة  الجزائري  باملجّمـع  املتعلق  سبتمرب2018   2 يف  املؤرخ   17-18 رقم  العضوي  القانون   -  50

االمازيغية. )ج. ر رقم 54 مؤرخة يف 5 سبتمرب 2018(

51 - القانون العضوي رقم 19-07 املؤرخ يف 14 سبتمرب2019 املتعلق بالسلطة الوطنية املستقلة 

لإلنتخابات. )ج. ر رقم 55 مؤرخة يف 15 سبتمرب 2019(

52 - القانون العضوي رقم 19-08 املؤرخ يف 14 سبتمرب 2019 املعدل واملتمم للقانون العضوي رقم 

16-10 واملتعلق بنظام االنتخابات. )ج. ر رقم 55 مؤرخة يف 15 سبتمرب 2019(

53 - القانون العضوي رقم 19-09 املؤرخ يف 11 ديسمرب 2019 الذي يعدل ويتمم القانون العضوي 

رقم 18-15 املؤرخ يف 2 سبتمرب سنة 2018 واملتعلق بقوانني املالية. )ج. ر رقم 78 مؤرخة يف 18 

ديسمرب 2019(


