ادلهورًـــــة اجلزائرًـــــة ادلميقراظيـــــة الشؼحيـــــة
النقاتــــــة الوظنيـة للقضـــــاة
اجلزائر يف9102/08/16 :
الرمق02/119 :

بيـــــــــان
ثلقى املكذة الخنفيذي للنقاتة الوظنية للقضـاة جكثـ نـا ا سـف وادلهشـة الحيـا
الطحفي الطادر غا املطاح املركزًة لوزارة الؼـل  ،اذلي نفـاد أ وزيـر الؼـل قـا ًـو
 01أوت  9102تخوقيف قاضيني حتفظيا ،زايدة ػىل اهناء هما وكيـ للجمهورًـة سـبحا
خمخلفة ،معال تنص املواد  65و 96نـا القـانو ا سـال للقضـاء الطـادر ووبـة القـانو
الؼضــوي رمق  00/11املــخريف يف  90ربــة ػــا  0195املواف ـ  6ســخ س س ـبنة ،9111
وذكل ابلنظر للخروقات القانونية اليت جشوته ،وهو نا سبنوحضه أدان :
أوال -اذا اكنت الفقرة ا وىل نا املادة  65نـا القـانو ا سـال للقضـاء ثدـي لـوزير
الؼــل تــب ًطــلر قـرارا ابًقــا أي قـايض نخقذــا غــا الؼمـ  ،يف حــا ارحاكتــه خعـاء
بسبمية ،وذكل تؼل ابراء حتقي أويل واػال نكذـة اللـا ا ػـىل للقضـاء تـذكل ،فـا
الفقرة الثانية نا نفا املادة متنع تطفة رصحية تب يكو هذا الخوقيف نوضـو جشـه  ،نـع
الؼمل أ هذ الضامنة اليت قررها املرشـ ثنسـج وندـلأ قرًنـة الـساءة املكـرس ػامليـا ،ويه
ضامنة ذلاًة مسؼة وناكنة السلعة القضائية نا لك نا نا شـبنه أ زـز زقـة املـواظا فيـا،
ذلكل ثبسف النقاتة لهذا اخلرق الفاحض حاك القانو نا ظر نطاح وزارة الؼل .
اثنيا -ا جسبحية ثوقيف وكي ادلهورًة املذكور يف الحيا الطحفي ػـىل أسـاس املـادة
 96فقرة أخ ة نا القانو ا سال للقضاء ليا يف حمهل ،كو أ ثـ املـادة جتـ لـوزير
الؼــل لرضــورة املطــل،ة ،نقـ قضــاة النياتــة الؼانــة أو حمــافظي ادلو أو القضــاة الؼــانلني
ابالدارة املركزًة لوزارة الؼل ونخسسات الخكويا والححر الخاتؼـة لـوزارة الؼـل واملطـاح
االدارًة للمحمكة الؼليا وجملا ادلو  ،أو ثؼييـم يف نااضـة أخـر  ،نـع اظـال اللـا
ا ػىل للقضاة تذكل يف أقر دورة هل ،نع الخنوًه أ هذ املادة ال ثدي لوزير الؼـل تخـاا
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اهناء هما القضاة اذليا ًن و لخ الفئات ،ت جنلها ثدي هل نقلهـ أو ثؼيـم يف نااضـة
أخر فقط ،وللؼمل فا اهناء املها نا اخذطاص اللا ا ػىل للقضاء وحل ظحقـا للمـواد
 81 ،68و 86نا القانو ا سال للقضاء ،لك ذكل جيؼ نا اهناء هما وكيـ ادلهورًـة
املذكور يف الحيا خمالفا للقانو .
وػليه ،ثلغو النقاتة الوظنيـة للقضـاة املطـاح املركزًـة لـوزارة الؼـل ولك الفـاػلني يف
الساحة االػالنية الوظنية الحرتا القانو  ،وابلنديجة الكف غا الدشه واملساس ثرشـ
واغخحار القضاة املوقفني نخقذا ،وثنـهه أهنـا لـا حـرى ابغخحارهـا املمثـ الرشـغي للسـلعة
القضائية اليت ثؼىن وفقـا لسسـبخور ابحلـرص ػـىل ثعحيـ القـانو واحرتانـه ،أ حكـو يه
ذاهتا حضية خلرق القانو  ،وثنذر النقاتة أهنا لا ثخواىن غـا ممارسـة حقهـا املرشـو يف الـرد
ابلعرًقة اليت حراها نااسبحة يف حا جسجي أي خرق نا هذا القدي نسبخقدال.
ويف ا خ  ،حترص النقاتة الوظنية للقضاة وذكل ثحلًلا ي لخا ،أ ثوحض أ هـذا
الحيا ال ميكا تبي حا نا ا حوا أ ًفه ناه ػىل أهنـا ضـل ناكحفـة الفسـاد ،تـ ػـىل
الؼكا نا ذكل فالنقاتة ػىل غرار ابيق نكوانت ال ع اجلزائري اذلي انخفظ ضـل الفسـاد
واملفسليا ،ثنادي تخعه مجيع القعاػات نا لك نا ًثخت ثورظه يف قضـااي الفسـاد وال
جسبخثين القضاء نـا ذكل ،ويف املقاتـ جتـلد النقاتـة حرضـها ػـىل رضورة أ ًـ ذكل يف
اظــار احـرتا قـوانني ادلهورًــة وقرًنــة الـساءة ،تؼيــلا غــا لك جشــه أو نســاس ثســمؼة
املخسسات ونادسخيا.

ػاشت اجلزائر حرة ونسبخقةل ،والل واخللود لشهلائنا ا جرار.
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