ادليوريـــــة اجلزائريـــــة ادلميلراطيـــــة امشعبيـــــة
امنلابــــــة اموطنيـة نللضـــــاة
اجلزائر يف 1920/90/12

بيـــــــــــــــان
يف اترخي  19و 12من شير حمرم من عام  2442املوافق مـ  19و 12من شير سبمترب
 ،1920اهعلد اجمللس اموطين نلنلابة اموطنية نللضاة يف دورثو امعادية ا ألوىل ،أأين جسل بعد
مناكشات وثدخالت أأعضائو ،الامذعا امشديد دليق كضاة ادليورية من اموضق املزري اذلي
يعيشو املضاء يف اجلزائر ،واس مترار جتاىل مساعهيم يف امخكريس امفعيل الس خلالمية املضاء اوسجاما
مق ادلس خور اذلي ين عى مبد أأ امفصل بني امسلطات ،وامامتطل غري املربر يف االإفراج عن احلركة
امس نوية نللضاة ومساومهتم هبا ،فضال عن ثطاول عدة هجات عى مسعة املضاة واملضاء.
اإن االإطار املاهوين املنظم معمل امسلطة املضائية مطاملا اكن وال زال حيول دون اإرساء دوةل
املاهون اميت ثعد مطلبا شعبيا وخنبواي ملحا ،وذكل خالفا ملا يمت امدسويق هل دلى امر أأي امعام
اموطين .فامنصوص احلامية حكرس ىمينة امسلطة امخنفيذية عى املضاء ،وىو ما يخجى يف املاهون
ا ألسايس نللضاء واملاهون املخعلق بدشكيل اجمللس ا ألعى نللضاء ومعهل وصالحياثو ،ويف ىذا
امس ياق فاإن حتليق اس خلالمية املضاء امفعلية جس خوجب:
أأوال -امخعديل امفوري م إالطار املاهوين املخعللة ابمسلطة املضائية ،ويف ىذا امصدد رشعت امنلابة
اموطنية نللضاة يف اإعداد مشاريق املواهني اميت ثنظم معل املضاء ،معمتدة يف ىذه امخعديالت عى
اإرساء املطيعة مق امنصوص اميت ثديح اغخصاب صالحياهتا مصاحل امسلطة امخنفيذية.
اثهيا -امخكفل امفوري ابموضعية الاجامتعية واملادية نللضاة ،ووضعيم يف ظروف مناس بة حكفل
كرامهتم ،مبا يخالءم وامليام احلساسة املنوطة هبم ،والامزتامات املفروضة علهيم ،وامخضحيات اجلسام
اميت يلدموهنا.
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وعليو ،كرر اجمللس اموطين نلنلابة اموطنية نللضاة إابجاع أأعضائو ،اختاذ هنج امخصعيد
ابمطرق املخفق علهيا كوس يةل وحيدة مخحليق موجبات الاس خلالمية بشلهيا املاهوين واملادي ،فضال
عى وجوب االإعالن عن احلركة امس نوية نللضاة دون ثأأخري ،وثعمل امنلابة لك اجليات بنيهتا يف
امخصدي باكفة اموسائل املاهوهية ضد أأي مساس ابمسلطة املضائية ومندسبهيا هما اكن هوعو أأو
مصدره.

حتيا اجلزائر حرة ومس خلةل ،اجملد واخللود مشيدائنا ا ألبرار.
عن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة
رئيس النقابة الوطنية للقضاة
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