القانون األساسي لنقابة القضاة الجزائريين
الباب الثاني :العضويـــة

المادة األولى:
تؤسس نقابة وطنٌة للقضاة وتخضع للتشرٌع المعمول به
والقانون األساسً الخاص بها.

المادة الثامنة:
تتكون النقابة من أعضاء عاملٌن وأعضاء شرفٌٌن.
تخول الجمعٌة العامة صفة العضو الشرفً لكل قاضً

الباب األول :أحكام عامة

متقاعد.
وٌمكن للقضاة المتقاعدٌن أن ٌستفٌدوا من مزاٌا األعضاء
العاملٌن بترخٌص من المكتب

المادة الثانية:
تتخـذ هذه النقابـة التسمٌة التالٌة :النقابة الوطنٌة للقضاة
وٌرمز إلٌها بـ (ن.و.ق) وتدعى فً صلب النص "النقابة".

المادة التاسعة:
زٌادة على الشروط المطلوبة فً التنظٌم المعمول به فإن
صفة األعضاء العاملٌن فً النقابة تكون لكل قاض فً الخدمة الفعلٌة
بالجهات القضائٌة واإلدارة المركزٌة لوزارة العدل والمصالح
والمراكز الملحقة بها ٌوفً باشتراكاته بانتظام وٌحترم القانون
األساسً ،وٌحدد مبلغ االشتراك فً النقابة بألفً دٌنار  0222دج.

المادة الثالثة:
النقابة تجمع مهنً اجتماعً ثقافً مستقل.
المادة الرابعة:
تعمل النقابة بكل الوسائل القانونٌة والفكرٌة والمادٌة من
أجل تحقٌق األهداف التالٌة:

المادة العاشرة:

 تامٌن مبدأ استقالل السلطة القضائٌة والدفاع عنها وضمان حقوقالقضاة من حٌث استقاللهم وحصانتهم وكرامتهم.

ٌصبح االنضمام للنقابة فعلٌا عند تقدٌم طلبه كتابة موقعا
من طرف القاضً المنضم ،وقٌمة دفع االشتراك.

 تنمٌة الوعً النقابً وااللتزام بشرف المهنة وأخالقٌاتها فًصفوف القضاة.

المادة الحادية عشر:
تفقد العضوٌة فً النقابة فً الظروف التالٌة:

 تطوٌر ورعاٌة مهنة القضاة بما ٌمكنها من القٌام بدورها فً إرساءقواعد العدالة والدفاع عن الحقوق الدستورٌة الفردٌة والجماعٌة.

 االستقالة المعبر عنها كتابة مع عدم جواز استرداد مبلغ االشتراك. -الوفاة.

 ترقٌة عالقات الصداقة والتضامن بٌن القضاة والدفاع عن حقوقهمومصالحهم المشروعة داخل التراب الوطنً وخارجه.

 عدم الوفاء باالشتراكات مدة سنتٌن متتالٌتٌن بعد تذكٌره بخطابموصى علٌه حسب االجراءات المحددة فً النظام الداخلً.

 تنظٌم نشاطات علمٌة من شأنها تنمٌة وتعزٌز القدرات الفكرٌةللقضاة.

 الفصل ألسباب خطٌرة حسب اإلجراءات المحددة فً النظامالداخلً.

 -تقدٌم خدمات اجتماعٌة لفائدة القاضً وأفراد أسرته.

 -حل النقابة.

 الحق فً االنضمام إلى منظمات دولٌة تعنى بالقاضً ونشاطه.المادة الخامسة:

الباب الثالث :الهيكل التنظيمي

ٌكون مقر النقابة بالجزائر العاصمة بشارع تلة حسان
بالشراقة ٌمكن نقل المقـر إلى مكان آخر بعد تصوٌت من طرف
أغلبٌة أعضاء المجلس الوطنً.

المادة الثانية عشر:
تتكون النقابة من الجمعٌة العامة والمجلس الوطنً والمكتب
التنفٌذي ،وٌحدث على مستوى كل مجلس قضائً ومحكمة إدارٌة
والمحكمة العلٌا ومجلس الدولة واإلدارة المركزٌة لوزارة العدل وفقا
لإلجراءات المنصوص علٌها فً القانون الداخلً الفرع النقابً.

المادة السادسة:
مدة النقابة غٌر محددة.
المادة السابعة:
تمارس النقابة نشاطها فوق التراب الوطنً وخارجه
بصفتها عضو فً االتحاد الدولً للقضاة.
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القانون األساسي لنقابة القضاة الجزائريين
الفصل األول :الجمعية العامة

 البث فً الطعون ضد قرارات المجلس الوطنً والمكتب التنفٌذيفٌما ٌتعلق باالنضمام والفصل من النقابة.

الجمعٌة العامة هً هٌئة المداولة العلٌا للنقابة وتتكون من
مجموع أعضاء النقابة ،وهً صاحبة السلطة فً رسم سٌاسة النقابة
وتوجٌه نشاطها وإصدار القرارات الكفٌلة بتحقٌق أهدافها وتختص
بصفة أساسٌة باألمور التالٌة.

المادة الثامنة عشر:
ٌقترح المكتب التنفٌذي مكتبا ٌترأسه العضو األكبر سن
حاضرا فً اجتماع الجمعٌة العامة وغٌر معنً باالنتخابات لٌتولى
هذا المكتب تسٌٌر أشغال الجمعٌة العامة.

 -إثبات عضوٌة أعضاء المجلس الوطنً المنتخبٌن.

المادة التاسعة عشر:

 -مناقشة التقرٌر المالً و األدبً.

لكل عضو حاضر صوت واحد وفً حالة التصوٌت
بالوكالة ال ٌجوز للوكٌل التصوٌت بأكثر من وكالة واحدة.

 المصادقة على القانون األساسً للنقابة وتعدٌله وفقا لألحكـامالواردة فً هـذا القانـون والنظام الداخلً.

 ٌدخل تعداد الموكل ضمن حساب الحاضرٌن لصحة انعقاد الجمعٌةالعامة.

 -المصادقة على النظام الداخلً وتعدٌله.

ٌ -حدد النظام الداخلً شروط وكٌفٌة تحرٌر الوكالة.

 الفصل فً الطعون المرفوعة ضد القرارات المجلس الوطنًالمتعلقة بالفصل من النقابة.

المادة العشرون:

المادة الثالثة عشر:

 -المصادقة على مٌزانٌة النقابة.

ال ٌجوز ألي عضو لم ٌوف باشتراكه أن ٌشارك فً
التصوٌت أو ٌرشح للعمل فً جهازي اإلدارة أو اإلشراف.

المادة الرابعة عشر:

الفصل الثاني :المجلس الوطني

تنعقد الجمعٌة العامة فً دورة عادٌة مرة كل أربع ()22
سنوات وتجتمع فً دورة استثنائٌة بناء على طلب رئٌس النقابة
الوطنٌة للقضاة أو ثلثً أعضاء المجلس الوطنً.

المادة الواحدة والعشرون:
المجلس الوطنً هو الهٌئة المدٌرة للنقابة.

المادة الخامسة عشر:

 ٌتكون المجلس الوطنً من عضو أو أكثر عن كل هٌئة من الهٌئاتالمذكورة فً المادة  50من هذا القانون وفق التوزٌع الذي ٌحدده
النظام الداخلً للنقابة.

ٌحدد رئٌس النقابة تارٌخ ومكان وجدول أعمال الجمعٌة
العامة بعد موافقة المجلس الوطنً.
وٌتولى رئٌس النقابة استدعاء الجمعٌة العامة وٌرفق جدول األعمال
الذي ٌرسل فً اآلجال وحسب الكٌفٌات المحددة فً النظام الداخلً.

 وٌتم تحٌٌن عضوٌة المجلس الوطنً من طرف المكتب التنفٌذيبمناسبة التغٌٌر فً عدد الهٌئات المذكورة فً المادة  50من هذا
القانون عند االقتضاء.

ٌكون انعقاد الجمعٌة العامة صحٌحا إذا حضرها نصف
األعضاء المندوبٌن بتارٌخ االجتماع ،فإذا لم ٌكتمل النصاب تنعقد
الجمعٌة العامة مجددا بعد خمسة عشرة ٌوما ( )53من االجتماع
األول وٌكون انعقادها صحٌحا مهما كان عدد الحاضرٌن وٌحدد عدد
المندوبٌن بثالثة أعضاء عن كل هٌئة قضائٌة مذكورة فً المادة 50
من هذا القانون.

ٌ -نتخب أعضاء المجلس الوطنً لمدة أربعة سنوات قابلة للتجدٌد.

المادة السادسة عشر:

 ٌحدد النظام الداخلً إجراءات الترشح واالنتخابات فً المجلسالوطنً.
المادة الثانية والعشرون:
لكل عضو فً الفرع النقابً منخرط فً النقابة لمدة ثالثة
سنوات على األقل بدون انقطاع الحق فً الترشح لعضوٌة المجلس
الوطنً.

المادة السابعة عشر:
تتخذ قرارات الجمعٌة العامة بأغلبٌة الحاضرٌن وتقرر
بأغلبٌة الثلثٌن الحاضرٌن اآلتً:

المادة الثالثة والعشرون:
ٌجتمع المجلس الوطنً مرتٌن فً السنة وكلما كان ذلك
ضرورٌا بناء على طلب من المكتب أو أغلبٌة أعضاء المجلس
وباستدعاء من طرف رئٌس الذي ٌرأس المناقشات وٌدٌرها.

 -تعدٌل القانون األساسً للنقابة.
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 -تلقً تقارٌر الفروع النقابٌة وإعطائها التتبع المناسب لها.

 ٌكون اجتماع المجلس صحٌحا إذا حضره ثلثً أعضائه ،وفً حالةاكتمال النصاب ٌعقد المجلس اجتماعا جدٌدا بعد خمسة عشرة ٌوما
باستدعاء من الرئٌس وٌكون هذا االجتماع صحٌحا مهما كان عدد
الحاضرٌن.

 تسٌر ممتلكات النقابة. تقدٌم مشروع برنامج العمل والحرص على تنفٌذه بعد أن ٌصادقعلٌه المجلس الوطنً.

المادة الرابعة والعشرون:

 -إعداد مشروع النظام الداخلً واقترح التعدٌالت عند االقتضاء.

تحدد صالحٌات المجلس الوطنً للنقابة فً اآلتً:

 -تقرٌر مبلغ صندوق النفقات البسٌطة.

 -المصادقة على برنامج عمل النقابة.

 -تحدٌد كٌفٌات إكتتاب التأمٌن.

 -المصادقة والتعدٌل للنظام الداخلً للنقابة.

 -التصرٌح بسحب العضوٌة.

 البث فً استقالة أعضائه.ٌتخذ
الحاضرٌن.

المجلس

الوطنً

قراراته

بأغلبٌة

 -الترخٌص باالستفادة من مزاٌا النقابة للقضاة المتقاعدٌن.

األعضاء

المادة السابعة والعشرون:
ٌنتخب أعضاء المكتب و رئٌسه لمدة أربعة ( )22سنوات
قابلة للتجدٌد.

المادة الخامسة والعشرون:
ٌشرف على النقابة مكتب تنفٌذي ٌتكون من ثالثة عشرة عضوا
( )51وهم:

وفً حالة حصول مانع دائم ألحد أعضاء المكتب ٌجتمع
المجلس الوطنً باستدعاء من رئٌس النقابة للفصل فً حالة الشغور
وانتخاب من ٌعوضه ،كما ٌقصى عضو المكتب بقوة القانون فً
حالة غٌابه عن حضور اجتماعٌن اثنٌن وبدون مبرر شرعً.

 الرئٌس. النائب األول للرئٌس. -النائب الثانً للرئٌس.

المادة الثامنة والعشرون:

 -األمٌن العام.

ٌجتمع المكتب مرة كل ثالثة ( )21أشهر بناء على
استدعاء من الرئٌس.

 أمٌن عام مساعد. -العضو المكلف بالتنظٌم والتنظٌم.

كما ٌمكنه أن ٌجتمع بطلب من ستة ( )24أعضاء على األقل.
ال ٌكون اجتماع المكتب صحٌحا إال إذا حضره ستة ( )24أعضاء
على األقل.

 -أمٌن المال المساعد.

المادة التاسعة والعشرون:

 -العضو المكلف بالشؤون االجتماعٌة.

ٌتخذ المكتب التنفٌذي قراراته باألغلبٌة المطلقة ألعضائه
الحاضرٌن وفً حالة تساوي األصوات ٌرجح صوت الرئٌس.

 -العضو المكلف باإلعالم.

المـادة الثالثـون:

 -العضو المكلف بالعالقات مع التنظٌمات.

ٌمثل الرئٌس النقابة فً جمٌع أعمال الحٌاة المدنٌة وهو
مكلف على الخصوص بما ٌلً:

 -أمٌن المال.

 -العضو المكلف بالعالقات الخارجٌة.

 -العضو المكلف بالمجلة ومنشورات النقابة.

 -التقاضً باسم النقابة.

المادة السادسة والعشرون:

 -اكتتاب تامٌن ٌضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولٌة المدنٌة.

ٌتولى المكتب ما ٌلً:

 -استدعاء أجهزة النقابة ورئاستها وإدارة المناقشة فٌها.

 توزٌع المهام بٌن أعضائه وتحدٌد اختصاصاتهم. ضمان احترام تنفٌذ أحكام القانون األساسً والنظام الداخلًوقرارات الجمعٌات العامة.
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الفصل الرابع :الفرع النقابي

 اقتراح جدول أعمال لدورات الجمعٌة العامة بعد استشارة المكتبالتنفٌذي.

المادة الخامسة والثالثون:

 -تنشٌط عمل مجموع األجهزة وتنسٌقها.

مع مراعاة الشروط المنصوص علٌها فً المادة  50أعاله
ٌنشئ أعضاء النقابة على مستوى جهتهم القضائٌة فرعا نقابً
وٌنتخب أعضاء الفرع من طرف الجمعٌة العامة للهٌئة المذكورة
لمدة أربعة ( )22سنوات قابلة للتجدٌد.

 إعداد حصائل على نشاطات النقابة كل ستة ( )24أشهر. تحضٌر التقرٌر األدبً والمالً وتقدٌمه أمام الجمعٌة العامة التًتنظر فً تسٌٌره.

ٌتكون الفرع النقابً من ثالثة أعضاء على األقل من بٌنهم
رئٌس الفرع وفقا لإلجراءات التً ٌحددها النظام الداخلً.

 ممارسة السلطة السلمٌة على أعمال النقابة. -تمثٌل النقابة فً فً المحافل الوطنٌة والدولٌة.

المادة السادسة والثالثون:

المادة الواحدة والثالثون:

ٌتولى رئٌس الفرع النقابً مهمة اعداد تقارٌر ٌوصلها إلى
عضو المجلس الوطنً الذي ٌتولى تقدٌمها إلى المكتب التنفٌذي.

فً حالـة مانـع مؤقت للرئٌس ٌخلفه نائبه حسب الترتٌب،
وفً حالة االستقالة أو الوفاة تتم انتخابات جدٌدة داخل المجلس
الوطنً الذي ٌجتمع فً دورة استثنائٌة تحت أكبر نواب الرئٌس سن
من المكتب التنفٌذي النتخاب رئٌس جدٌد من ضمن أعضاء المكتب
كما ٌنتخب المجلس عضوا من الستكمال تشكٌلة المكتب التنفٌذي.

الفصل الخامس :اللجان المختصة

المادة الثانية والثالثون:

المادة السابعة والثالثون:

كما ٌتولى جمع االشتراكات من المنخرطٌن ودفعها إلى
أمٌن مال النقابة.

تضم النقابة لجان متخصصة كاآلتً:

ٌتولى األمٌن العام جمٌع مسائل اإلدارة العامة وٌكلف بهذه
الصفة بما ٌلً:

 -لجنة الصداقة والتضامن.

 -مسك قائمة المنخرطٌن.

 -لجنة االعالم والنشر.

 -معالجة البرٌد وإدارة المحفوظات.

 -لجنة التدوٌن والتعاون.

 -مسك سجل المداوالت.

 -لجنة الخدمات االجتماعٌة.

 -صٌاغة مشارٌع محاضر المداوالت ونقلها إلى سجل المداوالت.

 -اللجنة التأدٌبٌة.

 -حفظ نسخة من القانون األساسً.

المادة الثامنة والثالثون:

المادة الثالثة والثالثون:
ٌتولى أمٌن المال المسائل المالٌة والمحاسبٌة وٌقوم فً هذا
الصدد بما ٌلً:

تشكل كل لجنة من ثالثة إلى ستة أعضاء من بٌن أعضاء
المجلس الوطنً أو من أعضاء الفروع النقابٌة وٌرأس كل لجنة
عضو من المكتب التنفٌذي ٌعٌنه رئٌس النقابة.

 -تحصٌل االشتراكات و المداخٌل األخرى.

غٌر أن اللجنة التأدٌبٌة ٌترأسها رئٌس النقابة أو أحد نوابه.

 -تسٌٌر األموال ومسك جرد ألمالك النقابة المنقولة والعقارٌة.

المادة التاسعة والثالثون:
ٌمكن إنشاء لجنة أو لجان أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

 -مسك صندوق النفقات.

المادة األربعون:

 -تحضٌر التقارٌر المالٌة.

تحدد كٌفٌات إنشاء وسٌر اللجان ضمن النظام الداخلً.

المادة الرابعة و الثالثون:
ٌوقع أمٌن المال سندات النفقات وٌشارك فً توقٌعها رئٌس
النقابة.
وٌخلفه أمٌن المال المساعد فً حالة غٌابه أو مانع.
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الباب الرابع :أحكــام ماليــــة

المادة السابعة واألربعون:
ٌسري تنفٌذ هذا القانون بعد المصادقة علٌه من طرف
الجمعٌة العامة ونشره فً إحدى الٌومٌات اإلعالمٌة ذات توزٌع
وطنً.

الفصل األول :المــــوارد
المادة الواحدة واألربعون:
موارد النقابة هً:
 اشتراكات األعضاء. محاصٌل جمع أموال طبقا للتنظٌم المعمول به. محاصٌل النشاطات و النشرٌات. إعانات عمومٌة.المادة الثانية واألربعون:
ٌجوز للجمعٌة العامة بأغلبٌة ثلثً أعضائها قبول موارد
أخرى على أن ال تكون لها بعد سٌاسً مع مراعاة الترخٌص من
السلطة المختصة.
المادة الثالثة واألربعون:
تصب الموارد فً حساب وحٌد ٌفتح بمبادرة من الرئٌس.
الفصل الثاني :النفقـــــات
المادة الرابعة واألربعون:
تشمل نفقات النقابة جمٌع النفقات الالزمة لتحقٌق األهداف
التً ٌحددها لها قانونها األساسً.
الفصل الثالث :الرقابة على التسيير
المادة الخامسة واألربعون:
فً نهاٌة كل سنة ٌقوم محافظ الحسابات بجرد المحاسبة
وٌحرر تقرٌر عن ذلك.

الباب الخامس :أحكــام ختاميـــة
المادة السادسة واألربعون:
ٌحدد النظام الداخلً بصورة عامة وباإلضافة إلى األحكام
المنصوص علٌها فً هذا القانون أٌة مسألة ترى الجمعٌة العامة
ضرورة إٌجاد حل لها فً هذا اإلطار.
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