النظام الداخلي للنقابة الوطنية للقضاة
المادة األولى:

المادة السادسة:

إن تنظٌم وسٌر النقابة الوطنٌة للقضاة ٌخضع للتشرٌع المعمول
به وقانونها األساسً ،هذا النظام الداخلً ٌحدد القواعد التً تنظم
عمل وسٌر هٌاكل النقابة وٌحدد قواعد االنخراط واالنضباط والفصل
من النقابة ،كما ٌحدد نظام وسٌر االنتخابات.

ٌقدم طلب االستقالة كتابة أمام المكتب التنفٌذي ،وال ٌجوز
رفضه.
 حٌن الفصل من القضاء من طرف المجلس األعلى للقضاءٌ ،نتهًانضمام القاضً للنقابة.
 ٌفصل القاضً المنخرط من النقابة حٌن ٌرتكب خطأ جسٌم ٌمسبنشاطات النقابة أو سمعتها أو بمبادئها أو خرق القانون األساسً
والنظام الداخلً أو ممارسة نشاط سٌاسً.

البـاب األول :االنخراط فً النقابة والفصل منها
االنخــراط:

المادة السابعة:

المادة الثانٌة:

ٌعتبر خطأ جسٌم عدم الوفاء باالشتراك منذ سنتٌن متتالٌتٌن.

ٌجوز لكل قاضً ٌنتمً لسلك القضائً الجزائري أن ٌنخرط
فً النقابة.

القاضً المنخرط الذي ٌرتكب خطأ جسٌم ٌحال على المكتب
التنفٌذي فً تشكٌلته التأدٌبٌة وٌتداول فً أمره بعد سماع التقرٌر
المقدم من طرف المكلف بالتنظٌم حول الوقائع المنسوبة إلٌه.

 على كل قاضً فً الخدمة الفعلٌة ٌرغب فً االنخراط فً النقابة: ملئ استمارة االنخراط حسب النموذج المعد من طرف المكتبالتنفٌذي.

المادة الثامنة:

 -دفع االشتراك السنوي المحدد من طرف المجلس الوطنً.

تقع مداولة المكتب بدون حضور المكلف بالتنظٌم ،وال ٌمكن
سحب العضوٌة إال بأغلبٌة األصوات ،وبعد المصادقة على قرار
المكتب من طرف المجلس الوطنً فً دورته العادٌة.

وتسلم هذه الوثائق لرئٌس الفرع النقابً أو ألحد أعضـاء
المجلس الوطنـً أو مباشرة لكاتب النقابة الوطنٌة للقضاة.
ٌصبح المنخرط عضو فً النقابة بمجرد استفاء هذه الشروط.

المادة التاسعة:

 -تقدٌم صورتٌن شمسٌتٌن.

فً حالة اتهام المكلف بالتنظٌم ،العضو األكبر سنا بالمكتب
التنفٌذي هو الذي ٌعرض تقرٌر عن الوقائع أمام الهٌئة التأدٌبٌة.

المادة الثالثة:

المادة العاشرة:

تسلم للمنخرط بطاقة العضوٌة لمدة سنة واحدة صالحة من أول
مارس من سنة تسلمها.

ٌبلغ قرار سحب العضوٌة المصادق علٌه من طرف المجلس
الوطنً ،شخصٌا للمعـنً و ٌكون قابال للطعن أمام الجمعٌة العامة
العادٌة.

وتدفع االشتراكات سنوٌا مقابل إٌصال استالم لصاحبه.
المادة الرابعة:
ٌمكن للقاضً المتقاعد طلب االنخراط كعضو شرفً فً النقابة
بتقدٌم طلبه أمام المجلس الوطنً بنفس الشروط المنصوص علٌها
أعاله.

البـاب الثانً :تنظٌم وسٌر أشغال الهٌئات المنتخبة
أشغال الجمعٌة العامة:
المادة الحادٌة عشرة:

الفصــل من النقابــة:

ٌوجه الرئٌس االستدعاءات للجمعٌة العامة فً مدة شهرٌن
على األقل قبل موعدها إلى جمٌع األعضاء شخصٌا مع ذكر جدول
أعمالها.

المادة الخامسة:
ٌفصل المنخرط من النقابة لألسباب التالٌة:
 -طلب االستقالة من النقابة.

ٌجوز بالتوازي مع ذلك نشر االستدعاء إلى الجمعٌة العامة
عبر وسائل اإلعالم.

 الوفاة. -التقاعد.

المادة الثانٌة عشر:

 -الفصل من القضاء.

تعقد الجمعٌة العامة أشغالها فً المكان الذي ٌحدده المكتب التنفٌذي.

 -الرتكاب خطأ جسٌم ٌمس بالنشاطات النقابٌة أو بمبادئها.
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وتتم انتخابات عضو المجلس الوطنً من طرف قضاة منخرطٌن
فً النقابة على مستوى كل جهة قضائٌة.

المادة الثالثة عشر :
ٌترأس أشغال الجمعٌة العامة الرئٌس وٌسٌر مناقشتها.
أثناء االنتخابات ٌترأس الجمعٌة العامة العضو أكبر سنا.

ال ٌمكن المشاركة فً االنتخابات إال لألعضاء الذٌن سددوا مبلغ
االشتراك .

تدون أشغال الجمعٌة العامة فً محضر المداوالت من طرف
األمٌن العـام وتحت مسؤولٌته.

التصـوٌت:

المادة الرابعة عشر:

المادة الثامنة عشر:

ٌثبت انعقاد الجمعٌة العامة بمحضر ٌحرره محضر قضائً
ٌذكر فٌه ما ٌأتً:

ٌكون التصوٌت على عضو المجلس الوطنً سرٌا وٌتم الفرز
عالنٌة من طرف أعضاء غٌر مترشحٌن.

 -ألقاب و أسماء أعضاء المجلس الوطنً.

المادة التاسعة عشر:
ترسل نتائج االنتخابات مباشرة لكتابة النقابة الوطنٌة للقضاة.

 -ألقاب و أسماء رؤساء الفروع النقابٌة.

أشغال المجلس:

 عدد المؤتمرٌن الحاضرٌن.المادة العشـرون:

 -مكتب المؤتمر.

ٌستدعً رئٌس النقابة أعضاء المجلس فً أجل ٌ 51وما قبل
انعقاد االجتمــاع وٌحدد جدول أعماله ،كما ٌجوز فً حالة عقد دورة
استثنائٌة بتوجٌه االستدعاءات بكافة الطرق.

التصوٌت والتوكٌل:
المادة الخامسة عشر:
ٌكون التصوٌت فً الجمعٌة العامة سرٌا.

المادة الواحدة والعشرون:

على العضو الذي ٌرغب فً توكٌل غٌره بالتصوٌت مكانه أثناء
قرارات الجمعٌة العامة أن ٌمأل استمارة التوكٌل المعدة على شكل
نسختٌن من طرف المكتب التنفٌذي والموضوعة تحت تصرف
الفروع النقابٌة التً تصادق علٌـها وإرسالها إلى األمانة العامة فً
أجل ال ٌتجاوز ٌ 51وما قبل انعقاد الجمعٌة العامة.

ٌعقد المجلس أشغاله فً المكان الذي ٌحدده الرئٌس وتدون
أشغاله فً محضر تعده لجنة تحرٌر تعٌن من طرف الرئٌس.
المكتب التنفٌذي
الترشٌـح:

تقدم نسخة ثانٌة من الوكالة إلى مكتب الجمعٌة العامة عند
التصوٌت.

المادة الثانٌة والعشرون:
ٌجوز الترشح لعضوٌة المكتب لكل عضو فً المجلس الوطنً.

الموكل والوكٌل ٌكونان تابعٌن إجبارٌا لنفس المجلس ولنفس
الفرع النقابً.

المادة الثالثة والعشرون:
فً حالة ترشٌح جمٌع األعضاء على العضو األكبر سنا الذي
ترأس اجتماع الجمعٌة العامة أن ٌعٌن أعضاء من النقابة خارج
المجلس لتسٌٌر عملٌتً التصوٌت والفرز.

المجلـس الوطـــــنً
الترشٌـح:
المادة السادسة عشر :

المادة الرابعة والعشرون:

المجلس الوطنً ٌتكون من عضو واحد منتخب عن كل مجلس
قضائـً والمحاكم اإلدارٌة وعن المحكمة العلٌا وعن مجلس الدولة.

ٌصبح المترشح الذي حصل على أكبر عدد من األصوات
رئٌسا للمكتب التنفٌذي.

عضو من طرف قضاة المجلس ٌمثل المجلس القضائً
والمحكمة اإلدارٌة.

فً حالة تساوي األصوات تجرى عملٌة القرعة.
أشغال المكتب:

عند فتح مجلس قضائً جدٌد ٌتم انتخاب عضو مجلس وطنً جدٌد،
فً أقرب وقت ممكن.

المادة الخامسة والعشرون:
ٌقوم الرئٌس باقتراح إسناد المهام ألعضاء المكتب .

المادة السابعة عشر:

المادة السادسة والعشرون:

مع مراعاة المادة  22من القانون األساسً للنقابة لكل عضو
وجه طلبه
بالفرع النقابً ٌرغب فً الترشح للمجلس الوطنً أن
إلى رئٌس النقابة الوطنٌة للقضاة شهرٌن على األقل قبل انعقاد
الجمعٌة العامة.

توجه االستدعاءات ألعضاء المكتب شخصٌا من طرف الرئٌس
انعقاده،
قبل
األقل
على
ٌوما
51
مدة
فً
فً حالة دورة استثنائٌة ٌستدعون بكافة الطرق.
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المادة الخامسة والثالثون:

المادة السابعة والعشرون:

ٌجوز للجان أن تسهم فً أشغالها أي عضو فً النقابة.

ٌعقد المكتب أشغاله فً مقر النقابة وٌحدد بٌان فً نهاٌة كل
اجتماع.

المادة السادسة والثالثون:

مهام اللجان المتخصصة:

ٌجوز الجمع بٌن العضوٌة فً أكثر من لجنة.

المادة الثامنة والعشرون:

المادة السابعة والثالثون:

مباشرة بعد تكوٌنها تشرع اللجان األربعة فً أعمالها لتحقٌق
األهداف المسطرة لهاٌ :حدد المكتب برنامج عمل سنوي لكل لجنة
التً تكون سواء دائمة أو مؤقتة.

تدون أشغال اللجان فً محاضر اجتماع تبلغ حتما إلى المكتب.
أشغال الفــرع النقــابً:
المادة الثامنة والثالثون:

المادة التاسعة و العشرون:

ٌسٌر الفرع مكتب ٌتكون من ثالثة إلى خمسة أعضاء ٌنتخبون
سرٌا من طرف األعضاء المنخرطٌن فً الفرع .

تكلف لجنة الصداقة والتضامن بما ٌلً:
 ترقٌة عالقات الصداقة بٌن القضاة بتنظٌم كل نشاط ٌسمح بتبادلالتعارف بٌنهم .

المادة التاسعة والثالثون:

 دراسة مشاكل القضاة وتصور الحلول لها باقتراح كل عمل تضامنًٌصادق علٌه المكتب.

ٌترأس الفرع المترشح الذي حصل على أكبر عدد من
األصوات لمدة سنتٌن ( )22قابلة للتجدٌد.

 -ترقٌة العالقات مع أعوان القضاء.

المادة األربعون:
ٌعقد الفرع اجتماعاته كل ستة أشهر باستدعاء من رئٌسه وكلما
دعت الضرورة ذلك بطلب من نصف أعضائه.

المادة الثالثون:
ستكلف لجنة دراسة التشرٌع بما ٌلً:

المادة الواحدة واألربعون:

 -باقتراح تعدٌالت متعلقة بالقانون األساسً للنقابة والنظام الداخلً.

تدون نتائج أشغال دورة الفرع النقابً فً محضر اجتماع وتبلغ
نسخة منه لمكتب النقابة.

 بطرح للنقاش مشارٌع قوانٌن الجمهورٌة. -بكل عمل قانونً لفائدة جمٌع القضاة.

ٌمثل كذلك رئٌس الفرع النقابً أمام الجمعٌة العامة وٌطرح أمامها
تقرٌر عن وضعٌة القضاة فً دائرة اختصاصه.

 تنظٌم كل نشاط مناسب ٌساهم فً توسٌع الدائرة المعرفٌة للقضاةورفع مستواهم العلمً والثقافً.

المادة الثانٌة واألربعون :

 -إبرام عالقات تعاون مع النقابات األجنبٌة.

ٌجوز للفرع النقابً بعد التنسٌق مع مكتب النقابة القٌام بأي نشاط
مناسب لصالح أعضائه.

المادة الواحدة والثالثون:
تكلف لجنة الصٌاغة بما ٌلً:

أحكام ختامٌة

 الصٌاغة لبعض التوصٌات والسٌما أثناء اجتماع الجمعٌة العامة،أو تجمع آخر.

المادة الثالثة واألربعون :

المادة الثانٌة والثالثون:

الجمعٌة العامة هً الهٌئة التً تصادق أو تعدل هذا القانون طبقا
للمادة  51من القانون األساسً للنقابة.

تكلف لجنة الخدمات االجتماعٌة بما ٌلً:
 تنظٌم كل نشاط اجتماعً وثقافً وترفٌهً مناسب لصالح القاضًوأفراد أسرته.

المادة الرابعة واألربعون:
هذا النظام الداخلً ٌدخل حٌز التطبٌق فور المصادقة علٌه.

المادة الثالثة والثالثون:
تعمل كل لجنة تحت رئاسة رئٌسها الذي ٌجوز له بعد استشارة
رئٌس النقابة أن ٌستدعً أعضاء اللجنة لالجتماع خارج برنامج
العمل السنوي.
المادة الرابعة والثالثون:
ٌتم اتخاذ توصٌات كل لجنة بأغلبٌة أعضائها.
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