النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
ّ
ّ
والمتمم بموجب المداولة المؤرخة يف  18صفر عام  1441الموافق  17أكتوبر سنة )2019
(المعدل

إن المجلس الدستوري،
بناء عىل الدستور ،السيما المواد  182و 183و 186و 188و( 189الفقرة  )3و 190و 191منه،ى
وبمقتض القانون العضوي رقم  03-12المؤرخ ى يف  18صفر عام  1433الموافق  12يناير سنة
ى
 2012الذي يحدد كيفيات توسع حظوظ تمثيل المرأة يف المجالس المنتخبة،
ى
وبمقتض القانون العضوي رقم  10-16المؤرخ ى يف  22ذي القعدة عام  1437المؤرخ ى يف25
غشت سنة  2016والمتعلق بنظام االنتخابات،
سبتمب
وبمقت ىض القانون العضوي رقم  16-18مؤرخ ى يف  22ذي الحجة عام  1439الموافق 2ر
سنة  ،2018يحدد رشوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
وبناء عىل النظام المؤرخ ى يف  7رمضان عام  1440الموافق  12مايو سنة  ، 2019الذي يحددقواعد عمل المجلس الدستوري،
ى
الرئاس رقم  201-16مؤرخ ى يف  11شوال عام  1437الموافق  16يوليو سنة
وبمقتض المرسوم
ي
 2016والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري،
اآلت نصه:
وبعد المداولة ،يصادق عىل النظام المحدد لقواعد عمله يالمادة األوىل :يحدد هذا النظام قواعد عمل المجلس الدستوري طبقا لألحكام الدستورية
ر
والتشيعية والتنظيمية ذات الصلة.

الباب األول
ّ
قواعد عمل المجلس الدستوري يف مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة
للدستور
الفصل األول
ّ
البلمان للدستور
رقابة دستورية القواني العضوية ومطابقة النظامي الداخليي
لغرفت ر
ي
ى
المادة  :2إذا ّ
القواني العضوية ،أن القانون
رصح المجلس الدستوري أثناء فصله ى يف دستورية
باف أحكام هذا
العضوي المعروض عليه ،يتضمن حكما غب دستوري ،وال يمكن فصله عن ي
القانون ،ال يتم إصداره.

غب أنه إذا ّ
رصح المجلس الدستوري أن القانون العضوي المعروض عليه يتضمن حكما غب
باف أحكام هذا القانون ،يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر هذا
دستوري ،وأنه يمكن فصله عن ي
القانون باستثناء الحكم المخالف للدستور.
المادة  :3إذا ّ
غرفت
الداخىل لكل من
رصح المجلس الدستوري أثناء فصله ى يف مطابقة النظام
ي
ي
الداخىل يتضمن حكما غب مطابق للدستور ،فإن هذا الحكم ال
البلمان للدستور ،أن هذا النظام
ر
ي
يمكن العمل به من طرف الغرفة المعنية إال بعد تعديله وعرضه من جديد عىل المجلس
الدستوري والترصي ح بمطابقته للدستور.
ُيع رض ّ
البلمان عىل المجلس الدستوري لمراقبة
الداخىل إلحدى
كل تعديل للنظام
غرفت ر
ي
ي
مطابقته للدستور
الثان
الفصل
ي
رقابة دستورية المعاهدات والقواني والتنظيمات
ى
والقواني والتنظيمات ،طبقا
المادة  :4إذا فصل المجلس الدستوري ى يف دستورية المعاهدات
ُ
خطر به وكان هذا الحكم
للفقرة األوىل من المادة  186من الدستور ،وص ّرح بعدم دستورية حكم أ ِ
ى
باف احكام النص المخطر بشأنه ،فإن النص الذي ورد ضمنه
عن
للفصل
قابل
غب
نفسه
الوقت
ف
ي
ي
ى
المخطرة.
الجهة
اىل
يعاد
المعت
الحكم
ِ
ي
ّ
المادة  :5يمكن المجلس الدستوري ،أثناء دراسته لدستورية حكم أو أحكام ،أن يتصدى ألحكام
َ
أخرى ى يف نفس النص المخطر به أو ى يف نص آخر لم ُيخطر بشأنه ،مت كان لها ارتباط باألحكام
موضوع اإلخطار.
ّ
والت تصدى لها ،وترتب
الت أخطر بها ي
إذا رصح المجلس الدستوري بعدم دستورية األحكام ي
ُ
خطرة.
عن فصلها عن بقية النص ما يمس ببنيته كاملة ،يعاد النص إىل الجهة الم ِ
الفصـل الثالـث
اإلجراءات الخاصة برقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
َ
المادة ُ :6يخطر المجلس الدستوري ى يف إطار رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور ،برسالة
توجه إىل رئيسه مرفقة بالنص موضوع االخطار.
تسجل رسالة اإلخطار لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري ى يف سجل اإلخطارات.
ال يجوز سحب اإلخطار بمجرد تسجيله.
ُ
ى
الوطت أو أعضاء مجلس
الشعت
جلس
الم
نواب
قبل
من
الدستوري
المجلس
ر
خط
أ
المادة  :7إذا
ِ
ي
ري
األمة طبقا للمادة ( 187الفقرة  )2من الدستور ،يجب أن ترفق رسالة اإلخطار بالقانون موضوع
اإلخطار.

يجب أن ترفق رسالة اإلخطار كذلك بقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات نواب المجلس
ى
الوطت أو أعضاء مجلس األمة أصحاب اإلخطار ،مع إثبات صفتهم عن طريق إرفاق
الشعت
ي
ري
اإلخطار بنسخة من بطاقة النائب أو عضو مجلس األمة.
تودع رسالة اإلخطار من قبل أحد أصحاب االخطار ،لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري،
مقابل اشعار باستالم.
ُ
علم المجلس الدستوري رئيس الجمهورية باإلخطار فورا.
المادة  :8ي ِ
ُ
ى
الوطت ،والوزير األول باإلخطار
الشعت
علم رئيس مجلس األمة ،ورئيس المجلس
كما ي ِ
ي
ري
ى
الوطت أو أعضاء مجلس األمة.
الشعت
المودع ،من قبل نواب المجلس
ي
ري
يمكن المجل س الدستوري أن يطلب أي وثيقة من الجهات المعنية المذكورة ى يف الفقرة 2
ى
ممثلي عن هذه الجهات.
أعاله ،بش أن القانون ،موض وع االخط ار ،أو االستماع إىل
المادة  :9إذا سجل المجلس الدستوري ر
أكب من إخطار بشأن حكم أو أحكام من نفس القانون،
يصدر رأيا واحدا.
المادة  :10تبلغ آراء المجلس الدستوري إىل رئيس الجمهورية ،ورئيس مجلس األمة ،ورئيس
ى
الوطت ،وإىل الوزير األول وإىل الجهة صاحبة اإلخطار.
الشعت
المجلس
ي
ري

الثان
الباب
ي
قواعد عمل المجلس الدستوري يف مجال الدفع بعدم الدستورية
الفصل األول
إجراءات الدفع بعدم الدستورية
المادة  :11يسجل قرار إحالة المحكمة العليا أو مجلس الدولة المتعلق بالدفع بعدم الدستورية،
بالسجل الخاص بالدفع بعدم الدستورية لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري.
يرفق قرار االحالة بعرائض ومذكرات األطراف ،وعند االقتضاء الوثائق المدعمة.
ى
الوطت
الشعت
المادة  :12يتم اشعار رئيس الجمهورية ،ورئيس مجلس األمة ورئيس المجلس
ي
ري
والوزير األول ،واألطراف ،فورا بقرار اإلحالة مرفقا بعرائض ومذكرات األطراف.
المادة  :13يتضمن اإلشعار األجل المحدد للسلطات المعنية واألطراف ،لتقديم مالحظاتهم
المكتوبة مرفقة بالوثائق المدعمة ،إىل كتابة ضبط المجلس الدستوري.
ّ
ى
ثان يمك ن أن يحدده المق رر
تبلغ المالحظات ،للسلطات واألطراف لل رد عليها يف أج ٍل ٍ
لذلك.

يتم تبليغ اإلشعارات والمالحظات والوثائق بكل وسائل االتصال.
ال تس ري هذه األحكام عىل الدف وع الواردة ى يف المادة  29مكرر أدناه.
(تمت إضافة هذه الفقرة األخ ــبة بموجب المداولة المؤرخة يف  18صفر عام  1441الموافق يف 17
أكتوبر سنة .)2019

ُ
الت ترسل بعد انقضاء األجل المحدد
المادة  :14تـ ستبعد المالحظات ،وال وثائق المرفقة ،ي
لتقديمها.
ُيـمك ن رئيس المجلس الدستوري تم ديد هذا األج ل بناء عىل طلب ّ
الس لطات المعنية
واألطراف.
المادة  :15تس ري عىل اإلحالة التلقائي ة المنصوص عليها ى يف المادة  20من القانون العضوي رقم
سبتمب  2018المذكور أع اله نفس األحكام المطبقة عىل اإلحالة العادية
 16-18المؤرخ ى يف 02
ر
وفق أحكام هذا النظام.
المادة  :16ى يف حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة ،إحالة الدفع بعدم الدستورية عىل
المجلس الدستوري ،يستلم هذا األخب نسخة من القرار المسبب.
المادة  :17يمكن لكل ذي مصلحة أن يتدخل ى يف إجراء الدفع بعدم الدستورية ،بتقديم طلب
مكتوب لرئيس المجلس الدستوري ،وذلك قبل إدراج الدفع ى يف المداولة.
ىف حالة قب ول طلبه ،يخضع ّ
الت تخضع لها األطراف.
اءات
ر
اإلج
لنفس
المتدخل
رف
الطـ
ي
ي
ّ
ّ
معيـن ،إذا
نح من ملف دفع
المادة  :18يمكن أحد أعضاء المجلس
الدستوري أن يطلب الت ـ ي
ّ
ى
ّ
ى
المعت أن مشاركته ى يف الفصل يف هذا الملف من شأنها أن تمس بحياده.
العضو
ر
د
ق
ي
ّ
ّ
يوج ه الط لب إىل رئيس المجلس الدستوري الذي يعرضه عىل المجلس للفصل فيه.
ً
المادة  :19يمكن أحد أطراف الدفع بعدم الدستورية أن يقدم ً
طلبا معلال برد عضو من أعضاء
المجلس الدستوري ،ألسباب جدية قد تمس بحياد المجلس الدستوري.
يجب أن يقدم الطلب قبل إدراج الدفع ى يف المداولة.
ّ
ى
المعت ،إلبداء رأيه.
َيع رض رئيس المجلس الدستوري طلب الرد عىل العضو
ي
يفص ل المجلس الدستوري ىف ّ
ى
المعت.
الطـلب دون حضور العضو
ي
ي
المادة  :20بعد انتهاء التحقيق ،يأمر رئيس المجلس الدستوري بجدولة الدفع بعدم الدستورية،
ويحدد تاري خ الجلسة.

ى
وف الحالة المنصوص عليها ى يف أحكام المادة  29مكرر أدناه ،يأم ر رئيس المجلس الدستوري
ي
ّ
بجدولة الدفوع الالحقة بالجلسة ذاتها المحددة للنظ ر ى يف الدفع األول.
(تم إضافة هذه الفقرة الثانية بموجب المداولة المؤرخة يف 18صفر عام  1441الموافق  17أكتوبر
سنة .)2019

يبلغ تاري خ الجلسة للسلطات واألطراف المذكورة ى يف المادة  12من هذا النظام.
ى
ُ
ى
ّ
وت للمجلس
يتم تعلي ق الجدول بمدخل قاعة الجلسات ،وينش ر يف الموقع اإللكب ي
الدست وري.
ً
تلقائيا أو بطلب من أحد األطراف ،عقد جلسة
المادة  :21يجوز لرئيس المجلس الدستوري،
شية ،إذا كانت العلنية تمس بالنظام العام واآلداب العامة.
المادة  :22يتوىل رئيس المجلس الدستوري ،ضبط الجلسة وإدارة النقاش فيها ،مع مراعاة أحكام
المادة  39من هذا النظام.
المادة  :23يفتتح رئيس المجلس الدستوري الجلسة ،ويدعو كاتب الضبط لينادي عىل األطراف
محام األطراف.
وممثل الحكومة ،والتأكد من حضور
ي
يدع و رئيس المجلس الدستوري ،العضو المق رر لتالوة تقريره ح ول الدفع بعدم الدستورية.
يطلب من األطراف عن طريق محاميهم إبداء مالحظاتهم الشفوية ثم يمن ح الكلمة لممثل
الحكومة لتقديم مالحظاته.
يجب أن يتم تقديم المالحظات الشفوية أثناء الجلسة ،باللغة العربية.
المادة  :24يدرج رئيس المجلس الدستوري الدفع ،عند نهاية الجلسة ى يف المداولة ،ويحدد تاري خ
النطق بالقرار.
المادة  :25تس ري أحكام المواد من  39إىل  41من هذا النظام عىل جلسات المداولة.
ّ
إال األعضاء الذين ى
حرصوا جلسة المالحظات الوجاهية
المادة  :26ال يشارك ى يف جلسات المداولة
الت خصصت للدفع.
ي
السمع
المادة  :27يتم ضبط سب الجلسات ،وتنظيم الحضور ،وضبط التسجيل والبث
ي
البرصي ،والتغطية اإلعالمية للجلسات ،بموجب مقرر يصدره رئيس المجلس الدستوري.
المادة  :28يرتدي رئيس الجلسة وأعضاء المجلس وكاتب الضبط ،أثناء الجلسات ،جبة تحدد
مواصفاتها بموجب مقرر يصدره رئيس المجلس الدستوري.

الثان
الفصل
ي
قرارات المجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية
ى
ر
يع موضوع الدفع بعدم الدستوري ة.
المادة  :29يفصل المجلس الدستوري بق رار يف الحكم التش ي
يمك ن المجلس الدستوري ،عن د فصله بعدم دستورية الحكم ر
التشي يع ،موضوع الدف ع ،أن
يتص دى ألحكام ر
ريع ،موضوع الدفع.
تش ٍ
ٍ
يعية أخرى مت كان لها ارتب اط بالحكم التش ي
(تم تعديل هذه المادة بموجب المداولة المؤرخة يف 18صفر عام  1441الموافق  17أكتوبر سنة
.)2019

ّ
سجـل المجلس الدستوري ،قبل الفصل ى يف الدفع بعدم دستورية الحكم
المادة  29مكرر :إذا
ى
ر
ر
ر
يع نفسه ،فإنه يفصل يف موضوع الدفع األول
يع أكب من ق رار إحالة يتعلق بالحكم التش ي
التش ي
المعروض عليه للن ظر فيه.
ى
ر
يع نفسه ،بقرارات بسبق الفصل.
ويفصل يف الدفوع الالحقة المثارة بشأن الحكم التش ي
(تمت إضافة هذه المادة بموجب المداولة المؤرخة يف 18صفر عام  1441الموافق  17أكتوبر سنة
.)2019

التش ّ
المادة  29مكرر :1ىف حالة الترصي ح بعدم دستوري ة الحكم ر
يع ،يحدد المجلس الدستوري
ي
ي
تاري خ فق دان هذا الحكم ر
يع أث ره طبقا للفق رة  2من المادة  191من الدست ور.
التش
ي
(تمت إضافة هذه المادة بموجب المداولة المؤرخة يف 18صفر عام  1441الموافق  17أكتوبر سنة
.)2019

المادة  :30يتضم ّـن ق رار المجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية ،أسماء األطراف
الت استند إليها المجلس ،والمالحظات المقدمة إليه حول الحكم
وممثليهم ،وتأشبات النصوص ي
ر
يع موضوع الدفع ،وتسبيب القرار ،والمنطوق.
التش ي
كما يتضمن أسم اء وألقاب وتوقيعات أعضاء المجلس الدستوري المشار ى
كي ى يف المداولة.
المادة  :31يقترص النطق بالقرار عىل تالوة منطوقه ى يف جلسة علنية بحضور أعضاء المجلس
الدستوري الذين تداولوا ى يف الدفع بعدم الدستورية.
المادة  :32يعل م المجلس الدستوري ،رئيس الجمهورية ورئيس مجلس األمة ورئيس المجلس
ى
الوطت والوزير األول ،بقراره حول الدفع بعدم الدستورية.
الشعت
ي
ري
يبلغ الق رار– حسب الحالة – إىل الرئيس األول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة ى يف
أجل أقصاه ثمانية ( )08أيام.

المادة  :33يراىع ىف ر
نش القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية طبقا للمادة  25من القانون
ي
 16المؤرخ ى
سبتمب  ،2018المذكور أعاله ،كتابة األحرف األوىل من ألقاب
2
ف
العضوي رقم -18
ر
ي
وأسماء األطراف.
الت قد تشوب قراراته ،إما تلقائيا
المادة  :34يمكن للمجلس الدستوري
تصحيح األخطاء المادية ي
ى
أو بطلب من السلطات أو األطراف المذكورة يف المادة  12من هذا النظام.

الباب الثالث
أحكام مشبكة لرقابة الدستورية والدفع بعدم الدستورية
ّ
المادة  :35يشكل تاري خ تسجيل االخطار أو قرار اإلحالة بداية شيان اآلجال المحددة ى يف المادة
ّ
 189من الدستور.
بي أعضاء المجلس ،مقررا أو ر
المادة ّ :36
يعي ن رئيس المجلس الدستوري ،من ى
أكب للتكفل
ومشوع رأي أو ر
بدراسة ملف االخطار او االحالة ،وتحضب تقرير ر
مشوع ق رار.
المادة ّ :37
يخول المق رر جمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بملف االخطار أو اإلحالة الموكل
إليه ،ويمكنه كذلك االستعانة بأي خبب ى يف الموضوع ،بعد موافقة رئيس المجلس الدستوري.
ّ
المادة  :38يسلم العضو المق رر إىل رئيس المجلس الدستوري وأعضاء المجلس ،بعد االنتهاء من
ومشوع رأي أو ر
الدراسة ،نسخة من ملف اإلخطار ،مرفقة بتق رير ر
مشوع قرار.
المادة  :39يجتمع المجلس الدستوري بناء عىل استدعاء من رئيسه.
يمكن رئيس المجلس الدستوري ى يف حالة غيابه ،أن يفوض نائبه لرئاسة الجلسة.
ى
وف حالة حصول مانع للرئيس ،يرأس نائب الرئيس الجلسة.
ي
ى
األكب سنا.
وف حالة اقبان المانع للرئيس ونائبه ،يرأس الجلسة العضو ر
ي
المادة  :40ال تصح مداوالت المجلس الدستوري إال بحضور تسعة ( )09من أعضائه عىل األقل.
المادة  :41يتداول المجلس الدستوري ى يف جلسة مغلقة.
يب دي آراءه ويتخ ذ قراراته بأغلبية أعضائه ،دون المساس بأحكام الفقرة األوىل من المادة
102من الدستور.
ى
وف حالة تساوي األصواتُ ،ي ّ
رجح صوت الرئيس.
ي
ى
األمي العام كتابة جلسات مداوالت المجلس الدستوري.
المادة  :42يضمن
ى
ى
اليمي أمام رئيس المجلس الدستوري ،حسب الصيغة التالية:
األمي العام
يؤدي

وظيفت بباهة ،وأن أحافظ عىل رسية مداوالت المجلس
"أقس ــم باهلل العظيم أن أمارس
ي
الدستوري ،وأن أحفظ محاض الجلسات ،وآراء وقرارات المجلس الدستوري ،وهللا عىل ما
أقـ ــول شهيــد".
اليمي قبل ر
ى
مباشة مهامه أمام رئيس المجلس
المادة  :43يؤدي كاتب ضبط المجلس الدستوري،
الدستوري أثناء الجلسة ،حسب الصيغة التالية:
بمهام بأمانة وصدق وعناية وإخالص ،وأن أحافظ عىل الرس
"أقسم باهلل العظيم أن أقوم
ي
ر
الت تفرضها عىل
المهت ،ألبم برسف المهنة ،وأن أر ي
اع يف كل األحوال والظروف الواجبات ي
ي
مهام وهللا عىل ما أقول شهيد".
ي
ى
ى
محارص جلسات مداوالت المجلس
الحارصون وكاتب الجلسة،
المادة  :44يوقع األعضاء
ّ
الدستوري ،وال يطلع عليها إال أعضاء المجلس الدستوري.
ّ
ى
الحارصون آراء المجلس الدستوري وقراراته.
المادة  :45يوقع رئيس المجلس واألعضاء
يسجل األمي ن العام آراء المجلس الدستوري وقراراته ،ويتوىل حفظ ها وإدراجها ى يف األرشيف
طبقا للتش ري ع والتنظيم المعمول بهما.
ّ
ّ
المادة  :46تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته ،وتصدر باللغة العربية خالل اآلجال المحددة
ى يف المادة 189من الدستور.
األمي العام للحكومة ر
ى
لنشها ى يف الجريدة
المادة  :47ترسل آراء المجلس الدستوري وقراراته إىل
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الباب الرابع
ّ
قواعد عمل المجلس الدستوري يف مجال رقابة صحة االنتخابات واالستفتاء
وإعالن النتائج
الفصل األول
انتخاب رئيس الجمهورية
المادة  :48يستلم المجلس الدستوري قرارات السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات المتعلقة
ر
والعشين ( )24ساعة من تاري خ
بالبشيحات ،مرفقة بملفات البشح ،وذلك خالل األرب ع
صدورها ،وتودع لدى األمانة العامة للمجلس الدستوري ،مقابل وصل استالم.
(تم تعديل هذه المادة بموجب المداولة المؤرخة يف 18صفر عام  1441الموافق  17أكتوبر سنة
.)2019

ّ
ترشـحه من قبل السلطة
المادة  :49يحق للمبشح النتخاب رئيس الجمهورية ،ى يف حالة رفض
ّ
مسبـ بة لدى كتابة ضبط المجلس
الوطنية المستقلة لالنتخابات ،أن يقدم طعنا بإيداع عريضة
ّ
الدستوري ى يف األجل المحدد ى يف القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات.
بي أعضاء المجلس ،مقررا أو ر
يعي رئيس المجلس الدستوري ،من ى
ى
أكب لدراسة الطعون
وتقديم تقارير ومشاري ع قرارات بشأنها.
(تم تعديل هذه المادة بموجب المداولة المؤرخة يف 18صفر عام  1441الموافق  17أكتوبر سنة
.)2019

المادة  :50يفصل المجلس الدستوري ىف الطعون بق رارات تبلغ ف ورا ّ
للطـاعني ن.
ي
ى يف حالة قبول الطعن ،يسجل المجلس الدستوري المبشح الطاعن ى يف القائمة النهائية
ى
شحي النتخاب رئيس الجمهورية.
للمب
(تم تعديل هذه المادة بموجب المداولة المؤرخة يف 18صفر عام  1441الموافق  17أكتوبر سنة
.)2019

ى
شحي
المادة  :51يصدر المجلس الدست وري قرارا يتضمن الموافقة عىل القائمة النهائية للمب
النتخاب رئيس الجمهورية ،مرتبي ن حسب الحروف الهجائية أللقابهم.
ويبلغ هذا الق رار اىل رئيس الجمهورية وإىل رئيس السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات.
(تم تعديل هذه المادة بموجب المداولة المؤرخة يف 18صفر عام  1441الموافق  17أكتوبر سنة
.)2019

المادة  51مكرر :ترسل قرارات المجلس الدستوري اىل األمانة العامة للحكومة ر
لنشها ى يف الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
(تمت إضافة هذه المادة بموجب المداولة المؤرخة يف 18صفر عام  1441الموافق يف  17أكتوبر
سنة .)2019

محارص تر ى
ى
كب نتائج انتخاب رئيس الجمهورية المعدة من
المادة  :52يتلق المجلس الدستوري
ى
ى
ى
المقيمي
للمواطني
المحارص المعدة من اللجنة االنتخابية
طرف اللجان االنتخابية الوالئية وكذا
ى يف الخارج ،ويتحقق من صحتها طبقا ألحكام القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات.
المادة  :53تسجل الطعون حول نتائج انتخاب رئيس الجمهورية لدى كتابة ضبط المجلس
الدستوري.
بي أعضاء المجلس ،مقررا أو ر
ي رئيس المجلس الدستوري ،من ى
المادة  :54يع ّ ى
أكب لدراسة كل
طعن وتقديم تقرير ر
ومشوع قرار عنه ،تسلم نسخة منهما ألعضاء المجلس الدستوري.
يعرض المقرر تقريره ر
ومشوع القرار عىل المجلس الدستوري للفصل فيه.

شحي للدور ى
المادة ُ :55ي َبلغ الق رار المتعلق بحاالت اثبات المانع ر
ى
الثات أو
المب
ألحد
ىع
الش
ي
ي
وفاته ،وكذا ق رار وجوب القيام بكل العمليات االنتخابية من جديد ،وتمديد آجال تنظيمها،
ّ
المنصوص عليها ى يف الفق رة  3من المادة  103من الدستور ،إىل رئيس الجمهورية والوزير المكل ف
بالداخلية والجماعات المحلية.
ُي ر
نش القراران ى يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة  :56يجب عىل كل مبشح النتخاب رئيس الجمهورية أن ي قدم حساب حملته االنتخابية
إىل المجلس الدستوري ىف أجل أقصاه ثالثة ( )3أشهر من تاري خ ر
نش النتائج النهائية لالقباع ى يف
ي
ى
ر
الجريدة الرسمية ،وذلك حسب الشوط والكيفيات المحددة يف أحكام القانون العضوي المتعلق
بنظام االنتخابات.
يجب أن يتضمن حساب الحملة االنتخابية ،عىل الخصوص:
مبرة قانونا،
طبيعة ومصدر اإليرادات رّ
النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية.يت ّم اعداد حساب الحملة االنتخابية من قبل محاسب خبي ر أو محافظ حسابات معتمد،
ويك ون مرفقا بتقرير عن الحساب مختوما وموقعا منه.
ى
المعت ،إيداع حساب الحملة
يمكن أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المبشح
ي
االنتخابية لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري.
ى
يستعي بأي خبب ى يف دراسة حسابات الحملة االنتخابية.
المادة  :57يمكن المجلس الدستوري أن
ُ :
يبت المجلس الدستوري بقرار ىف حساب الحملة االنتخابية وفق ر
الشوط والكيفيات
المادة 58
ي
المحددة ى يف أحكام المادة  196من القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات ،ويبلغ قراره إىل
المبشح وإىل الوزير األول.
ترسل قرارات قبول حسابات الحملة االنتخابية اىل الوزير األول بغرض القيام بالتعويضات
المنصوص عليها ى يف القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات.
ترسل قرارات رفض حسابات الحملة االنتخابية ،وقرارات الحسابات المقبولة بدون
ى
شحي النتخاب رئيس الجمهورية.
تعويض ،اىل المب
ى يف حالة عدم تقديم المبشح حساب حملته االنتخابية اىل المجلس الدستوري طبقا ألحكام
القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات ،يعلم الوزير األول بذلك.
المادة ُ :59ي َ
رسل القرار المتضمن حساب الحملة االنتخابية الخاص برئيس الجمهورية المنتخب،
األمي العام للحكومة ر
ى
لنشه ى يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
إىل
طبقا ألحكام القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات.

الثان
الفصل
ي
البلمان
انتخاب أعضاء ر
محارص تر ى
ى
ى
الوطت
الشعت
كب نتائج انتخاب أعضاء المجلس
المادة  :60يتل ق المجلس الدستوري
ي
ري
ّ
ى
للمواطني
المعدة من طرف اللجان االنتخ ابية الوالئية وتلك المعدة من اللجنة االنتخابية
ى
المقيمي ى يف الخارج.
محارص تر ى
ى
كب النتائج أو الفرز الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس األمة.
كما يتلق ى
ى
المحارص ،ويضب ط النتائج المؤقتة لالقباع ،تطبيق
يدرس المجلس الدستوري محتوى هذه
األحكام القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات.
ى
الوطت ،عىل القوائم
الشعت
المادة  :61يتم توزي ع المقاعد ،بالنسبة النتخاب أعضاء المجلس
ي
ري
طبقا ألحكام القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات ،مع مراعاة أحكام القانون العضوي الذي
يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة ى يف المجالس المنتخبة.
ويتم توزي ع المقاعد ،بالنسبة النتخاب أعضاء مجلس األمة طبقا للمادة ( 118الفقرة  )2من
ى
ى
أكب عدد من األصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب
شحي
الدستور ،عىل المب
الحاصلي عىل ر
شغلها ،طبقا ألحكام القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات.
ى
المادتي  130و 171من القانون
المادة  :62يجب أن تتضمن عريضة الطعن المنصوص عليها ى يف
العضوي المتعلق بنظام االنتخابات ،البيانات التالية:
ينتم
الوالت الذي
الشعت البلدي أو
-1االسم واللقب والعنوان والتوقيع ،وكذا المجلس
ي
ي
ري
إليه الطاعن بالنسبة النتخابات مجلس األمة،
ّ
سياس :تسمية الحزب ،وعنوان مقره ،وصفة مودع الطعن الذي
بحزب
األمر
ق
تعل
-2إذا
ي
يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه.
ّ
-3عرض الموضوع والوسائل المدع مة للطعن والوثائق المؤيدة له.
المادة  :63يعي ّـن رئيس المجلس الدستوري من بي ن أعضاء المجلس ،مق ررا أو ر
أكب لدراسة
ّ
الطعون.
َ
ُ
ُيبلغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إىل المبشح المعلن منتخبا الذي ِاعبض عىل انتخابه
لتقديم مالحظاته الكتابية وفقا ألحكام القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات.
المادة  :64يتداول المجلس الدستوري حول الطعون ىف جلسة مغلق ة ،طبقا ر
للشوط واآلجال
ي
المحددة ى يف أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات ،بالنسبة النتخاب أعضاء المجلس
ى
الوطت وبالنسبة النتخاب أعضاء مجلس األمة.
الشعت
ي
ري

ّ
اعتب أن الطعن مؤسس ،يمكنه أن ُيع لن بموجب قرار معل ل ،إما إلغاء االنتخاب المتنازع
وإذا ر
ى
محرص النتائج ،ويعل ن فوز المبشح المنتخب قانونا نهائيا ،طبقا للقانون
فيه ،وإما إعادة صياغة
العضوي المتعلق بنظام االنتخابات.
ُ َ
ى
الوطت أو رئيس مجلس
الشعت
المجلس
رئيس
إىل
الحالة،
حسب
االنتخاب،
إلغاء
ار
ر
ق
غ
بل
ي
ر
ي
ي
األمة ،وإىل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ،وإىل األطراف المعنية.
ى
ر
المحرص ى يف الجريدة الرسم ية
ينش الق رار المتعلق بإلغاء االنتخاب أو إعادة صياغة
للجم هورية الج زائرية الديمق راطية الشعبي ة.
المادة ُ :65يعلن المجلس الدستوري ،بعد الفصل ى يف الطعون ،النت ائج النهائية النتخاب أعضاء
ى
الوطت أو أعضاء مجلس األمة.
الشعت
المجلس
ي
ري
ينش ر اعالن النتائج النهائية ى يف الجريدة الرسم ية للجم هورية الج زائرية الديمق راطية الشعبي ة.
ً
المادة  :66عند تبليغ رئيس المجلس الدستوري بالترصي ح بشغور مقعد نائب ،طبقا ألحكام
المادة  106من القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخاباتّ ،
يعي ن هذا األخب ،من ى
بي أعضاء
المجلس ،مقررا يتوىل التحقي ق ى يف موضوع االستخالف.
المادة  :67يفصل المجلس الدستوري ى يف استخالف النائب الذي شغر مقعده ،طبقا ألحكام
القان ون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات ،مع مراعاة أحكام المادة  6من القانون العضوي الذي
يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة ى يف المجالس المنتخبة.
ُ َ
ى
الوطت وإىل الوزير المكلف
الشعت
المجلس
رئيس
إىل
غ
بل
ويصدر بهذا الشأن ق رارا ي
ي
ري
بالداخلية والجماعات المحلية.
ُي ر
نش هذا القرار ى يف الجريدة الرسمي ة للجمهوري ة الجزائرية الديمقراطي ة الشعبي ة.
ى
الوطت
الشعت
المادة  :68يعلن المجلس الدستوري بقرار ،شغور مقعد المنتخب ى يف المجلس
ي
ري
أو ى يف مجلس األمة ى يف حالة تجريده من عهدته االنتخابية طبقا للمادة  117من الدستور ،بناء عىل
مبرة من رئيس الغرفة المعنية.
إخطار برسالة ر
َ
ُيبلغ قرار المجلس الدستوري إىل رئيس الغرفة المعنية وإىل الوزير المكلف بالداخلية
والجماعات المحلية.
ُي ر
نش هذا الق رار ى يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ّ
ى
ى
الوطت أن تق دم
شحي النتخاب أعضاء المجلس الشع ر يت
المادة  :69يجب عىل كل قائمة مب
ي
المواليي ر
ى
لنش النتائج النهائية النتخ اب اعضاء المجلس
حساب حملتها االنتخابي ة خالل الشهرين
ى
الوطت.
الشعت
ي
ري
المادة  :70يج ب أن يتضمن حساب الحملة االنتخابية:

مبرة قانونا،
طبيعة ومصدر اإليرادات رالنفقات مدعمة بوثائق ثبوتية.ويجب اعداد حساب الحملة االنتخابية من قبل محاسب خبب أو محافظ حسابات معتمد،
ويكون مرفقا بتقرير عن الحساب مختوما وموقعا منه.
يمكن أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو القائمة المعنية ،إيداع حساب الحملة
لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري.
ّ
ى
شحي
المادة  :71ي بت المجلس الدستوري بقرار ى يف حساب الحملة االنتخابية لقائمة المب
الوطت وفق ر
ى
الشوط والكيفيات المحددة ى يف أحكام المادة 196
الشعت
النتخاب أعضاء المجلس
ي
ري
من القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات.
المادة  :72يرسل قرار قبول حساب الحملة االنتخابية إىل القائمة المعنية وإىل الوزير األول بغرض
القيام بالتعويضات المنصوص عليها ى يف القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات.
ترسل قرارات رفض حسابات الحملة االنتخابية وقرارات قبول حساب الحملة االنتخابية
ى
الشعت الوط ى يت.
شحي ى يف انتخاب أعضاء المجلس
بدون تعويض ،اىل قوائم المب
ري
ى
شحي حساب حملتها االنتخابية اىل المجلس الدستوري
ى يف حالة عدم تقديم قائمة المب
طبقا ألحكام القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات ،يعلم الوزير األول بذلك.
الفصل الثالث
ّ
رقابة صحـة عمليات االستفتاء
المادة  :73يسهر المجلس الدستوري عىل صحة عمليات االستفتاء ،ويدرس الطعون طبقا للمادة
( 182الفقرة  )2من الدستور وألحكام القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات.
المادة  :74يجب أن تحتوي الطعون الموقعة من أصحابها ،عىل اللقب ،واالسم ،والعنوان،
الت رتبر الطعن.
والصفة ،وعىل عرض الوقائع والوسائل ي
وتسجل الطعون لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري.
ى
محارص النتائج وفق األشكال واآلجال المنصوص عليها ى يف أحكام
المادة  :75بمجرد استالم
ر
ى
يعي رئيس المجلس الدستوري مقررا أو أكب،
القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات،
لدراستها واعداد تقرير بشأنها.
المادة  :76يفصل المجلس الدستوري ى يف صحة عمليات التصويت والمنازعات المرتبطة بها ى يف
حدود اآلجال المنصوص عليها ى يف أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات.

المادة  :77يعلن المجلس الدستوري رسميا النتائج النهائية لالستفتاء ضمن اآلجال المنصوص
عليها ى يف الفقرة  2من المادة  151من القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات.
الفصل الرابع
أحكام مشبكة يف مجال رقابة صحة العمليات االنتخابية واالستفتاء
خباء خالل مراقبته لصحة عمليات
المادة  :78يمكن المجلس الدستوري االستعانة بقضاة أو ر
االستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية واالنتخابات ر
التشيعية .
المادة  78مكرر :يست لم المجلس الدست وري من السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات،
ّ
بمناسبة ّ
كل انتخاب ،نسخة من القائمة االنتخابية البلدية والقائمة االنتخابية للمراكز الدبلوماسية
والقنصلية ى يف الخارج طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظ ام.
(تمت إضافة هذه المادة بموجب المداولة المؤرخة يف 18صفر عام  1441الموافق يف  17أكتوبر
سنة .)2019

المادة  :79يمكن المجلس الدستوري إذا اقتضت دراسة الطعون ذلك ،أن يطلب من الجهات
ّ
شحي ىف االنتخابات ،بغرض التأكد من استيفائها ر
ى
الشوط
المختصة موافات ه بوثائق أو بملفات مب
ي
القانونية.
المادة  :80للمجلس الدستوري أن يستمع ألي شخص ،وأن يطلب عند الحاجة ،كل الوثائق
ى
ى
محارص تر ى
كب نتائج االستفتاء واالنتخابات الرئاسية
الرصورية للتحقق من النتائج المدونة ى يف
ر
والتشيعية.
يتم ايداع هذه الوثائق لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري.

الباب الخامس
استشارة المجلس الدستوري يف الحاالت الخاصة
المادة  :81يجتمع المجلس الدستوري ُو ً
جوبا ى يف الحاالت المنصوص عل يها ى يف المادة  102من
الدست ور ،ويمكن ه ،ى يف هذا اإلطار ،أن يقوم بجمي ع التحقيق ات ويستمع إىل أي شخص مؤهل وإىل
أي سلطة معنية.
المادة  :82عندما يستشار المجلس الدستوري ى يف إطار المادة  104من الدستور ،يجتمع و ُيبدي
رأيه ى يف الموضوع ى يف أقرب اآلجال .
المادة  :83عندما يستشار المجلس الدستوري ى يف إطار أحكام المادة 111من الدستور ،يجتمع
ويبدي رأيه فورا .

المادة  :84عندما يستشار المجلس الدستوري ى يف إطار أحكام المادة  119من الدستور ،يجتمع
ويبدي رأيه فورا.

الباب السادس
القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري
المادة  :85يتعي ّـن عىل أعضاء المجلس الدست وري ،أثناء أداء مهامهم مراعاة أحكام الفقرة  3من
سياس طيلة عهدتهم طبقا
المادة  183من الدستور ،بما ى يف ذلك قطع أي صلة مع أي حزب
ي
ألحكام الفقرة األخبة من المادة  10من القانون العضوي رقم  04-12المؤرخ ى يف  12يناير 2012
والمتعلق باألحزاب السياسية .
ّ
المادة  :86يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يرخ ص ألحد أعضاء المجلس بالمشاركة ى يف
األنشطة العلمية والفكرية ،إذا كانت لهذه المشاركة عالقة بمهام المجلس وال يكون لها أي تأثب
عىل استقالليته ونزاهته.
ى
المواىل الذي يعقده المجلس
المعت عرضا عن مشاركته ى يف االجتماع
يقدم العضو
ي
ي
ً
الدستوري ،مرفقا بالوثائق المتعلقة بذلك النشاط .
المادة  :87عندما تصبح ر
الشوط المطلوبة لممارسة عضو لمهمته ،غب متوفرة أو عندما يخل
بواجباته إخالال خطبا ،يعقد المجلس الدستوري اجتماعا بحضور كل أعضائه لالستماع إىل
ى
المعت.
العضو
ي
ّ
الدستوري ،ويفصل باإلجماع ،ى
ى
المعت ،دون
و
العض
ة
قضي
ف
المادة  :88يت داول المجلس
ي
ي
حضوره.
وإذا سج ل عليه إخالل خطي ر ،يطلب المجلس الدستوري منه تقديم است قالته ،ويشعر
ّ
ّ
المعنية بذلك قصد استخالفه.
السلطة
المادة  :89ى يف حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته ،يجتمع المجلس الدستوري
ُ ِّ
ّ
ويبلغ رئيس الجمهورية فورا.
ويسجل اشهادا بذلك،
برئاسة نائب رئيس المجلس
المادة  :90ى يف حالة وفاة عضو المجلس الدستوري ،أو استقالت ه أو حصول مانع دائم له ،يتداول
الم جلس الدستوري ى يف ذلك.
الشعت
تبل ّـغ نسخة من الم داولة إىل رئيس الجمهورية ،وحسب الحالة ،إىل رئيس المجلس
ري
ى
الوطت ،أو رئيس مجلس األم ة ،أو ال رئيس األول للمحكمة العل يا ،أو رئيس مجلس الدولة.
ي
ّ
المادة :91
يتمتـع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس ،وأعضاؤه ،خالل عهدتهم،
بالحصانة القضائية ى يف المسائل الجزائية طبقا للمادة ( 185الفقرة األوىل) من الدستور.
ّ
ى
المعت أو ببخيص من المجلس الدستوري.
من
ح
ي
رص
بتنازل
إال
ال يمكن أن ت رفع الحصانة
ٍ
ي
ٍ

ى يف حالة طلب رفع الحصانة من أجل المتابعة الجزائية ،من وزير العدل ،حافظ األختام ،إىل
ى
المعت ويدرس الطلب ويفصل
رئيس المجلس الدستوري ،يستمع المجلس الدستوري للعضو
ي
فيه باإلجماع دون حضوره.

الباب السابع
نشاطات المجلس الدستوري والعالقات الخارجية واالتصال
السع لالنضمام إىل عضوية الهيئات والمنظمات الدولية
المادة  :92يمكن المجلس الدست وري
ي
واإلقليمية ما لم ي تناف نشاطها وعمل المجلس الدستوري ،وال يؤثر عىل استقالليته وحياده .
يمكن المجلس الدستوري ابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات الوطنية واألجنبية ى يف المجاالت
ذات ا ّ
لصلة باختصاصاته.
ّ
علم أو فكري
المادة  :93يمكن للمجلس الدستوري أن ينظم ندوات أو ملتقيات أو أي نشاط
ي
آخر له صلة بمهامه.
المادة  :94يمكن المجلس الدستوري إصدار بيانات ذات الصلة بممارسة صالحياته.
تعت ر
المادة  :95يصدر المجلس الدستوري مجلة تحت عنوان "مجلة المجلس الدستوري" ى
بنش
الدراسات واألبحاث حول القانون الدستوري واجتهاد القضاء الدستوري ونش ر الثقافة الدستورية.
ى
وت للمجلس الدستوري ى يف مجال االتصال بالسلطات
المادة  :96يستخدم الموقع االلكب ي
والهيئات واألطراف ،واإلعالن عن جدول جلسات الدفع بعدم الدستورية ،ر
ونش آراء المجلس
الدستوري وقراراته والبيانات الصادرة عنه ،وتغطية مختلف نشاطات المجلس الدستوري ،وترقية
الثقافة الدستورية.

البــاب الثامن
والماىل للمجلس الدستوري
قواعد التسيب اإلداري
ي
المادة  :97يتمت ع المجلس الدستوري طبقا للفقرة األخبة من المادة  182من الدستور،
باالستقاللية اإلدارية والمالية.
مشوع ى
يعرض رئيس المجلس الدستوري ر
مبانية المجلس للسنة المالية المقبلة ،عىل
المجلس للمصادقة عليه.
كما يعرض حصيلة تنفيذ ى
مبانية السنة المالية المنتهية عىل المجلس الدستوري.
مشوع ى
المادة  :98يرسل رئيس المجلس الدستوري ر
مبانية المجلس الدستوري اىل الوزير األول
قصد إدراجه ىف ى
مبانية الدولة للسنة المعنية.
ي

المادة  :99يعرض رئيس المجلس الدستوري ر
مشوع التنظيم اإلداري ألجهزة المجلس الدستوري
وهياكله ،عىل المجلس للمصادقة عليه ،ويصدره بموجب مقرر.
ى
ُ
ى
وباحثي ذوي
خباء
المادة  :100يمك ن المجلس الدستوري اللجوء يف إطار تعاقدي ،اىل خدمات ر
ى
الخبة والمساعدة واالستشارة.
كفاءات عالية ،يف مجال ر
المادة ُ :101يحدد تنظيم وتسيب أرشيف المجلس الدستوري بموجب مقرر يصدره رئيس
المجلس الدستوري.

أحك ــام خت ــاميـ ــة
المادة  :102يمكن تعديل النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري باقباح من رئيس
المجلس أو من أغلبية أعضائه.
المادة  :103ى
تلع أحكام النظام المؤرخ ى يف  28جمادى الثانية عام  1437الموافق  6أبريل سنة
 2016المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
المادة  :104ر
ينش هذا النظام ى يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر ى يف  07رمضان عام  1440الموافق  12مايو سنة .2019

رئيس المجلس الدستوري
كمال فنيش
محمد رحبش ،نائبا للرئيس،
ي
ان ،عضوة،
سليمة مرس يشادية رحاب ،عضوة،إبراهيم بوتخيل ،عضوا،محمد رضا أوسهلة ،عضوا،عبد النور قـراوي ،عضوا،خديجة عباد ،عضوة،سماعيل بليت ،عضوا،اهم ،عضوا،
الهاشم بر ي
ي
-أمحمد عدة جلول ،عضوا.

