
، ٌتعلق بمراقبة 2021أبرٌل سنة  14الموافق  1442رمضان مام  2مؤرخ فً  21ق.م د/11قرار رقم 
دٌسمبر  1 الموافق 1316ذي الحجة عام  17المؤرخ فً  76- 106 دستورٌة األمر الذي ٌعدل وٌتمم األمر رقم

 والمتضمن قانون المعاشات العسكرٌة 1176سنة 

 إن المجلس الدستوري

والمسجلة  0201أبرٌل سنة  11إخطار رئٌس الجمهورٌة المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة فً بناء على 
، قصد مراقبة دستورٌة األمر الذي 20تحت رقم  0201أبرٌل سنة  11باألمانة العامة للمجلس الدستوري بتارٌخ 

والمتضمن  1367مبر سنة دٌس 3الموافق  1937ذي الحجة عام  16المؤرخ فً  127-67ٌعدل وٌتمم األمر رقم 
 قانون المعاشات العسكرٌة،

 منه 002و 131)الفقرة األولى( و  136و 120و 193وبناء على الدستور، ال سٌما المواد  -

المحدد لقواعد عمل المجلس  0213ماٌو سنة  10الموافق  1222رمضان عام  6وبمقتضى النظام المؤرخ فً  -
 الدستوري، المعدل والمتمم، |

 الستماع إلى العضو المقرر، وبعد ا

 فً الشكل:

، بموجب المرسوم الرئاسً 0201اعتبارا لشغور المجلس الشعبً الوطنً الذي تم حله ابتداء من أول مارس سنة  -
 ،0201فبراٌر سنة  01الموافق  1220رجب عام  3المؤرخ فً  66-01رقم 

مارس سنة  01اء فً جلسته المنعقدة بتارٌخ واعتبارا أن األمر موضوع اإلخطار تم عرضه على مجلس الوزر -
 ، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،0201

 من الدستور، 120و  193واعتبارا أن األمر، موضوع اإلخطار، جاء وفقا للمادتٌن  -

 واعتبارا أن إخطار رئٌس الجمهورٌة المجلس الدستوري لمراقبة دستورٌة األمر الذي ٌعدل وٌتمم  -

والمتضمن قانون  1367دٌسمبر سنة  3الموافق  1937ذي الحجة عام  16مؤرخ فً ال 127-67األمر رقم 
 من الدستور. 0)الفقرة  120المعاشات العسكرٌة، جاء وفقا ألحكام المادة 

 فً الموضوع:

 أوال: فٌما ٌخص تأشٌرات األمر موضوع اإلخطار:

 ر موضوع اإلخطار:من الدستور ضمن تأشٌرات األم 143فٌما ٌخص االستناد إلى المادة  -

من الدستور، والتً تنص فً  129اعتبارا أن المشرع أشار ضمن تأشٌرات األمر، موضوع اإلخطار، إلى المادة  -
فقرتها األولى على أن حق المبادرة بالقوانٌن ٌعود لكل من الوزٌر األول أو رئٌس الحكومة، حسب الحالة، والنواب 

لثانٌة على أن مشارٌع القوانٌن تعرض على مجلس الوزراء بعد رأي وأعضاء مجلس األمة، وتقر فً فقرتها ا
مجلس الدولة ثم ٌودعها الوزٌر األول أو رئٌس الحكومة، حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبً الوطنً أو مكتب 

 مجلس األمة،

س الجمهورٌة من الدستور التً تخول لرئٌ 120واعتبارا أن األمر، موضوع اإلخطار، تنطبق علٌه المادة  -
 التشرٌع بأوامر فً المسائل العاجلة فً حالة شغور المجلس الشعبً الوطنً بعد رأي مجلس الدولة،



من الدستور ال تعد سندا دستورٌا لألمر، موضوع اإلخطار، ومن ثم فإن  129واعتبارا بالنتٌجة، فإن المادة  -
 إدراجها ضمن تأشٌراته بعد سهوا ٌتعٌن تدارکه.

 ٌخص مواد األمر موضوع اإلخطار: ثانٌا: فٌما

من األمر موضوع اإلخطار 2المعدلة بموجب المادة  37فٌما ٌخص الفقرة األولى من المادة  .1  

من األمر، موضوع اإلخطار، تنص على أن  0المعدلة بموجب المادة  96اعتبارا أن الفقرة األولى من المادة  -
 الشبٌه معاشا ٌحدد عن طرٌق التنظٌم، ٌتقاضی كل من أصول العسكري أو المستخدم المدنً

من الدستور،  193واعتبارا أنه ٌعود للمشرع وحده، صالحٌة وضع القواعد العامة للمعاشات، بموجب المادة  -
 منها، 07و  11السٌما | النقطتٌن 

ر، ومن ثم فإن من الدستو 121من المادة  0واعتبارا أن تطبٌق القانون ٌندرج فً المجال التنظٌمً طبقا للفقرة  -
 تحدٌد مبالغ هذه المعاشات وكٌفٌات تطبٌق هذه المادة ٌعود للتنظٌم،

واعتبارا أن المشرع قد وضع القواعد التً تنظم هذه المعاشات التً ٌتقاضاها كل من أصول العسكري أو  -
من هذه المادة، هو ، كان قصده فً الشطر األخٌر من الفقرة األولى 96المستخدم المدنً الشبٌه، فً نص المادة 

 إحالة تحدٌد مبلغ المعاش عن طرٌق التنظٌم، ولٌس تحدٌد المعاش فً حد ذاته، التً ٌعود الختصاص المشرع، 

المذكورة أعاله،  96واعتبارا بالنتٌجة، فإن عدم ذكر كلمة "مبلغه" فً الشطر األخٌر من الفقرة األولى من المادة  -
 بعد سهوا ٌتعٌن تدارکه.

 من األمٌر موضوع اإلخطار: 5المعدلة بموجب المادة  112خص المادة . فٌما 2ٌ

من األمر موضوع اإلخطار، تنص على إمكانٌة الطعن ضد  5المعدلة بموجب المادة  110اعتبارا أن المادة  -
 رفض طلب المعاش أو تصفٌته فً غضون ستة أشهر ابتداء من تارٌخ تبلٌغ المقرر المتضمن رفض منح المعاش،

 اعتبارا أن الطعن فً القرارات ٌكون أمام الجهات القضائٌة،و -

واعتبارا أن المشرع فً التنصٌص على أن الطعن ضد رفض طلب المعاشات وتصفٌته ٌقصد منه التظلم ضد هذه  -
 المقررات، وبالنتٌجة فإن استخدام مصطلح "الطعن" ٌعتبر سهوا ٌتعٌن تدارکه. 

 لهذه األسباب

 ٌقرر ما ٌأتً:

 الشكل:فً 

ذي الحجة  16المؤرخ فً  127-67أن إجراءات اإلعداد والمصادقة على األمر الذي ٌعدل وٌتمم األمر رقم  أوال:
من  120والمتضمن قانون المعاشات العسكرٌة، جاءت تطبٌقا للمادة  1367دٌسمبر سنة  3الموافق  1937عام 

 الدستور، فهً دستورٌة.

 لمجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورٌة األمر الذي ٌعدل وٌتممأن إخطار رئٌس الجمهورٌة اثانٌا: 



والمتضمن قانون  1367دٌسمبر سنة  3الموافق  1937ذي الحجة عام  16المؤرخ فً  127-67األمر رقم 
 من الدستور، فهو دستوري. 002( والمادة 0)الفقرة  120المعاشات العسكرٌة، تم تطبٌقا ألحكام المادة 

 فً الموضوع:

 فٌما ٌخص تأشٌرات األمر موضوع اإلخطار: :أوال

 من الدستور من التأشٌرات. 129حذف اإلشارة إلى المادة -

 فٌما ٌخص أحكام األمر موضوع اإلخطار: ثانٌا:

 من األمر موضوع اإلخطار، 0المعدلة بموجب المادة  96إضافة كلمة " مبلغه" فً الشطر األخٌر من المادة  -

من األمر موضوع اإلخطار، بمصطلح  5المعدلة بموجب المادة  110" الوارد فً المادة ٌستبدل مصطلح "الطعن -
 "تظلم"

فً  3الموافق  1937ذي الحجة عام  16المؤرخ فً  67-127تعد أحكام األمر الذي ٌعدل وٌتمم األمر رقم  ثالثا:
 والمتضمن قانون المعاشات العسكرٌة موضوع اإلخطار، دستورٌة. 1367دٌسمبر سنة 

 ٌبلغ هذا القرار إلى رئٌس الجمهورٌة رابعا:

 ٌنشر هذا القرار فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة خامسا:

أبرٌل  12و 19الموافق  1220رمضان عام  0بهذا تداول المجلس الدستوري فً جلستٌة المنعقدتٌن بتارٌخ أول و
 .0201سنة 

 رئٌس المجلس الدستوري                                                         

 کمال فنٌش                                                                       

 

 محمد حبشً، نائبا للرئٌس، -

 سلٌمة مسراتً، عضوة،

 شادٌة رحاب، عضوة،

 عبد النور قراوي، عضوا،

 خدٌجة عباد، عضوة،

 ً، عضوا،الهاشمً براهم

 أمحمد عدة جلول، عضوا،
 عمر بوراوي، عضوا.



 


