
 النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

أكتوبر سنة  <8الموافق  8;;8صفر عام  ?8)المعّدل والمتّمم بموجب المداولة المؤرخة فً 
918@) 

 

  

 إن المجلس الدستوري،

 2:2و 2:1( و4)الفقرة  :29و 299و 297و 294و 293بناء على الدستور، السٌما المواد  -
 منه،

ٌناٌر  23الموافق  2544صفر عام  29المؤرخ فً  14-23وبمقتضى القانون العضوي رقم  -
 الذي ٌحدد كٌفٌات توسع حظوظ تمثٌل المرأة فً المجالس المنتخبة، 3123سنة 

 36المؤرخ فً 2548ذي القعدة عام  33المؤرخ فً  21-27وبمقتضى القانون العضوي رقم  -
 والمتعلق بنظام االنتخابات، 3127غشت سنة 

 3الموافق  :254ذي الحجة عام  33مؤرخ فً  27-29وبمقتضى القانون العضوي رقم  -
 ، ٌحدد شروط وكٌفٌات تطبٌق الدفع بعدم الدستورٌة،3129سبتمبر سنة 

، الذي ٌحدد  :312ماٌو سنة  23الموافق  2551رمضان عام  8وبناء على النظام المؤرخ فً  -
 قواعد عمل المجلس الدستوري،

ٌولٌو  27الموافق  2548شوال عام  22مؤرخ فً  312-27وبمقتضى المرسوم الرئاسً رقم  -
 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظٌم المجلس الدستوري، 3127سنة 

 : اولة، ٌصادق على النظام المحدد لقواعد عمله اآلتً نصهوبعد المد -

; ٌحدد هذا النظام قواعد عمل المجلس الدستوري طبقا لألحكام الدستورٌة والتشرٌعٌة المادة األولى
 والتنظٌمٌة ذات الصلة.

 الباب األول

 قواعد عمل المجلس الدستوري فً مجال رقابة الّدستورٌة ورقابة المطابقة للدستور 

 الفصل األول

 رقابة دستورٌة القوانٌن العضوٌة ومطابقة النظامٌن الداخلٌٌن لغرفتً البرلمان للّدستور 



إذا صّرح المجلس الدستوري أثناء فصله فً دستورٌة القوانٌن العضوٌة، أن القانون 9Aالمادة 
 العضوي المعروض علٌه، ٌتضمن حكما غٌر دستوري، وال ٌمكن فصله عن باقً أحكام هذا

 .القانون، ال ٌتم إصداره

غٌر أنه إذا صّرح المجلس الدستوري أن القانون العضوي المعروض علٌه ٌتضمن حكما 
غٌر دستوري، وأنه ٌمكن فصله عن باقً أحكام هذا القانون، ٌمكن رئٌس الجمهورٌة أن ٌصدر هذا 

 .القانون باستثناء الحكم المخالف للدستور

توري أثناء فصله فً مطابقة النظام الداخلً لكل من غرفتً ; إذا صّرح المجلس الدس:المادة 
البرلمان للدستور، أن هذا النظام الداخلً ٌتضمن حكما غٌر مطابق للدستور، فإن هذا الحكم ال 
ٌمكن العمل به من طرف الغرفة المعنٌة إال بعد تعدٌله وعرضه من جدٌد على المجلس الدستوري 

 .والتصرٌح بمطابقته للدستور

ـــرض كّل تعدٌل للنظام الداخلً إلحدى غرفتً البرلمان على المجلس الدستوري لمراقبة ٌُع
 مطابقته للدستور

 الفصل الثانً

 رقابة دستورٌة المعاهدات والقوانٌن والتنظٌمات

إذا فصل المجلس الدستوري فً دستورٌة المعاهدات والقوانٌن والتنظٌمات، طبقا للفقرة  A;المادة 
من الدستور، وصـــّرح بعدم دستورٌة حكم أُخِطر به وكان هذا الحكم فً  297ادة األولى من الم

الوقت نفسه غٌر قابل للفصل عن باقً احكام النص المخطر بشأنه، فإن النص الذي ورد ضمنه 
 .الحكم المعنً ٌعاد الى الجهة المخِطرة

حكام، أن ٌّتصدى ألحكام ٌمكن المجلس الدستوري، أثناء دراسته لدستورٌة حكم أو أ A>المادة 
ٌُخَطر بشأنه، متى كان لها ارتباط باألحكام  أخرى فً نفس النص المخطر به أو فً نص آخر لم 

 .موضوع اإلخطار

إذا صّرح المجلس الدستوري بعدم دستورٌة األحكام التً أخطر بها والتً تصدى لها، 
 .ص إلى الجهة الُمخِطرةوترتب عن فصلها عن بقٌة النص ما ٌمس ببنٌته كاملة، ٌعاد الن

 الفصـل الثالـث

 ورقابة المطابقة للدستور اإلجراءات الخاصة برقابة الدستورٌة

ٌُخَطر المجلس الدستوري فً إطار رقابة الدستورٌة ورقابة المطابقة للدستور، برسالة 7المادة   ;
 .توجه إلى رئٌسه مرفقة بالنص موضوع االخطار

 .تسجل رسالة اإلخطار لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري فً سجل اإلخطارات



 ال ٌجوز سحب اإلخطار بمجرد تسجٌله.

إذا أُخِطــر المجلس الدستوري من قبل نواب المجلس الشعبً الوطنً أو أعضاء مجلس  A<المادة 
ر بالقانون موضوع ( من الدستور، ٌجب أن ترفق رسالة اإلخطا3)الفقرة  298األمة طبقا للمادة 

 .اإلخطار

ٌجب أن ترفق رسالة اإلخطار كذلك بقائمة أسماء وألقاب وتوقٌعات نواب المجلس الشعبً    
الوطنً أو أعضاء مجلس األمة أصحاب اإلخطار، مع إثبات صفتهم عن طرٌق إرفاق اإلخطار 

 .بنسخة من بطاقة النائب أو عضو مجلس األمة

أحد أصحاب االخطار، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري،  تودع رسالة اإلخطار من قبل   
 مقابل اشعار باستالم.

 .ٌُعلِم المجلس الدستوري رئٌس الجمهورٌة باإلخطار فورا A?المادة 

ٌُعلِم رئٌس مجلس األمة، ورئٌس المجلس الشعبً الوطنً، والوزٌر األول باإلخطار  كما 
 .و أعضاء مجلس األمةالمودع، من قبل نواب المجلس الشعبً الوطنً أ

 3ٌمكن المجلــس الدستوري أن ٌطلب أي وثٌقة من الجهات المعنٌة المذكورة فً الفقرة 
 .أعاله، بشـأن القانون، موضـوع االخطــار، أو االستماع إلى ممثلٌن عن هذه الجهات

  

إذا سجل المجلس الدستوري أكثر من إخطار بشأن حكم أو أحكام من نفس القانون،  A@المادة 
 .ٌصدر رأٌا واحدا

  

; تبلغ آراء المجلس الدستوري إلى رئٌس الجمهورٌة، ورئٌس مجلس األمة، ورئٌس 81المادة 
 .المجلس الشعبً الوطنً، وإلى الوزٌر األول وإلى الجهة صاحبة اإلخطار

 الباب الثانً

 عمل المجلس الدستوري فً مجال الدفع بعدم الدستورٌة قواعد

 الفصل األول

 إجراءات الدفع بعدم الدستورٌة

; ٌسجل قرار إحالة المحكمة العلٌا أو مجلس الدولة المتعلق بالدفع بعدم الدستورٌة، 88المادة 
 .بالسجل الخاص بالدفع بعدم الدستورٌة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري



 .الحالة بعرائض ومذكرات األطراف، وعند االقتضاء الوثائق المدعمةٌرفق قرار ا

  

; ٌتم اشعار رئٌس الجمهورٌة، ورئٌس مجلس األمة ورئٌس المجلس الشعبً الوطنً 89المادة 
 .والوزٌر األول، واألطراف، فورا بقرار اإلحالة مرفقا بعرائض ومذكرات األطراف

  

; ٌتضمن اإلشعار األجل المحدد للسلطات المعنٌة واألطراف، لتقدٌم مالحظاتهم المكتوبة :8المادة 
 .مرفقة بالوثائق المدعمة، إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري

تبلغ المالحظات، للسلطات واألطراف للـــرّد علٌها فً أجــٍل ثاٍن ٌمكـــن أن ٌحدده المقــرر 
 .لذلك

 .حظات والوثائق بكل وسائل االتصالٌتم تبلٌغ اإلشعارات والمال

 مكرر أدناه. :3ال تســري هذه األحكام على الدفــوع الواردة فً المادة 

 8;;8صفر عام   ?8فً  المؤرخة )تمت إضافة هذه الفقرة األخـــٌرة بموجب المداولة   
 (.@918أكتوبر سنة  <8 الموافق فً

  

 .ق المرفقة، التً ترسل بعد انقضاء األجل المحدد لتقدٌمهاتـُـستبعد المالحظات، والــوثائ A;8المادة 

ٌـُمكــن رئٌس المجلس الدستوري تمــــدٌد هذا األجـــل بناء على طلب الّســـلطات المعنٌة 
 .واألطراف

  

من القانون العضوي  31; تســـري على اإلحالة التلقائٌـــة المنصوص علٌها فً المادة >8المادة 
المذكور أعـــاله نفس األحكام المطبقة على اإلحالة  3129سبتمبر  13رخ فً المؤ 27-29رقم 

 .العادٌة وفق أحكام هذا النظام

  

; فً حالة رفض المحكمة العلٌا أو مجلس الدولة، إحالة الدفع بعدم الدستورٌة على =8المادة 
 .المجلس الدستوري، ٌستلم هذا األخٌر نسخة من القرار المسبب

  



; ٌمكن لكل ذي مصلحة أن ٌتدخل فً إجراء الدفع بعدم الدستورٌة، بتقدٌم طلب مكتوب <8المادة 
 .لرئٌس المجلس الدستوري، وذلك قبل إدراج الدفع فً المداولة

 .فً حالة قبـول طلبه، ٌخضع الطـّرف المتدخل لنفس اإلجراءات التً تخضع لها األطراف

  

أن ٌطلب التــّنحً من ملف دفع معٌـّن، إذا قـــّدر  ٌمكن أحد أعضاء المجلس الدستوري A?8المادة 
 .العضو المعنً أن مشاركته فً الفصل فً هذا الملف من شأنها أن تمّس بحٌاده

 .ٌوّجــه الّطـلب إلى رئٌس المجلس الدستوري الذي ٌعرضه على المجلس للفصل فٌه

  

ٌمكن أحد أطراف الدفع بعدم الدستورٌة أن ٌقدم طلًبا معلالً برد عضو من أعضاء  A@8المادة 
 .المجلس الدستوري، ألسباب جدٌة قد تمس بحٌاد المجلس الدستوري

 .ٌجب أن ٌقدم الطلب قبل إدراج الدفع فً المداولة

 .ٌَعــرض رئٌس المجلس الدستوري طلب الرّد على العضو المعنً، إلبداء رأٌه

 .ل المجلس الدستوري فً الطـّلب دون حضور العضو المعنًٌفصـــ

  

بعد انتهاء التحقٌق، ٌأمر رئٌس المجلس الدستوري بجدولة الدفع بعدم الدستورٌة،  91Aالمادة 
 .وٌحدد تارٌخ الجلسة

مكرر أدناه، ٌأمـــر رئٌس المجلس  :3وفً الحالة المنصوص علٌها فً أحكام المادة 
 وع الالّحقة بالجلسة ذاتها المحددة للنظــــر فً الدفع األول.الدستوري بجدولة الدف

 8;;8صفر عام  ?8المؤرخة فً )تم إضافة هذه الفقرة الثانٌة بموجب المداولة   
 (.@918أكتوبر سنة  <8 الموافق

 .من هذا النظام 23ٌبلغ تارٌخ الجلسة للسلطات واألطراف المذكورة فً المادة 

ٌُنشـــر فً الموقع اإللكترونً للمجلس ٌتّم تعلٌـــق الجدول ب مدخل قاعة الجلسات، و
 .الدستـــوري

  



ا أو بطلب من أحد األطراف، عقد جلسة سرٌة،  98Aالمادة  ًٌ ٌجوز لرئٌس المجلس الدستوري، تلقائ
 .إذا كانت العلنٌة تمس بالنظام العام واآلداب العامة

  

لجلسة وإدارة النقاش فٌها، مع مراعاة أحكام ٌتولى رئٌس المجلس الدستوري، ضبط ا 99Aالمادة 
 .من هذا النظام :4المادة 

  

ٌفتتح رئٌس المجلس الدستوري الجلسة، وٌدعو كاتب الضبط لٌنادي على األطراف  A:9المادة 
 .وممثل الحكومة، والتأكد من حضور محامً األطراف

حـــول الدفع بعدم ٌدعـــو رئٌس المجلس الدستوري، العضو المقــرر لتالوة تقرٌره 
 .الدستورٌة

ٌطلب من األطراف عن طرٌق محامٌهم إبداء مالحظاتهم الشفوٌة ثم ٌمنــح الكلمة لممثل 
 .الحكومة لتقدٌم مالحظاته

 .ٌجب أن ٌتم تقدٌم المالحظات الشفوٌة أثناء الجلسة، باللغة العربٌة

  

جلسة فً المداولة، وٌحدد تارٌخ ٌدرج رئٌس المجلس الدستوري الدفع، عند نهاٌة ال A;9المادة 
 .النطق بالقرار

  

 .من هذا النظام على جلسات المداولة 52إلى  :4تســـري أحكام المواد من  A>9المادة 

  

ال ٌشارك فً جلسات المداولة إالّ األعضاء الذٌن حضروا جلسة المالحظات الوجاهٌة  A=9المادة 
 .التً خصصت للدفع

  

ٌتم ضبط سٌر الجلسات، وتنظٌم الحضور، وضبط التسجٌل والبث السمعً البصري،  A<9المادة 
 .والتغطٌة اإلعالمٌة للجلسات، بموجب مقرر ٌصدره رئٌس المجلس الدستوري

  



ٌرتدي رئٌس الجلسة وأعضاء المجلس وكاتب الضبط، أثناء الجلسات، جبة تحدد  A?9المادة 
 .س الدستوريمواصفاتها بموجب مقرر ٌصدره رئٌس المجل

  

 الفصل الثانً

 قرارات المجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورٌة

ٌفصل المجلس الدستوري بقـــرار فً الحكم التشرٌعً موضوع الدفع بعدم  ;@9المادة 
 الدستورٌــــة.

ٌمكـــن المجلس الدستوري، عنــد فصله بعدم دستورٌة الحكم التشرٌـــعً، موضوع الدفـــع، 
 ـدى ألحكاٍم تشرٌعٌٍة أخرى متى كان لها ارتبــاط بالحكم التشــرٌعً، موضوع الدفع.أن ٌتص

 <8 الموافق 8;;8صفر عام  ?8المؤرخة فً )تم تعدٌل هذه المادة بموجب المداولة   
 (.@918أكتوبر سنة 

  

; إذا سجـّل المجلس الدستوري، قبل الفصل فً الدفع بعدم دستورٌة الحكم مكرر @9المادة 
التشرٌعً أكثر من قــــرار إحالة ٌتعلق بالحكم التشرٌعً نفسه، فإنه ٌفصل فً موضوع الدفع األول 

 .المعروض علٌه للنــظر فٌه

 وٌفصل فً الدفوع الالحقة المثارة بشأن الحكم التشرٌعً نفسه، بقرارات بسبق الفصل.

 <8 الموافق 8;;8صفر عام  ?8المؤرخة فً )تمت إضافة هذه المادة بموجب المداولة   
 (.@918أكتوبر سنة 

  

، ٌحدد المجلس الدستوري  8Aمكرر @9المادة  ًّ فً حالة التصرٌح بعدم دستورٌــة الحكم التشرٌع
 من الدستــور. 2:2من المادة  3تارٌخ فقــدان هذا الحكم التشرٌعً أثــره طبقا للفقــرة 

 <8 الموافق 8;;8صفر عام  ?8المؤرخة فً )تمت إضافة هذه المادة بموجب المداولة   
 (.@918أكتوبر سنة 

  

ٌتضمــّن قــــرار المجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورٌة، أسماء األطراف  1A:المادة 
وممثلٌهم، وتأشٌرات النصوص التً استند إلٌها المجلس، والمالحظات المقدمة إلٌه حول الحكم 

 .القرار، والمنطوقالتشرٌعً موضوع الدفع، وتسبٌب 



 .كما ٌتضمــن أسمـاء وألقاب وتوقٌعات أعضاء المجلس الدستوري المشاركٌن فً المداولة

  

ٌقتصر النطق بالقرار على تالوة منطوقه فً جلسة علنٌة بحضور أعضاء المجلس  8A:المادة 
 .الدستوري الذٌن تداولوا فً الدفع بعدم الدستورٌة

  

الدستوري، رئٌس الجمهورٌة ورئٌس مجلس األمة ورئٌس المجلس ٌعلــم المجلس  9A:المادة 
 .الشعبً الوطنً والوزٌر األول، بقراره حول الدفع بعدم الدستورٌة

إلى الرئٌس األول للمحكمة العلٌا أو رئٌس مجلس الدولة فً  –حسب الحالة  –ٌبلغ القـــرار
 .( أٌام19أجل أقصاه ثمانٌة )

  

من القانون  36ٌراعى فً نشر القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورٌة طبقا للمادة  A::المادة 
، المذكور أعاله، كتابة األحرف األولى من 3129سبتمبر  3المؤرخ فً  27-29العضوي رقم 

 .ألقاب وأسماء األطراف

  

إما تلقائٌا أو ; ٌمكن للمجلس الدستوري تصحٌح األخطاء المادٌة التً قد تشوب قراراته، ;:المادة 
 .من هذا النظام 23بطلب من السلطات أو األطراف المذكورة فً المادة 

 الباب الثالث

 أحكام مشتركة لرقابة الدستورٌة والدفع بعدم الدستورٌة

  

ٌشّكل تارٌخ تسجٌل االخطار أو قرار اإلحالة بداٌة سرٌان اآلجال المحددة فً المادة  A>:المادة 
 .من الّدستور :29

  

ٌّـــن رئٌس المجلس الدستوري، من بٌن أعضاء المجلس، مقررا أو أكثر للتكفل  A=:لمادة ا ٌع
 .بدراسة ملف االخطار او االحالة، وتحضٌر تقرٌر ومشروع رأي أو مشروع قـــرار

  



ٌخّول المقـــرر جمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بملف االخطار أو اإلحالة الموكل  A<:المادة 
 .إلٌه، وٌمكنه كذلك االستعانة بأي خبٌر فً الموضوع، بعد موافقة رئٌس المجلس الدستوري

  

ٌسلّم العضو المقـــرر إلى رئٌس المجلس الدستوري وأعضاء المجلس، بعد االنتهاء من  A?:المادة 
 .لدراسة، نسخة من ملف اإلخطار، مرفقة بتقـــرٌر ومشروع رأي أو مشروع قرارا

  

 .ٌجتمع المجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئٌسه A@:المادة 

 .ٌمكن رئٌس المجلس الدستوري فً حالة غٌابه، أن ٌفوض نائبه لرئاسة الجلسة

 .وفً حالة حصول مانع للرئٌس، ٌرأس نائب الرئٌس الجلسة

 .فً حالة اقتران المانع للرئٌس ونائبه، ٌرأس الجلسة العضو األكبر سناو

  

 .( من أعضائه على األقل:1ال تصح مداوالت المجلس الدستوري إال بحضور تسعة ) 1A;المادة 

  

 .ٌتداول المجلس الدستوري فً جلسة مغلقة 8A;المادة 

مساس بأحكام الفقرة األولى من المادة ٌبـــدي آراءه وٌتخـــذ قراراته بأغلبٌة أعضائه، دون ال
 .من الدستور213

ٌُرّجح صوت الرئٌس  .وفً حالة تساوي األصوات، 

  

 .ٌضمن األمٌن العام كتابة جلسات مداوالت المجلس الدستوري 9A;المادة 

 :ٌؤدي األمٌن العام الٌمٌن أمام رئٌس المجلس الدستوري، حسب الصٌغة التالٌة

أقســـم باهلل العظٌم أن أمارس وظٌفتً بنزاهة، وأن أحافظ على سرٌة مداوالت المجلس  "
الدستوري، وأن أحفظ محاضر الجلسات، وآراء وقرارات المجلس الدستوري، وهللا على ما 

 ." أقــــول شهٌــد

  



مجلس ٌؤدي كاتب ضبط المجلس الدستوري، الٌمٌن قبل مباشرة مهامه أمام رئٌس ال A:;المادة 
 :الدستوري أثناء الجلسة، حسب الصٌغة التالٌة

أقسم باهلل العظٌم أن أقوم بمهامً بأمانة وصدق وعناٌة وإخالص، وأن أحافظ على السر "
المهنً، ألتزم بشرف المهنة، وأن أراعً فً كل األحوال والظروف الواجبات التً تفرضها على 

 ."مهامً وهللا على ما أقول شهٌد

  

ٌوقع األعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة، محاضر جلسات مداوالت المجلس  A;;المادة 
 .الدستوري، وال ٌّطلع علٌها إال أعضاء المجلس الدستوري

  

 .ٌوّقع رئٌس المجلس واألعضاء الحاضرون آراء المجلس الدستوري وقراراته A>;المادة 

ٌسجل األمٌـــن العام آراء المجلس الدستوري وقراراته، وٌتولى حفظـــها وإدراجها فً 
 .األرشٌف طبقا للتشـــرٌع والتنظٌم المعمول بهما

  

تعلّل آراء المجلس الدستوري وقراراته، وتصدر باللّغة العربٌة خالل اآلجال المحددة  A=;المادة 
 .من الدستور:29فً المادة 

  

ترسل آراء المجلس الدستوري وقراراته إلى األمٌن العام للحكومة لنشرها فً الجرٌدة  A<;المادة 
 .الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

  

 الباب الرابع

 قواعد عمل المجلس الدستوري فً مجال رقابة صّحة االنتخابات واالستفتاء

 وإعالن النتائج

  

 الفصل األول

 ورٌةانتخاب رئٌس الجمه



  

ٌستلم المجلس الدستوري قرارات السلطة الوطنٌة المستقلة لالنتخابات المتعلقة  A?;المادة 
( ساعة من تارٌخ 35بالترشٌحات، مرفقة بملفات الترشح، وذلك خالل األربع والعشرٌن )

 .صدورها، وتودع لدى األمانة العامة للمجلس الدستوري، مقابل وصل استالم

 <8 الموافق 8;;8صفر عام  ?8المؤرخة فً مادة بموجب المداولة)تم تعدٌل هذه ال   
 (.@918أكتوبر سنة 

  

; ٌحق للمترشح النتخاب رئٌس الجمهورٌة، فً حالة رفض ترشـّحه من قبل السلطة @;المادة 
الوطنٌة المستقلة لالنتخابات، أن ٌقدم طعنا بإٌداع عرٌضة مسبـّـبة لدى كتابة ضبط المجلس 

 .ألجل المحّدد فً القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخاباتالدستوري فً ا

ٌعٌن رئٌس المجلس الدستوري، من بٌن أعضاء المجلس، مقررا أو أكثر لدراسة الطعون 
 وتقدٌم تقارٌر ومشارٌع قرارات بشأنها.

 <8 الموافق 8;;8صفر عام  ?8المؤرخة فً )تم تعدٌل هذه المادة بموجب المداولة   
 (.@918أكتوبر سنة 

  

 .ٌفصل المجلس الدستوري فً الطعون بقــرارات تبلغ فــورا للطـّاعنٌـــن 1A>المادة 

فً حالة قبول الطعن، ٌسجل المجلس الدستوري المترشح الطاعن فً القائمة النهائٌة 
 للمترشحٌن النتخاب رئٌس الجمهورٌة.

 <8 الموافق 8;;8صفر عام  ?8المؤرخة فً )تم تعدٌل هذه المادة بموجب المداولة   
 (.@918أكتوبر سنة 

  

ٌصدر المجلس الدستـــوري قرارا ٌتضمن الموافقة على القائمة النهائٌة للمترشحٌن  8A>المادة 
 .النتخاب رئٌس الجمهورٌة، مرتبٌــن حسب الحروف الهجائٌة أللقابهم

 السلطة الوطنٌة المستقلة لالنتخابات.وٌبلغ هذا القـــرار الى رئٌس الجمهورٌة وإلى رئٌس 

 <8 الموافق 8;;8صفر عام  ?8المؤرخة فً )تم تعدٌل هذه المادة بموجب المداولة   
 (.@918أكتوبر سنة 

  



; ترسل قرارات المجلس الدستوري الى األمانة العامة للحكومة لنشرها فً الجرٌدة مكرر 8>المادة 
 اطٌة الشعبٌة.الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقر

الموافق  8;;8صفر عام  ?8المؤرخةفً )تمت إضافة هذه المادة بموجب المداولة   
 (.@918أكتوبر سنة  <8 فً

  

ٌتلقى المجلس الدستوري محاضر تركٌز نتائج انتخاب رئٌس الجمهورٌة المعدة من  9A>المادة 
االنتخابٌة للمواطنٌن المقٌمٌن فً  طرف اللجان االنتخابٌة الوالئٌة وكذا المحاضر المعدة من اللجنة

 .الخارج، وٌتحقق من صحتها طبقا ألحكام القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات

  

تسجل الطعون حول نتائج انتخاب رئٌس الجمهورٌة لدى كتابة ضبط المجلس  A:>المادة 
 .الدستوري

  

ٌّن رئٌس المجلس الدستوري، من بٌن أعضاء ال A;>المادة  مجلس، مقررا أو أكثر لدراسة كل ٌعـ
 .طعن وتقدٌم تقرٌر ومشروع قرار عنه، تسلم نسخة منهما ألعضاء المجلس الدستوري

 .ٌعرض المقرر تقرٌره ومشروع القرار على المجلس الدستوري للفصل فٌه

  

انً أو ٌُبلَغ القــرار المتعلق بحاالت اثبات المانع الشرعً ألحد المترشحٌن للدور الث A>>المادة 
وفاته، وكذا قـــرار وجوب القٌام بكل العملٌات االنتخابٌة من جدٌد، وتمدٌد آجال تنظٌمها، 

من الدستور، إلى رئٌس الجمهورٌة والوزٌر  214من المادة  4المنصوص علٌها فً الفقــــرة 
 .المكلّـــف بالداخلٌة والجماعات المحلٌة

 .رٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌةٌُنشر القراران فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهو

  

ٌجب على كل مترشح النتخاب رئٌس الجمهورٌة أن ٌـقدم حساب حملته االنتخابٌة إلى  A=>المادة 
( أشهر من تارٌخ نشر النتائج النهائٌة لالقتراع فً 4المجلس الدستوري فً أجل أقصاه ثالثة )

الجرٌدة الرسمٌة، وذلك حسب الشروط والكٌفٌات المحددة فً أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام 
 .اباتاالنتخ

 :ٌجب أن ٌتضمن حساب الحملة االنتخابٌة، على الخصوص



 طبٌعة ومصدر اإلٌرادات مبررة قانونا، -

 .النفقات مدّعمة بوثائق ثبوتٌة -

ٌتــّم اعداد حساب الحملة االنتخابٌة من قبل محاسب خبٌــر أو محافظ حسابات معتمد، 
 .وٌكـــون مرفقا بتقرٌر عن الحساب مختوما وموقعا منه

ٌمكن أي شخص ٌحمل تفوٌضا قانونٌا من الحزب أو المترشح المعنً، إٌداع حساب الحملة 
 .االنتخابٌة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري

  

 .ٌمكن المجلس الدستوري أن ٌستعٌن بأي خبٌر فً دراسة حسابات الحملة االنتخابٌة A<>المادة 

  

الحملة االنتخابٌة وفق الشروط والكٌفٌات ٌبُت المجلس الدستوري بقرار فً حساب  A?>المادة 
من القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، وٌبلغ قراره إلى  2:7المحددة فً أحكام المادة 

 .المترشح وإلى الوزٌر األول

ترسل قرارات قبول حسابات الحملة االنتخابٌة الى الوزٌر األول بغرض القٌام بالتعوٌضات 
 .انون العضوي المتعلق بنظام االنتخاباتالمنصوص علٌها فً الق

ترسل قرارات رفض حسابات الحملة االنتخابٌة، وقرارات الحسابات المقبولة بدون تعوٌض، 
 .الى المترشحٌن النتخاب رئٌس الجمهورٌة

فً حالة عدم تقدٌم المترشح حساب حملته االنتخابٌة الى المجلس الدستوري طبقا ألحكام 
 .لق بنظام االنتخابات، ٌعلم الوزٌر األول بذلكالقانون العضوي المتع

  

ٌُـرَسل القرار المتضمن حساب الحملة االنتخابٌة الخاص برئٌس الجمهورٌة المنتخب،  A@>المادة 
إلى األمٌن العام للحكومة لنشره فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة طبقا 

 .علق بنظام االنتخاباتألحكام القانون العضوي المت

  

 الفصل الثانً

 انتخاب أعضاء البرلمان

  



ٌتلـقى المجلس الدستوري محاضر تركٌز نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبً الوطنً  1A=المادة 
المعّدة من طرف اللجان االنتخــابٌة الوالئٌة وتلك المعدة من اللجنة االنتخابٌة للمواطنٌن المقٌمٌن 

 .فً الخارج

 .كما ٌتلقـى محاضر تركٌز النتائج أو الفرز الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس األمة

ٌدرس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر، وٌضبـط النتائج المؤقتة لالقتراع، تطبٌق 
 .األحكام القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات

  

ء المجلس الشعبً الوطنً، على القوائم طبقا ٌتم توزٌـع المقاعد، بالنسبة النتخاب أعضا 8A=المادة 
ألحكام القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، مع مراعاة أحكام القانون العضوي الذي ٌحدد 

 .كٌفٌات توسٌع حظوظ تمثٌل المرأة فً المجالس المنتخبة

( من 3قرة )الف 229وٌتم توزٌـع المقاعد، بالنسبة النتخاب أعضاء مجلس األمة طبقا للمادة 
الدستور، على المترشحٌن الحاصلٌن على أكبر عدد من األصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب 

 .شغلها، طبقا ألحكام القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات

  

من  282و 241ٌجب أن تتضمن عرٌضة الطعن المنصوص علٌها فً المادتٌن  9A=المادة 
 :االنتخابات، البٌانات التالٌة القانون العضوي المتعلق بنظام

االسم واللقب والعنوان والتوقٌع، وكذا المجلس الشعبً البلدي أو الوالئً الذي ٌنتمً إلٌه -2
 الطاعن بالنسبة النتخابات مجلس األمة،

إذا تعلّـق األمر بحزب سٌاسً; تسمٌة الحزب، وعنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذي -3
 .منوح إٌاهٌجب أن ٌثبت التفوٌض الم

 .عرض الموضوع والوسائل المدّعـمة للطعن والوثائق المؤٌدة له-4

  

ٌعٌــّن رئٌس المجلس الدستوري من بٌـــن أعضاء المجلس، مقـررا أو أكثر لدراسة  A:=المادة 
 .الّطعون

ٌُبلَغ الطعن بجمٌع الوسائل القانونٌة إلى المترشح المعلن منتخبا الذي ِاعُترض على انتخابه 
 .لتقدٌم مالحظاته الكتابٌة وفقا ألحكام القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات

  



; ٌتداول المجلس الدستوري حول الطعون فً جلسة مغلقـة، طبقا للشروط واآلجال ;=المادة 
المحددة فً أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، بالنسبة النتخاب أعضاء المجلس 

 .لوطنً وبالنسبة النتخاب أعضاء مجلس األمةالشعبً ا

ٌُعـلن بموجب قرار معلّـل، إما إلغاء االنتخاب  وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس، ٌمكنه أن 
المتنازع فٌه، وإما إعادة صٌاغة محضر النتائج، وٌعلـن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائٌا، طبقا 

 .للقانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات

ٌُبلَغ قرار إلغاء االنتخاب، حسب الحالة، إلى رئٌس المجلس الشعبً الوطنً أو رئٌس مجلس 
 .األمة، وإلى الوزٌر المكلف بالداخلٌة والجماعات المحلٌة، وإلى األطراف المعنٌة

ٌنشر القـــرار المتعلق بإلغاء االنتخاب أو إعادة صٌاغة المحضر فً الجرٌدة الرسمـٌة 
 .زائرٌة الدٌمقـراطٌة الشعبٌـةللجمـهورٌة الجـ

  

ٌُعلن المجلس الدستوري، بعد الفصل فً الطعون، النتـائج النهائٌة النتخاب أعضاء >=المادة   ;
 .المجلس الشعبً الوطنً أو أعضاء مجلس األمة

ٌنشـــر اعالن النتائج النهائٌة فً الجرٌدة الرسمـٌة للجمـهورٌة الجـزائرٌة الدٌمقـراطٌة 
 .الشعبٌـة

  

عند تبلٌغ رئٌس المجلس الدستوري بالتصرٌح بشغور مقعد نائب، طبًقا ألحكام المادة  A==المادة 
ٌّـن هذا األخٌر، من بٌن أعضاء المجلس،  217 من القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، ٌع

 .مقررا ٌتولى التحقٌـق فً موضوع االستخالف

  

استخالف النائب الذي شغر مقعده، طبقا ألحكام القانـون  ٌفصل المجلس الدستوري فً A<=المادة 
من القانون العضوي الذي ٌحدد  7العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، مع مراعاة أحكام المادة 

 .كٌفٌات توسٌع حظوظ تمثٌل المرأة فً المجالس المنتخبة

ٌُبلَغ إلى رئٌس المجلس الشعبً الوطنً و إلى الوزٌر المكلف وٌصدر بهذا الشأن قــــرارا 
 .بالداخلٌة والجماعات المحلٌة

 .ٌُنشر هذا القرار فً الجرٌدة الرسمٌـة للجمهورٌـة الجزائرٌة الدٌمقراطٌـة الشعبٌـة       

  



ٌعلن المجلس الدستوري بقرار، شغور مقعد المنتخب فً المجلس الشعبً الوطنً أو  A?=المادة 
من الدستور، بناء على  228ته االنتخابٌة طبقا للمادة فً مجلس األمة فً حالة تجرٌده من عهد

 .إخطار برسالة مبررة من رئٌس الغرفة المعنٌة

ٌُبلَغ قرار المجلس الدستوري إلى رئٌس الغرفة المعنٌة وإلى الوزٌر المكلف بالداخلٌة 
 .والجماعات المحلٌة

 .مقراطٌة الشعبٌةٌُنشر هذا القــرار فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌ

  

ٌجب على كل قائمة مترشحٌن النتخاب أعضاء المجلس الشعبً الوطنً أن تقـّدم  A@=المادة 
حساب حملتها االنتخابٌـة خالل الشهرٌن الموالٌٌن لنشر النتائج النهائٌة النتخـاب اعضاء المجلس 

 .الشعبً الوطنً

  

 :ٌجـب أن ٌتضمن حساب الحملة االنتخابٌة 1A<المادة 

 طبٌعة ومصدر اإلٌرادات مبررة قانونا، -

 .النفقات مدعمة بوثائق ثبوتٌة -

وٌجب اعداد حساب الحملة االنتخابٌة من قبل محاسب خبٌر أو محافظ حسابات معتمد، 
 .وٌكون مرفقا بتقرٌر عن الحساب مختوما وموقعا منه

داع حساب الحملة ٌمكن أي شخص ٌحمل تفوٌضا قانونٌا من الحزب أو القائمة المعنٌة، إٌ
 .لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري

  

ٌـبّت المجلس الدستوري بقرار فً حساب الحملة االنتخابٌة لقائمة المترشحٌن النتخاب  8A<المادة 
من القانون  2:7أعضاء المجلس الشعبً الوطنً وفق الشروط والكٌفٌات المحددة فً أحكام المادة 

 .تالعضوي المتعلق بنظام االنتخابا

  

ٌرسل قرار قبول حساب الحملة االنتخابٌة إلى القائمة المعنٌة وإلى الوزٌر األول  9A<المادة 
 .بغرض القٌام بالتعوٌضات المنصوص علٌها فً القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات

ترسل قرارات رفض حسابات الحملة االنتخابٌة وقرارات قبول حساب الحملة االنتخابٌة 
 .بدون تعوٌض، الى قوائم المترشحٌن فً انتخاب أعضاء المجلس الشعبً الوطنً



فً حالة عدم تقدٌم قائمة المترشحٌن حساب حملتها االنتخابٌة الى المجلس الدستوري طبقا 
 لق بنظام االنتخابات، ٌعلم الوزٌر األول بذلكألحكام القانون العضوي المتع

. 

 الفصل الثالث

 رقابة صّحـة عملٌات االستفتاء

  

ٌسهر المجلس الدستوري على صحة عملٌات االستفتاء، وٌدرس الطعون طبقا للمادة  A:<المادة 
 .( من الدستور وألحكام القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات3)الفقرة  293

  

ٌجب أن تحتوي الطعون الموقعة من أصحابها، على اللقب، واالسم، والعنوان،  A;<المادة 
 .والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التً تبرر الطعن

 .وتسجل الطعون لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري

  

م بمجرد استالم محاضر النتائج وفق األشكال واآلجال المنصوص علٌها فً أحكا A><المادة 
القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، ٌعٌن رئٌس المجلس الدستوري مقررا أو أكثر، 

 .لدراستها واعداد تقرٌر بشأنها

  

ٌفصل المجلس الدستوري فً صحة عملٌات التصوٌت والمنازعات المرتبطة بها فً  A=<المادة 
 .نظام االنتخاباتحدود اآلجال المنصوص علٌها فً أحكام القانون العضوي المتعلق ب

ٌعلن المجلس الدستوري رسمٌا النتائج النهائٌة لالستفتاء ضمن اآلجال المنصوص  A<<المادة 
 .من القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات 262من المادة  3علٌها فً الفقرة 

 الفصل الرابع

 أحكام مشتركة فً مجال رقابة صحة العملٌات االنتخابٌة واالستفتاء

ٌمكن المجلس الدستوري االستعانة بقضاة أو خبراء خالل مراقبته لصحة عملٌات  A?<المادة 
 .االستفتاء وانتخاب رئٌس الجمهورٌة واالنتخابات التشرٌعٌة



  

; ٌستـــلم المجلس الدستــوري من السلطة الوطنٌة المستقلة لالنتخابات،بمناسبة كّل مكرر ?<المادة 
االنتخابٌة البلدٌة والقائمة االنتخابٌة للمراكز الّدبلوماسٌة والقنصلٌة فً  انتخاب، نسخة من القائمة

 الخارج طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظـــام.

الموافق  8;;8صفر عام  ?8المؤرخة فً )تمت إضافة هذه المادة بموجب المداولة   
 (.@918أكتوبر سنة  <8 فً

  

قتضت دراسة الطعون ذلك، أن ٌطلب من الجهات ٌمكن المجلس الدستوري إذا ا A@<المادة 
المختّصة موافاتـه بوثائق أو بملفات مترشحٌن فً االنتخابات، بغرض التأكد من استٌفائها الشروط 

 .القانونٌة

  

للمجلس الدستوري أن ٌستمع ألي شخص، وأن ٌطلب عند الحاجة، كل الوثائق  1A?المادة 
فً محاضر تركٌز نتائج االستفتاء واالنتخابات الرئاسٌة الضرورٌة للتحقق من النتائج المدونة 

 .والتشرٌعٌة

 .ٌتم اٌداع هذه الوثائق لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري

 الباب الخامس

 استشارة المجلس الدستوري فً الحاالت الخاصة

من  213ٌجتمع المجلس الدستوري ُوجوًبا فً الحاالت المنصوص علـٌها فً المادة  8A?المادة 
الدستـور، وٌمكنـه، فً هذا اإلطار، أن ٌقوم بجمٌـع التحقٌقـات وٌستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى 

 .أي سلطة معنٌة

  

ٌُبدي  215عندما ٌستشار المجلس الدستوري فً إطار المادة  9A?المادة  من الدستور، ٌجتمع و
 .رأٌه فً الموضوع فً أقرب اآلجال

  

من الدستور، ٌجتمع 222عندما ٌستشار المجلس الدستوري فً إطار أحكام المادة  A:?المادة 
 .وٌبدي رأٌه فورا

  



من الدستور، ٌجتمع  :22عندما ٌستشار المجلس الدستوري فً إطار أحكام المادة  A;?المادة 
 .وٌبدي رأٌه فورا

  

 الباب السادس

 القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري

 4ٌتعٌــّن على أعضاء المجلس الدستــــوري، أثناء أداء مهامهم مراعاة أحكام الفقرة ; >?المادة 
من الدستور، بما فً ذلك قطع أي صلة مع أي حزب سٌاسً طٌلة عهدتهم طبقا  294من المادة 

ٌناٌر  23المؤرخ فً  15-23من القانون العضوي رقم  21ألحكام الفقرة األخٌرة من المادة 
 .باألحزاب السٌاسٌة والمتعلق 3123

  

ٌمكن رئٌس المجلس الدستوري أن ٌرّخـص ألحد أعضاء المجلس بالمشاركة فً  A=?المادة 
األنشطة العلمٌة والفكرٌة، إذا كانت لهذه المشاركة عالقة بمهام المجلس وال ٌكون لها أي تأثٌر على 

 .استقاللٌته ونزاهته

ٌقدم العضو المعنً عرضا عن مشاركته فً االجتماع الموالً الذي ٌعقده المجلس 
 .الدستوري، مرفًقا بالوثائق المتعلقة بذلك النشاط

  

عندما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة عضو لمهمته، غٌر متوفرة أو عندما ٌخل  A<?المادة 
بحضور كل أعضائه لالستماع إلى العضو بواجباته إخالال خطٌرا، ٌعقد المجلس الدستوري اجتماعا 

 .المعنً

  

ٌتـــداول المجلس الّدستوري، وٌفصل باإلجماع، فً قضٌـة العضـــو المعنً، دون  A??المادة 
 .حضوره

وإذا سجـــل علٌه إخالل خطٌـــر، ٌطلب المجلس الدستوري منه تقدٌم استـقالته، وٌشعر 
ٌّة بذلك قصد استخالفه  .الّسلطة المعن

  

فً حالة وفاة رئٌس المجلس الدستوري أو استقالته، ٌجتمع المجلس الدستوري برئاسة  A@?لمادة ا
ٌُبلِّغ رئٌس الجمهورٌة فورا  .نائب رئٌس المجلس وٌسّجل اشهادا بذلك، و



  

فً حالة وفاة عضو المجلس الدستوري، أو استقالتـه أو حصول مانع دائم له، ٌتداول  1A@المادة 
 .ري فً ذلكالمـجلس الدستو

تبلــّغ نسخة من المـــداولة إلى رئٌس الجمهورٌة، وحسب الحالة، إلى رئٌس المجلس الشعبً 
 .الوطنً، أو رئٌس مجلس األمــة، أو الـــرئٌس األول للمحكمة العلـــٌا، أو رئٌس مجلس الدولة

  

دتهم، بالحصانة ٌتمتـّع رئٌس المجلس الدستوري ونائب الرئٌس، وأعضاؤه، خالل عه 8A@المادة 
 .)الفقرة األولى( من الدستور 296القضائٌة فً المسائل الجزائٌة طبقا للمادة 

ال ٌمكن أن تـــرفع الحصانة إالّ بتنازٍل صرٌٍح من المعنً أو بترخٌص من المجلس 
 .الدستوري

 فً حالة طلب رفع الحصانة من أجل المتابعة الجزائٌة، من وزٌر العدل، حافظ األختام، إلى
رئٌس المجلس الدستوري، ٌستمع المجلس الدستوري للعضو المعنً وٌدرس الطلب وٌفصل فٌه 

 باإلجماع دون حضوره.

  

 الباب السابع

 نشاطات المجلس الدستوري والعالقات الخارجٌة واالتصال

ٌمكن المجلس الدستـوري السعً لالنضمام إلى عضوٌة الهٌئات والمنظمات الدولٌة  9A@المادة 
 .ٌمٌة ما لم ٌـتناف نشاطها وعمل المجلس الدستوري، وال ٌؤثر على استقاللٌته وحٌادهواإلقل

ٌمكن المجلس الدستوري ابرام اتفاقٌات تعاون مع الهٌئات الوطنٌة واألجنبٌة فً المجاالت 
 .ذات الّصلة باختصاصاته

  

ٌمكن للمجلس الدستوري أن ٌنّظم ندوات أو ملتقٌات أو أي نشاط علمً أو فكري آخر  A:@المادة 
 .له صلة بمهامه

  

 .ٌمكن المجلس الدستوري إصدار بٌانات ذات الصلة بممارسة صالحٌاته A;@المادة 

  



ٌصدر المجلس الدستوري مجلة تحت عنوان "مجلة المجلس الدستوري" تعنى بنشر  A>@المادة 
 .واألبحاث حول القانون الدستوري واجتهاد القضاء الدستوري ونشـــر الثقافة الدستورٌةالدراسات 

  

ٌستخدم الموقع االلكترونً للمجلس الدستوري فً مجال االتصال بالسلطات والهٌئات  A=@المادة 
واألطراف، واإلعالن عن جدول جلسات الدفع بعدم الدستورٌة، ونشر آراء المجلس الدستوري 

ته والبٌانات الصادرة عنه، وتغطٌة مختلف نشاطات المجلس الدستوري، وترقٌة الثقافة وقرارا
 .الدستورٌة

 البــاب الثامن

 قواعد التسٌٌر اإلداري والمالً للمجلس الدستوري

من الدستور،  293ٌتمتــع المجلس الدستوري طبقا للفقرة األخٌرة من المادة  A<@المادة 
 .المالٌةباالستقاللٌة اإلدارٌة و

ٌعرض رئٌس المجلس الدستوري مشروع مٌزانٌة المجلس للسنة المالٌة المقبلة، على المجلس 
 .للمصادقة علٌه

 .كما ٌعرض حصٌلة تنفٌذ مٌزانٌة السنة المالٌة المنتهٌة على المجلس الدستوري

  

ر األول ٌرسل رئٌس المجلس الدستوري مشروع مٌزانٌة المجلس الدستوري الى الوزٌ A?@المادة 
 .قصد إدراجه فً مٌزانٌة الدولة للسنة المعنٌة

  

ٌعرض رئٌس المجلس الدستوري مشروع التنظٌم اإلداري ألجهزة المجلس الدستوري  A@@المادة 
 .وهٌاكله، على المجلس للمصادقة علٌه، وٌصدره بموجب مقرر

  

ى خدمات خبراء وباحثٌن ٌُمكـــــن المجلس الدستوري اللجوء فً إطار تعاقدي، ال 811Aالمادة 
 .ذوي كفاءات عالٌة، فً مجال الخبرة والمساعدة واالستشارة

  

ٌُحدد تنظٌم وتسٌٌر أرشٌف المجلس الدستوري بموجب مقرر ٌصدره رئٌس المجلس 818المادة   ;
 الدستوري



 

 أحكـــام ختـــامٌــــة

ٌمكن تعدٌل النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري باقتراح من رئٌس المجلس  819Aالمادة 
 .أو من أغلبٌة أعضائه

  

أبرٌل سنة  7الموافق  2548جمادى الثانٌة عام  39; تلغى أحكام النظام المؤرخ فً :81المادة 
 .المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 3127

  

 .الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة ٌنشر هذا النظام فً A;81المادة 

 .:312ماٌو سنة  23الموافق  2551رمضان عام  18حرر بالجزائر فً 

        

رئٌس المجلس                                                                                           
 الدستوري

 كمال فنٌش                                                                                                  

 محمد حبشً، نائبا للرئٌس، -

 سلٌمة مسراتً، عضوة، -

 شادٌة رحاب، عضوة،-

 إبراهٌم بوتخٌل، عضوا، -

 محمد رضا أوسهلة، عضوا، -

 عبد النور قـراوي، عضوا، -

 جة عباد، عضوة،خدٌ -

 سماعٌل بلٌت، عضوا، -

 الهاشمً براهمً، عضوا، -



 أمحمد عدة جلول، عضوا. -

 

 


