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قوان2قوان2
قـــانـــون عــــضـــوي رقم قـــانـــون عــــضـــوي رقم 11-12  مــــؤرخ في   مــــؤرخ في 24 شـــعــــبـــان عـــام شـــعــــبـــان عـــام
1432    اJـوافق اJـوافق 26 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة q2011 يــحـدد تــنــظـيمq يــحـدد تــنــظـيم

احملكمة العليا وعملها واختصاصاتها.احملكمة العليا وعملها واختصاصاتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq الســـيّـــمـــا اJـــواد 78 ( 2 و7)
و119 و120 ( الــــفــــقـــرات 1 و2 و3) و123 و125 (الــــفــــقـــرة 2)

qو126 و138 و141 و152 و153 و165 منه
- وzــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 04-11 اJـؤرخ
فـي 21 رجــب عـام 1425 اJـوافــق 6 ســبــتـمــبـر ســنـة 2004

 qتضمن القانون األساسي للقضاءJوا
- وzــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 05-11 اJـؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اJـوافق 17 يـولـيـو سـنـة

qتعلق بالتنظيم القضائيJ2005 وا

- وzـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اJـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qاإلجراءات اجلزائية
- وzــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 89-22 اJــــؤرخ في 14
جــمـادى األولى عـام 1410 اJـوافق 12 ديـســمــبـر ســنـة 1989
qـتعـلق بصالحـيات احملـكمـة العـليـا وتنـظيـمهـا وسيـرهاJوا

qتممJعدل واJا
- وzــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اJــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

qتممJعدل واJا qباحملاسبة العمومية
- وzــقــتــضــى الــقــانـــون رقـم 08-09 اJــؤرخ في 18
صـــــــفــــــــر عـــــــام 1429 اJــــــوافــق 25 فـــــــبــــــرايـــــــر ســــــنــــــة 2008

qدنية و اإلداريةJتضمن قانون اإلجراءات اJوا
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانJوبعد مصادقة البر -

qوبعد األخذ برأي اجمللس الدستوري -
يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :

الفصل األولالفصل األول
أحكــــام عامــةأحكــــام عامــة

اJـادة األولى :اJـادة األولى : يـحـدد هـذا الـقـانـون الــعـضـوي تـنـظـيم
احملكمة العليا وعملها واختصاصاتها.

اJــــادة اJــــادة 2 : : يـــحــــدد مـــقــــر احملـــكــــمـــة الــــعـــلــــيـــا بــــاجلـــزائـــر
العاصمةq مع مراعاة أحكام اJادة 93 من الدستور.

اJـادة اJـادة 3 : : احملـكــمـة الــعـلـيــا مـحـكــمـة قــانـونq و¢ـكن أن
تكون محكمة موضوع في احلاالت احملددة في القانون. 

تــــمـــارس احملــــكــــمـــة الــــعــــلـــيــــا الــــرقـــابــــة عـــلـى األوامـــر
واألحكام والقرارات القضائية من حيث تطبيقها السليم

للقانون واحترامها ألشكال وقواعد اإلجراءات.

4 : : تــصــدر احملــكــمــة الــعــلــيــا قــراراتــهــا بــالــلــغــة اJـادة اJـادة 
العربية.

اJـادة اJـادة 5 : : تـعــمل احملـكـمــة الـعـلـيــا عـلى نـشــر قـراراتـهـا
وكذا التعليقات واألبحاث القانونية والقضائية. 

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اJادة عن طريق
التنظيم. 

اJادة اJادة 6 : : تساهم احملكمة العليا في تكوين القضاة. 

اJـادة اJـادة 7 :  : تــتـمــتع احملــكـمــة الـعــلـيــا بــاالسـتــقالل اJـالي
واالستقالل في التسيير. 

تــسـجـل االعــتــمـادات اJــالــيــة لــلــمــحــكــمــة الــعـلــيــا في
ميزانية الدولة. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
تشكيلة احملكمة العلياتشكيلة احملكمة العليا

اJادة اJادة 8 :  : تتشكل احملكمة العليا من  :

1 - قضاة احلكم :  - قضاة احلكم : 

 qالرئيس األول -

 qنائب الرئيس -

 qرؤساء الغرف -

 qرؤساء األقسام -

- واJستشارون.
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2 - قضاة النيابة العامة : - قضاة النيابة العامة :

qالنائب العام -

qساعدJالنائب العام ا -

-  واحملامون العامون. 

يـتولى مهام أمانـة الضبط لدى احملـكمة العـليا أمناء
ضبط.

الفصل الثالثالفصل الثالث

تنظيم  احملكمة العليا وعملهاتنظيم  احملكمة العليا وعملها

اJادة اJادة 9 :  : يشمل تنـظيم احملكمة العليا الرئيس األول
والغرف والنيابة العامة وأمانة الضبط.

القسم األول القسم األول 

الرئيــــس األولالرئيــــس األول

اJـادة اJـادة 10 :  : تـســيـر احملــكـمــة الــعـلــيـا من قــبل الــرئـيس
األول.

ويتولى بهذه الصفةq على اخلصوص : 

 qتمثيل احملكمة العليا رسميا -

- رئــاســة أي غــرفــة من غــرف احملـكــمــة الــعــلــيــاq عــنـد
 qاالقتضاء

 qرئاسة الغرف مجتمعة -

- تـنـشـيط وتــنـسـيق نـشـاط الــغـرف وأمـانـة الـضـبط
qصالح اإلدارية باحملكمة العلياJواألقسام وا

- الـــســـهـــر عـــلـى تـــطـــبـــيق أحـــكــــام الـــنـــظـــام الـــداخـــلي
 qللمحكمة العليا

- اتـخــاذ إجـراءات ضـمـان الــسـيـر احلــسن لـلـمــحـكـمـة
 qالعليا

- ¤ـــارســـة ســـلـــطــــته الـــســـلـــمـــيـــة عـــلى األمـــX الـــعـــام
ورئــــيـس الــــديـــوان ورؤســــاء األقــــســــام اإلداريــــة واJــــكــــلف

بأمانة الضبط اJركزية واJصالح التابعة لهم. 

qـادة 11 :  : يـسـاعـد الـرئـيس األول لــلـمـحـكـمـة الـعـلـيـاJـادة اJا
نائب رئيس ويستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له.

qوفي حـالــة وقـوع مــانع لـلــرئـيس األول ونــائـبـه مـعـا
يقـوم مـقام الـرئيس األول عـمـيد رؤسـاء الغـرف  بـاحملكـمة

العليا.

اJـادة اJـادة  12 :  : يحـدث لـدى الـرئـيس األول ديـوان يـديره
قـاض يـتم تـعـييـنه بـقـرار من وزيـر العـدلq حـافظ األخـتام

بناء على اقتراح من الرئيس األول للمحكمة العليا.

¢ــكن وزيــر الـعــدلq حــافظ األخــتــامq أن يـعــX قــضـاة
بديوان الرئيس األولq بطلب من هذا األخير.

القسم الثاني القسم الثاني 
الغــرفالغــرف

اJادة اJادة  13 :  : تشمل احملكمة العليا الغرف اآلتية :

 qدنيةJالغرفة ا -

 qالغرفة العقارية -

 qواريثJغرفة شؤون األسرة وا -

 qالغرفة التجارية والبحرية -

 qالغرفة االجتماعية -

 qالغرفة اجلنائية -

- غرفة اجلنح واخملالفات. 

¢كن الـرئيس األول للـمحكـمة العـلياq بـعد استطالع
رأي الـــنـــائب الـــعـــامq تـــقـــســـيم الـــغـــرف إلى أقـــســـام حـــسب

أهمية وحجم النشاط القضائي.

حتدد كـيفيـات سير غـرف وأقسام احملـكمة العـليا في
نظامها الداخلي.

14 : : تـــفـــصل غــــرف وأقـــســـام احملـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا اJــادة اJــادة 
بتشكيلة جماعية من ثالثة (3) قضاة على األقل.

يحدد الرئيس األول للـمحكمة العـلياq بعد استطالع
رأي الـنـائب الـعـامq تـوزيع الـقضـاة عـلى الـغـرف واألقـسام

zوجب أمرq عند بداية كل سنة قضائية.

اJـادة اJـادة 15 :  : تـصـدر قـرارات احملـكــمـة الـعـلـيـا عن إحـدى
غرفها أو الغرفة اخملتلطة أو عن الغرف مجتمعة. 

اJادةاJادة 16 : : تـكون اإلحالة عـلى الغرفـة اخملتلطـة عندما
تــطــرح قـضــيــة مـســألــة قــانـونــيــة  تـلــقت أو من شــأنــهـا أن

تتلقى حلوال متناقضة أمام غرفتX أو أكثر.
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وتــتم اإلحــالــةq بــأمــر من الــرئــيـس األول لــلــمــحــكــمـة
العلياq يحـدد فيه ال سيما الغرف اJـعنية ورئيس الغرفة

اخملتلطة.

(2 ) Xادة 17 : : تتـشكل الـغرفـة اخملتـلطـة من غرفـتJادةاJا
على األقل. 

تـتداول الغرفـة اخملتلطـة بحضور خـمسة عشر ( 15)
قاضيا على األقل.

فـي حـــالــــة عــــدم االتــــفــــاقq يــــخــــطــــر رئـــيـس الــــغــــرفـــة
اخملـتــلــطــة الــرئــيس األول لــلـمــحــكــمــة الـعــلــيــا الــذي يــحـيل

القضية أمام الغرف مجتمعة.

اJـادة اJـادة  18 :  : زيــادة عــلى احلـالــة اJــنـصــوص عـلــيــهـا في
الـفقرة 3 من اJادة 17 أعالهq تـفصل احملكـمة العـليا بـغرفها
مجتمعـةq عندما يكون من شأن القرار الذي سيصدر عن

إحدى غرفها تغيير اجتهاد قضائي. 

تـنــعــقــد الــغــرف مـجــتــمــعــة بــأمـر مـن الـرئــيس األول
لــلــمــحــكــمــة الـعــلــيــاq وذلك إمــا zــبــادرة مــنه أو بــنـاء عــلى

اقتراح من رئيس إحدى الغرف. 

اJـادة اJـادة 19 :  : تــتـشــكل الــغــرف اجملــتــمـعــة الــتي يــرأســهـا
الرئيس األولq من : 

 qنائب الرئيس -

 qرؤساء الغرف -

 qرؤساء األقسام -

 qستشارين بكل غرفةJعميد ا -

- اJستشار اJقرر. 

وال ¢كنـها الـفصل إال بـحضـور نصف أعـضائـها على
األقل. 

وتــتـــخــذ قـــراراتــهــا بـــأغــلـــبــيـــة األصــواتq وفـي حــالــة
تعادل األصواتq يكون صوت الرئيس مرجحا.

القسم الثالث القسم الثالث 
النيابــة العامــةالنيابــة العامــة

اJـادة اJـادة 20 : : ¢ـثل الـنـيـابـة الـعـامـة لـدى احملـكـمـة الـعـلـيـا
نائب عام يقوم على اخلصوص بـما يأتي :

- تــــقــــد الــــطــــلــــبـــات وااللــــتــــمــــاســــات أمــــام الــــغـــرف
qوعــنـد االقــتـضـاء qوالـغــرفـة اخملــتـلـطــة والـغــرف مـجــتـمــعـة

 qالطعن لصالح القانون

- تنشـيط ومراقبـة وتنـسيق أعمـال النـيابة الـعامة
 qصالح التابعة لهاJوا

- ¤ــارســة ســلــطــته الــســلــمــيــة عــلى قــضــاة الــنــيــابـة
العامـة لـدى احملكمـة العليـاq واJستخدمX بها. 

Xـادة 21 : : يـتـولى أمـانـة الـنـيـابـة الـعـامـة قـاض يـعJـادةاJا
بــقــرار من وزيــر الــعـدلq حــافظ األخــتــامq بــنــاء عـلـى طـلب

من النائب العام لدى احملكمة العليا. 

يــســـاعــد الــقـــاضي اJــكـــلف بــأمـــانــة الــنـــيــابــة الـــعــامــة
مــســتــخــدمــون من ســلك أمــنــاء الــضــبطq يــعــيــنــون طــبــقــا

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما. 

القسم الرابع القسم الرابع 

أمانــة الضبــطأمانــة الضبــط

اJـادة اJـادة 22 : : تــتــشـكل أمــانــة ضـبـط احملـكــمــة الـعــلــيـا من
أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف واألقسام.

حتـدد صالحـيـات أمـانـة الـضـبط وكيـفـيـات تـنـظـيـمـها
في النظام الداخلي للمحكمة العليا. 

اJادة اJادة  23 : : يشرف على أمـانة الضبط اJركزية قاض
يعX بقرار من وزير العدلq حافظ األختام. 

اJـــــادة اJـــــادة  24 : : يـــــشـــــرف عــــــلى أمـــــانــــــة ضـــــبـط الـــــغـــــرفـــــة
مـسـتـخـدم من سـلك أمــنـاء أقـسـام الـضـبط يـعـX بـأمـر من

الرئيس األول للمحكمة العليا. 

اJــادة اJــادة 25 : : يـــعـــX مــســـتـــخـــدمــو أمـــانـــة الـــضــبـط لــدى
احملكمة العليا وفقا للتشريع والتنظيم اJعمول بهما. 

الفصل الرابعالفصل الرابع

مكتب احملكمة العليا وجمعيتها العامةمكتب احملكمة العليا وجمعيتها العامة

اJادة اJادة  26 : : زيـادة عـلى الهـيـاكل اJنـصـوص علـيـها في
الـفصل الـثالث من هـذا القـانون الـعضـويq تشـمل احملكـمة

العليا مكتبا وجمعية عامة.
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القسم األول القسم األول 

اJكتباJكتب

اJــادة اJــادة 27 : : يـــتـــشـــكـل مـــكـــتب احملـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا  الــذي
يرأسه الرئيس األولq  من :

qالنائب العام -

qساعدJالنائب العام ا -

qرؤساء الغرف -

qعميد رؤساء األقسام -

qستشارينJعميد ا -

.Xالعام Xعميد احملام -

اJــــادةاJــــادة 28 : : يــــتــــولى مــــكــــتب احملــــكــــمــــة الــــعــــلــــيــــا عــــلى
اخلصوص :

qإعداد مشروع النظام الداخلي للمحكمة العليا -

Xإثـــارة حـــاالت تـــعـــارض االجـــتـــهــــاد الـــقـــضـــائي بـــ -
qالغرف

- الـسـهـر عـلى تـوحــيـد اJـصـطـلـحـات الـقـانـونـيـة لـدى
qالغرف

- دراسة كل مسألة يعرضها عليه الرئيس األول.

حتدد كيفيات عـمل مكتب احملكمة العـليا في نظامها
الداخلي.

القسم الثانيالقسم الثاني

اجلمعية العامةاجلمعية العامة

اJادة اJادة  29 : : تـتشكل اجلـمعـية الـعامة لـلمـحكمـة العـليا
التي يرأسها الرئيس األولq من القضاة اJشار إليهم في
اJـادة 8 مـن هـذا الــقـانـون الــعـضــوي اJـوضــوعـX فـي حـالـة

.XلحقJالقيام باخلدمة وا

اJادة اJادة 30 : : تتولى اجلمعية العامة على اخلصوص :

- دراســة اJــســائـل اJــتــعــلــقـــة بــعــمل احملــكـــمــة الــعــلــيــا
qوتقد االقتراحات بشأنها

- اJـصادقـة على مـشروع الـنظـام الداخـلي للـمحـكمة
العليا.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
الهياكل اإلدارية للمحكمة العلياالهياكل اإلدارية للمحكمة العليا

اJـادة اJـادة  31 :  : تـزود احملــكـمــة الـعــلـيــا بـالــهـيــاكل اإلداريـة
اآلتية :

 qأمانة عامة -

 qقسم اإلدارة  والوسائل  -

qقسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية  -

-  قسم اإلحصائيات والتحاليل.

¢ــكن أن يــتـفــرع كل قــسم إلى مـصــالح يــحـدد عــددهـا
عن طريق التنظيم.

حتـدد مـهـام األقـسـام اJنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذه اJادة
وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي للمحكمة العليا.

اJـادة اJـادة 32 : : يـقــوم األمـX الـعـامq حتت سـلـطـة الـرئـيس
األول لـــلـــمـــحــــكـــمـــة الـــعــــلـــيـــاq بـــإدارة أعــــمـــال قـــسم  اإلدارة

والوسائل ومتابعة نشاطه.

Xفي وظائف األم Xادة 33 : : حتدد كيفـيات التعيJادةاJا
الـــعـــام ورؤســاء األقـــســـام ورؤســاء اJـــصـــالح لـــدى احملــكـــمــة

العليا وتصنيفها عن طريق التنظيم.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية

اJـادة اJـادة  34 : : يـنشـر الـنظـام الـداخـلي للـمـحكـمـة العـلـيا
في اجلريدة الرسميـة للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية

الشعبية.

اJـادة اJـادة  35 :  : تـلـغـى أحـكـام الـقـانـون رقم 89-22 اJـؤرخ
في 12 ديـسـمـبـر سـنة 1989 واJـتـعـلق بـصالحـيـات احملـكـمة

العليا وتنظيمها وسيرهاq اJعدل واJتمم.

غـيـر أن نـصـوصه الـتـطــبـيـقـيـة الـتي ال تـتـعـارض مع
أحـكـام هــذا الـقـانـون الـعــضـوي تـبـقى ســاريـة اJـفـعـول إلى
حX صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي.

اJادة اJادة  36 : : يـنشر هـذا القانـون العضـوي في اجلريدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلـزائـر في 24 شـعــبـان عـام 1432 اJـوافق 26
يوليو سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة


