
 
 رشوط �لت�اق �ملدرسة العلیا �لقضاء

  
املك�س�بة حسب ما تنص  ٔ�و أ�صلیة�شرتط يف توظیف الطلبة القضاة ا�متتع �جل�س�یة اجلزا�ریة       

 أ�سايسو املتضمن القانون  2004س�مترب  06املؤرخ يف  04/11من القانون العضوي رمق  �37لیه املادة 
من نفس  38كام یوظف القضاة من بني �اميل شهادات املدرسة العلیا �لقضاء حسب املادة  �لقضاء،

               القانون العضوي.
، املتضمن تنظمي 2016ماي  30املؤرخ يف  159-16رمق من املرسوم التنف�ذي  26خصصت املادة و 

نظام ا�راسة فهيا وحقوق الطلبة املدرسة العلیا �لقضاء وحتدید �یف�ات سريها ورشوط �لت�اق هبا و 
  القضاة وواج�اهتم، رشوط �لت�اق �ملدرسة العلیا �لقضاء و اليت �شمل:

  عند �رخي املسابقة، ا�ٔكرثبلوغ سن مخس و ثالثني س�نة، �ىل  -
  ،ح�ازة شهادة �اكلور� التعلمي الثانوي -
  شهادة معاد�، ٔ�و، أ�قلح�ازة شهادة ل�سا�س يف احلقوق، �ىل  -
  ،الوضعیة القانونیة اجتاه اخلدمة الوطنیة ٕاثبات -
  ،توفر رشوط الكفاءة البدنیة و العقلیة ملامرسة وظیفة القضاء -
  .و الوطنیة و حسن اخللقا�متتع �حلقوق املدنیة  -

حيدد حمتوى  كام حتتوي املسابقة الوطنیة لتوظیف الطلبة القضاة �ىل اخ�بارات كتابیة و شفهیة. و       
ا �شك�� جلنة ذملف الرتحش و �دد �خ�بارات و طبیعهتا، و مدهتا و معاملها و �ر�جمها، و ك

               ، بناء �ىل اقرتاح املد�ر العام �لمدرسة.أ�خ�ام�خ�بارات مبوجب قرار من وز�ر العدل، �افظ 
  )ٔ��الهاملذ�ور  التنف�ذي من املرسوم 27(املادة 

مس�شاري ا�و�  ٔ�وتعیني م�ارشة و بصفة اس�ت��ائیة، بصفهتم مس�شار�ن �حملمكة العلیا ميكن  كام    
تت�اوز  ٔ�ال�لقضاء، �ىل  أ��ىلو بعد مداو� ا�لس  مب�لس ا�و�، بناء �ىل اقرتاح من وز�ر العدل،

  :من �دد املناصب املالیة املتوفرة% 20 أ�حوال�ال من  ٔ�يهذه التعی��ات يف 
دكتوراه ا�و� بدر�ة ٔ�س�تاذ التعلمي العايل يف احلقوق ٔ�و الرشیعة و القانون ٔ�و العلوم املالیة             �اميل  -

) س�نوات �ىل أ�قل يف �خ�صاصات ذات 10ٔ�و �ق�صادیة ٔ�و الت�اریة، و ا��ن مارسوا فعلیا عرش (
  الص� �ملیدان القضايئ،

) س�نوات �ىل 10(ة العلیا ٔ�و جملس ا�و�، ا��ن مارسوا فعلیا ملدة عرش احملامني املعمتد�ن �ى احملمك -
املذ�ور ٔ��اله اس�ت��اءا                من القانون العضوي 41املادة هذا ما نصت �لیه  و( أ�قل هبذه الصفة

  من نفس القانون).  38من املادة 


