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2019 نوفمرب( سنة 20 الموافق 1441 ربيع األول عام 23 مؤرخ يف

إن المجلس الدستوري،

ل المجلس188 عمال بأحك��������ام الم��������ادة  -  من الدس��������تور، وبم��������وجب اخط��������ار بن��������اًء عىل إحال��������ة من المحكم��������ة العلي��������ا، توص��������ّ

; 23/07/2019الدس��توري ي��وم 
، والمتعل��ق ب��دفع أث��اره19/�� 00003 تحت رقم الفه��رس 17/07/2019 بق��رار م��ؤرخ يف>

 -الفق����رة416الس�����يد (ح. ع )بواس�����طة محاميي�����ه األس�����تاذ (ف. م) واألس�����تاذة (ت.م)� وال�����ذي ين�����ازع في�����ه دس�����تورية الم�����ادة 

، من قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم، ; شطرها األول المتعلق بالشخص الطبييع;
األوىل-يف>

 وبناء عىل الدستور،  -

; 16-18 وبمقتىض> الق������انون العض������وي رقم  -
 ال������ذي2018 س������بتمربn 02 المواف������ق 1439 ذي الحج������ة ع������ام 22 الم������ؤرخ يف>

وط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، sيحدد رش

-  ;
 م��ايو س��نة12 المواف��ق 1440 رمض��ان ع��ام 7 وبمقتىض> النظ��ام المح��دد لقواع��د عم��ل المجلس الدس��توري الم��ؤرخ يف>

، المعدل والمتمم،2019

; 155-66 وبمقتىض> األم��������ر رقم  -
 المتض��������من ق��������انون1966 يوني��������و س��������نة 8 المواف��������ق 1368 ص��������فر ع��������ام 18 الم��������ؤرخ يف>

اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم،

 تحت رقم17/07/2019 وب������االطالع عىل ق������رار إحال������ة ال������دفع بع������دم الدس������تورية من ط������رف المحكم������ة العلي������ا بت������اري����خ  -

،00003/19الفهرس 

، الس�يد رئيس مجلس - ;
; الوط�ين> nوباالطالع عىل المالحظات المكتوبة المقدمة من طرف السيد رئيس المجلس الش��عين 

األمة بالنيابة والسيد الوزير األول،

 وباالطالع عىل الوثائق المرفقة بالملف، -

; تالوة تقريره بالجلسة، -
 وبعد االستماع إىل المقرر يف>

، رغم تبليغهم بذلك،13/11/2019 وبعد تسجيل غياب األطراف وممثل الحكومة بالجلسة العلنية المنعقدة يوم  -

 وبعد المداولة،  -



 من416-اعتب������ارا أن الس�����يد )ح. ع( بواس�����طة محاميي������ه األس�����تاذين )ف.م(� و )ت. م(، دف������ع بع�����دم� دس�����تورية نص الم������ادة 

ور ي���وم  <  قىض> بإدانت���ه12/02/2019ق���انون اإلج���راءات الجزائي���ة، ذل���ك أن���ه متهم مس���تأنف لحكم ص���ادر عن محكم���ة أم���رب�

ب وجرح وسب وشتم الشاكية )ي.ع(، 20.000والحكم عليه ب��   دج غرامة نافذة من أجل رض>

 باس���تئناف الحكم الص���ادر ض����ده19/02/2019-واعتب���ارا أن م���ذكرة ال���دفع بع����دم الدس����تورية ج���اء فيه����ا أن���ه ق���ام بت���اري����خ 

ئ��ة س��احته من األفع��ال المنس��وبة إلي��ه، كم��ا ج��اء فيه��ا أن الم��ادة  nترب ;
 من ق��انون اإلج��راءات الجزائي��ة416للتمس��ك بحق��ه يف>

 دج، و ه��و م��ا يتع��ارض م��ع20.000تحرم��ه من ح��ق االس��تئناف ب��النظر إىل مبل��غ الغرام��ة المحك��وم ب��ه و ال��ذي ال يتج��اوز 

; المس����ائل الجزائي����ة، و له����ذا160أحك����ام الم����ادة 
> يف> ; عىل درج����تني�

; تنص عىل أن الق����انون يض����من التقايض>
 من الدس����تور ال����ين�

 من الق���انون416الس���بب ادىع الس���يد )ح.ع( أم��ام مجلس قض���اء بجاي���ة بم��وجب م��ذكرة مس��تقلة بع��دم دس��تورية الم���ادة 

المذكور أعاله،

، قىض> في���ه0001/2019 أص���در مجلس قض���اء بجاي���ة ق���راره تحت رقم الفه���رس 12/06/2019-واعتب���ارا أن���ه وبت���اري����خ 

; بع���د دراس���ة
ة وال���ين� بإرس���ال ال���دفع بع���دم الدس���تورية م���ع ع���رائض األط���راف وم���ذكراتهم إىل المحكم���ة العلي���ا، هات���ه األخ���رب�

 قضت فيه بإحالة الدفع بعدم الدستورية إىل المجلس الدستوري،17/07/2019الدفع أصدرت قرارها بتاري����خ 

 وبم���وجب إرس���ال، ق���ام رئيس المجلس الدس���توري بإش���عار رئيس� الدول���ة ورئيس�24/07/2019-واعتب���ارا أن���ه وبت���اري����خ 

; وال���وزير األول، بق���رار إحال���ة ال���دفع الص���ادر عن المحكم���ة العلي���ا،
; الوط���ين> nمجلس األم���ة بالنياب���ة ورئيس المجلس الش���عين

 بم�����وجب إرس�����ال25/07/2019والمرف�����ق بم�����ذكرة ال�����دفع، كم�����ا أش�����عر رئيس المجلس الدس�����توري للغاي�����ة ذاته�����ا بت�����اري����خ 

 لألط���راف لتق���ديم مالحظ���اتهم
ً
مويض علي���ه م���ع إش���عار بالوص���ول، الس���يد )ح.ع( والس���يدة )ي.ع(، وتض���منت كله���ا آج���اال

المكتوبة،

; ورئيس
; الوط����ين> nواعتب����ارا أن المالحظ����ات المكتوب����ة ال����واردة إىل المجلس الدس����توري من ط����رف رئيس المجلس الش����عين-

ا بع����دم� دس����تورية الم����ادة  حت إمكاني����ة416مجلس األم����ة بالنياب����ة، تض����منت اق����رارًّ  من ق����انون اإلج����راءات الجزائي����ة، واق����رب�

تعديل� صياغتها من طرف المجلس الدستوري،

; االس��تئناف المنص��وص
; مالحظات��ه المكتوب��ة القي��ود واالس��تثناءات ال��واردة عىل الح��ق يف>

-واعتب��ارا أن ال��وزير األول ب��ّرر يف>

; الم����ادة 
 من ق����انون اإلج����راءات الجزائي����ة، ب����دواىع; عملي����ة، م����ع أن����ه أق����ّر باص����طدام� اله����دف المرج����و من خالل416علي����ه يف>

; المادة الجزائية بأحكام المادة 
 من الدستور،160تأطرب� حق االستئناف يف>

ا مالحظاتهما المكتوبة رغم تمكينهما من ذلك، ; الدفع لم يقدمَّ
-واعتبارا أن طريف>

ل والمتمم والص�ادر ب��األمر 416-واعتب�ارا أن الم��ادة 
ّ

; 155-66 من ق�انون اإلج�راءات الجزائي�ة المع�د
 ص��فر18 الم��ؤرخ يف>

; 02-15، ق�����د تّم تع�����ديلها أوال بم�����وجب األم�����ر رقم 1966 يوني�����و س�����نة 8 المواف�����ق 1386ع�����ام 
 ش�����وال ع�����ام07 الم�����ؤرخ يف>



; 07.17، ثم م��رة أخ��رى بم��وجب الق��انون رقم 2015 يولي���و س���نة 23 المواف��ق 1436
 جم���ادى الثاني��ة ع��ام28 الم��ؤرخ يف>

: 2017 مارس سنة 27 الموافق 1438 ;
، وأصبح نصها كاآليت�

"تكون قابلة لالستئناف:

� م888888واد الجنح إذا قض888888ت بعقوب888888ة حبس أو غرام888888ة تتج888888اوز 1
�

 دج بالنس888888بة للش888888خص20.000-األحك888888ام الص888888ادرة يف

اءة،100.000الطبييع� و  دج بالنسبة للشخص المعنوي واألحكام بالرب(

� ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ".2
�

� مواد المخالفات القاضية بعقوبة8 الحبس بما يف
�

-األحكام الصادرة يف

; الم����ادة 
; المس����ائل2 )الفق����رة 160-واعتب����ارا أن المؤس����س الدس����توري أق����ّر يف>

> يف> ; عىل درج����تني�
( من الدس����تور ح����ق التقايض>

 : ها كالت�������اىل; � المس888888ائل الجزائي888888ة ويح888888دد كيفي888888اتالجزائي�������ة، وج�������اء نص�������ّ
�

� يف hعىل درج888888تني �
"...يض888888من الق888888انون التقايض�

تطبيقها"،

ع تحدي����د ه����ذه الكيفي����ات، فإن����ه مقاب����ل ذل����ك يع����ود للمجلس الدس����توري ول����ه sواعتب����ارا أن����ه إن ك����ان من اختص����اص المرش-

وح�����ده تق�����دير م�����دى دس�����توريتها ب�����النظر إىل الحق�����وق والحري�����ات المض�����مونة دس�����توريا، والتحق�����ق من أن ه�����ذه الكيفي�����ات

، < ; عىل درجتني�
اإلجرائية ال تمس بحق التقايض>

ع sفإن����ه يقص����د إل����زام المرش ، < ; عىل درج����تني�
> نّص عىل أن الق����انون يض����من التقايض> -واعتب����ارا أن المؤس����س الدس����توري حني�

د أو فرغ����ه تل����ك الكيفي����ات من ج����وهره، وال أن تقيِّ
ُ
ض����مان ممارس����ة ه����ذا الح����ق ب����أن يح����دد ل����ه كيفي����ات تطبيق����ه، دون أن ت

ا عند ممارسته،
ً

; أحد
تستثين>

; الم������ادة 
ع عن������دما أق������ّر يف> s416-واعتب������ارا أن المرش;

 )الفق������رة األوىل( من ق������انون اإلج������راءات الجزائي������ة ج������واز االس������تئناف يف>

; مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرام�ة تتج�اوز 
، فإن�ه20.000األحكام الصادرة يف>  دج بالنس�بة للش�خص الط�بييع;

; الم�ادة 
> المك�رس يف> ; عىل درج�تني�

( من الدس�تور، ك�ل2 )الفق�رة 160يكون بمفه�وم المخالف�ة ق�د اس�تثين> من ح�ق التقايض>

> المحكوم عليهم بغرامة تساوي أو تقل عن   دج،20.000األشخاص الطبيعيني�

ا قانون�ا أو ; إعاق�ة أي ط�رف إمّ��
; المس��ائل الجزائي�ة فإن�ه ال ينبيع>

; االس�تئناف يف>
-واعتب�ارا أن��ه وفيم�ا يتعل��ق بممارس��ة الح�ق يف>

; أن يلجأ إىل جهة قضائية أعىل،
بفعل إجراءات يف>

; الم��ادة 
; ش��طرها المتعل��ق بالش��خص الط��بييع; يف>

 من ق��انون اإلج��راءات الجزائي��ة416-واعتب��ارا ل��ذلك ف��إن الفق��رة األوىل يف>

( منه،2 )الفقرة 160تتعارض مع الدستور، السيما المادة 



 بالم�������ادة 
ً
( من النظ�������ام المح�������دد لقواع�������د عم�������ل المجلس2 )الفق�������رة 29-واعتب�������ارا أن�������ه بإمك�������ان المجلس الدس�������توري عمال

ييع; أن يتص�دى ألحك�ام أخ�رى، م�ين� ك�ان sإطار دراس�ته لل�دفع بع�دم دس�تورية حكم ترش ;
الدستوري، المعدل والمتمم، ويف>

ييع; محل الدفع بعدم الدستورية، sة ارتباط بالحكم الترش لهذه األخرب�

; معناه������ا416-واعتب�����ارا أن الم������ادة 
; من )الفق������رة األوىل( تض�����منت يف>

; ش������طرها الث������ايت>
 من ق�����انون اإلج�����راءات الجزائي�����ة، ويف>

; م����واد الجنح إذا قض����ت بعقوب����ة غرام����ة تس����اوي أو تق����ل عن
بمفه����وم المخالف����ة ع����دم ج���واز اس����تئناف األحك����ام الص����ادرة يف>

; فقرته��ا الثاني��ة بمفه��وم المخالف��ة م��ا يفي��د ع��دم100.000
 دج بالنس��بة للش��خص المعن��وي، كم��ا تض��منت الم��ادة نفس��ها يف>

; مواد المخالفات القاضية بعقوبة الغرامة،
جواز استئناف األحكام الصادرة يف>

يعية ال�واردة كله�ا بالم�ادة  sاألحك�ام الترش ;
ييع; موضوع ال�دفع، وب�ايف� sالحكم الترش <  بني�

ٌ
 االرتباط واضح

ّ
 من416-واعتبارا أن

< ; عىل درج�����تني�
ع لف�����رض قي�����ود واس�����تثناءات عىل ح�����ق التقايض> sق�����انون اإلج�����راءات الجزائي�����ة وذل�����ك من خالل س�����يع; المرش

; المادة 
( من الدستور،2)الفقرة 160المنصوص عليه يف>

 من قانون اإلجراءات الجزائية تعتربn مطابقة جزئي�ا للدس�تور، فيم�ا نص�ت علي�ه ب�أن تك�ون قابل�ة416-واعتبارا أن المادة 

; مواد المخالفات، 
; مواد الجنح، وتلك الصادرة يف>

لالستئناف األحكام الصادرة يف>

; الم�ادة 
 من ق�انون اإلج�راءات الجزائي�ة،416-واعتب�ارا أن ك�ل القي�ود المنص�بة عىل ممارس�ة ح�ق االس�تئناف، وال�واردة يف>

، وهو ما يتعارض مع المادة  < ; عىل درجتني�
( من الدستور، 2)الفقرة 160تمس بحق التقايض>

; ورئيس مجلس األم�����ة بالنياب�����ة،
; الوط�����ين> nرئيس المجلس الش�����عين ;

; م�����ذكريت�
-واعتب�����ارا أن�����ه وخالف�����ا لم�����ا ج�����اء من طلب�����ات يف>

> الس���لطات والمؤسس���ات مثلم���ا يس���تنبط من الدس���تور، فإن���ه ال يع���ود للمجلس ع االختصاص���ات بني� وبمقتىض> مب���دأ توزي�������

; يص�حح به�ا ع�دم الدس�تورية المرصح
، وال أن يمىل; عليه الطريقة ال�ين� < ه للقوانني�

ِّ
; سن

ع يف> sالدستوري أن يحل محل المرش

يعية طبق���ا sيعية للحكم المرّصح بع���دم دس���توريته تبىق� من االختص���اص الحرصي للس���لطة الترش sبه���ا، وأن المعالج���ة الترش

 من الدستور،112للمادة 

( من الدس���تور، فإن���ه يمكن للمجلس الدس���توري تحدي���د ت���اري����خ زوال أث���ر2 )الفق���رة 191-واعتب���ارا أن���ه وبمقتىض> الم���ادة 

النص، وأنه يعود له إقرار زوال أثر النص فوّرا، أو أن يؤجله إىل تاري����خ الحق،

; الم�ادة 
يعية والمتعارضة مع الدس�تور وال�واردة يف> sمن ق�انون اإلج�راءات الجزائي�ة،416-واعتبارا أن بعض األحكام الترش 

; المسائل الجزائية دون
> يف> ; عىل درجتني�

; التقايض>
سيكون من شأن الترصي����ح بزوال أثرها فورا أن يضمن حق األطراف يف>

أي استثناء،

 قرارات المجلس الدس��توري ملزم��ة للس�لطة القض��ائية،3)الفقرة 191-واعتبارا أنه وبمقتىض> المادة 
ّ
( من الدستور، فإن

> ك��ل األط��راف من اس��تئناف > أم��ام الق��انون والقض��اء، تس��توجب تمكني� ; يض��منها الدس��تور لك��ل المواط��نني�
 المس��اواة ال��ين�

ّ
وأن



 بأحك�����������ام الم����������ادة 
ً
; المس����������ائل الجزائي�����������ة عمال

 من ق����������انون اإلج����������راءات الجزائي����������ة، دون القي����������ود416األحك�����������ام الص�����������ادرة يف>

واالستثناءات موضوع قرار الحال،

: وعليه يقرر المجلس الدستوري ما يىل�

 من قانون اإلجراءات الجزائية للدستور.416: الترصي����ح بالمطابقة الجزئية للمادة أوال

; الفق������رة األوىل من الم�������ادة ثانيا
ييع; ال������وارد يف> sش�������طرها416:ع������دم دس�������تورية الحكم الترش ;

 من الق������انون الم�������ذكور أعاله يف>

: المحرر كالتاىل;

".20.000"إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز   دج بالنسبة للشخص الطبييع�

: ثالثا

; الفقرة األوىل من المادة 1
ييع; الوارد يف> sش��طرها المح��رر416-عدم دستورية الحكم الترش ;

 من الق��انون الم��ذكور أعاله يف>

: كالتاىل;

 دج بالنسبة للشخص المعنوي".100.000"و

; الفقرة الثانية من المادة 2
ييع; الوارد يف> sش��طرها المح��رر416-عدم دستورية الحكم الترش ;

 من القانون المذكور أعاله يف>

: كالتاىل;

� ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ"
�

"القاضية بعقوبة الحبس بما يف

يعية المقرر عدم دستوريتها أعاله أثرها فوًرا.رابعا sتفقد األحكام الترش:

; لم تس�تنفذ آج�ال االس�تئنافخامسا
: يرشي أثر القرار بعدم الدستورية المرصح به أعاله عىل ك�ل األحك�ام الجزائي�ة ال�ين�

 من القانون المذكور أعاله.416عند تطبيق أحكام المادة 

; والوزير األول بهذا القرار.سادسا
; الوطين> nيعلم رئيس الدولة و رئيس مجلس األمة بالنيابة و رئيس المجلس الشعين :

: يبلغ هذا القرار إىل الرئيس األول للمحكمة العليا.سابعا

; الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.ثامنا
: ينرشs هذا القرار يف>



> بت������اري����خ  ; جلس������تيه المنعق������دتني�
19 و18 المواف������ق 1441 ربي������ع األول ع������ام 22 و21به������ذا ت������داول المجلس الدس������توري يف>

           .2019نوفمربn سنة 

رئيس المجلس الدستوري                                                                                             

 كمال فنيش                                                                                                        

، نائبا للرئيس،  ;
sمحمد حبيش

، عضوا،  ;
سليمة مرشايت�

شادية رحاب، عضوا، 

اب�راهيم بوتخيل، عضوا، 

محمد رضا اوسهلة، عضوا، 

عبد النور قراوي، عضوا، 

خديجة عباد، عضوا، 

سم�اعيل بليط، عضوا، 

، عضوا،  الهاشيم; براهيم;

امحمد عدة جلول، عضوا، 

عمر بوراوي، عضوا.


