
� /20 دع د/ق م د 01/قرار رقم
  2020مايو سنة 6   الموافق1441رمضان عام  13مؤّرخ ��

 المجلس الدستوري،
ّ

  إن

و2موجب إخطار بنـاًء ع( إحالة من المح�مـة العل$ا توصل المجلس الدستوري  من الدستور، 188عمال �أح�ام المادة  –

6 سنة 15يوم 
6  �قرار 2020 جان78

 (،ومتعلق �ـدفع أثــارە 19/00016،تحت رقم الفهرس 2019 دEسمBC سنة 26 مؤّرخ <7

ومـجـلس الدولة، واللذين   ، المعـتـمدين لـدى المحكـمــة العـلـ$ـ)س.أ(و  )ف.ب(�ــواسطــة محـام$ـهـمـا األستـاذYـن )ر.ب(و)ر.ح

ة المادة 6 دستو̀ر
  تمم،المعّدل و الم من قانون اإلجراءات الجزائ$ة، 6)النقطة(496 ينازعان <7

  و2ناء ع( الدستور، –

6  18-16و2مقت7i القانون العضوي رقم–
وط  2018 سlتمBC 2الموافق 1439ذي الحجة عام22المؤّرخ <7 no حددY الذي

ة،   وك$ف$ات تطبيق الدفع �عدم الدستو̀ر

– 6
 الدستوري،المحدد لقواعد عمل المجلس 2019 مايو سنة 21الموافق 1440رمضان عـام7و2مقـت7i النـظـام المؤّرخ <7

  المعّدل والمتّمم،

6  66–155و2مقت7i األمر رقم–
والمتضمن قانون اإلجراءات  1966يونيو سنة8الموافق 1386صفر عام18المؤّرخ <7

  المعّدل والمتّمم، الجزائ$ة،

ــــخ و– ة من طرف المح�مة العل$ا بتا̀ر تحت رقم  2019دEسمBC سنة 26 �اإلطالع ع( قرار إحالة الدفع �عدم الدستو̀ر

  ،والوثائق المرفقة،19/00016لفهرسا

6  و �اإلطالع ع( المالحظات و الردود المكت2yة المقدمة من طرف رئxس مجلس األمة �الن$ا�ة،– Bzس المجلس الشعxورئ

، 6
7zر األول و األطراف، الوط   و الو̀ز

رە �الجلسة، – 6 تالوة تق̀|
  و �عد االستماع إ{ المقرر <7

6 تمسك فيها )ر.ب(و)ر.ح(ممثً� ل�ل من )س.أ(فy`ة المقدمة من ق�ل المحا�6 االستماع إ{ المالحظات الش و2عد–
�zال،

6 مالحظاته المكت2yة،
  �ما جاء <7

6 المالحظات المكت2yة  و2عد االستماع إ{ المالحظات الشفy`ة المقدمة من ق�ل ممثل الحكومة،–
6 أ�د فيها ما جاء <7

�zوال

ر األول،   للو̀ز

  المداولة، و2عد–



– 
ّ

ة نص المادة)س.أ(و)ف.ب(بواسطة محاميهما األستاذين)ر.ب(و)ر.ح (اعت�ارا أن  6)النقطة496( ،دفعا �عدم دستو̀ر

6 قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر يوم من قانون اإلجراءات الجزائ$ة،
مارس 28 الذي Yحرمهما من الطعن �النقض <7

دج من أجل إقرار عمدا لوقائع غ�C صحـــ$ــحــة  20.000 ق7i ب�دانتهما والح�م عليهما �غرامة نافذة قدرها 2019 سنة

7 األو{ و  228 (الــفــعــل المنصوص والمعــاقب عــلــ$ــه بنص المادة والس�6 لــهــا،   من قانون العق2yات،3)الفقرت��

ة جاء فيها،– 6 تح�م ال واعت�ارا أن مذكرة الدفع �عدم الدستو̀ر
�zوط و اإلجراءات ال n6 ال�

دفع �عدم أن دفعهما Eستو<7

ة ط�قا ألح�ام القانون العضوي رقم 6  18–16 الدستو̀ر
و المذكور أعالە، و`تمس�ان �عـــدم  2018سlتمBC سنة2المؤّرخ <7

ــة المادة 6 الموضyع  عدم جواز’‘ :والـتـي تـنـص عــل 6) النقطة496 ( دسـتو̀ر
6 األح�ام والقرارات الفاصلة <7

الطعن �النقض <7

 6
6 آخر درجة <7

`ن أن هذا الــنص .…’‘ دج أو تقل عنها 50.000الجنح القاض$ة �عق2yة غرامة �ساوي  الصادرة <7 BCمعت

6 الـطـعـن �ـالـنـقض المكـــفـــول �موجب الـــدستـــور المكـــرس لم�ـــدأ الـــت
6 ع( درجYــحــرمــهــمــا مــن ممارسة حــقــهــمــا <7

6 ـــقــا�7
7> 7 ت��

  من الدستور، ) 2الفقرة 160 (المادة المسائل الجزائ$ة وفقا لنص

ــــخ– ة،2019يوليو سنة  4 و اعت�ارا أنه بتا̀ر جاء فيها أن  تقدما �مذكرة إضاف$ة تدع$ما لدفعهما المتعلق �عدم الدستو̀ر

6 األح�ام والقرارات  )6النقطة 496 (المادة 
6 الطعن �النقض <7

مـن قــانــون اإلجـــراءات الجــزائــ$ـة تحرمهما من حقهما <7

6 مواد الجنح �النظـر إ{ م�لغ الغرامة المحكوم �ه والذي Eساوي أو ال يتجاوز 
6 آخر درجة <7

6 الموضyع الصادرة <7
الفاصلة <7

7 األو{ و ال171(ج ،وهو ما يتعارض مع أح�ام المادة 50.00.00 6 تنص ع( أنه )3فقرت��
�zتمثل المح�مة “من الدستور ال

وتضمن المح�مة العل$ا ومجلس الدولة توح$د االجتهاد  .العل$ا الهيئة المقّومة ألعمال المجالس القضائ$ة والمحا¢م

ام القانون �Cسهران ع( احE 6 جميع أنحاء ال�الد و
7> 6

  ،“القضا¥¤

ــــخ – ه بتا̀ر
ّ
ر  2019سنةدEسمBC 10واعت�ارا أن قدما لمدع$ان مالحظات مكت2yة أمام المح�مة العل$ا جاء فيها أنه لحقهما ¦7

ــــخ ) 6النقطة496 (من تطبيق نص المادة  �عدم  2019نوفمBC سنة20،اس§نادا إ{ قرار المجلس الدستوري الصادر بتا̀ر

ة نص المادة    من قانون اإلجراءات الجزائ$ة،)الفقرة األو{416(دستو̀ر

ا أن المالحظات المكت2yة الواردة إ{ المجلس الدستوري من طرف رئxس مجلس األمة �الن$ا�ة جاء فيها أن المادة واعت�ار –

ألن الطعن �النقض ال  من الدستور،) 2الفقرة160 (من قانون اإلجراءات الجزائ$ة ال تتعارض مع المادة  ) 6النقطة 496 (

، Yعد درجة ثالثة 6
مت �ه الجزائر  ومن جهة ،من جهة هذا من درجات التقا�7 7 �Cأن النص يتعارض مع ما ال BCأخرى اعت

6 صادقت عليها الجزائر،
�zالص$اغة الحال$ة للمادة  �موجب االتفاق$ة األمم$ة للحقوق المدن$ة والس$اس$ة و ال BCما اعت©) 

ة فــحص  من قانون اإلجراءات الجزائــ$ــة،) 7المّطة(تتعارض مع روح المادة األو{  ) 6النقطة 496 noــعــتــقــد مــ�ــاY لــذلك

  الـوجـه المثار، مــعــمــق لـهـذا

–، 6
7z6 الـــوطــ Bzس المجـــلس الشعx2ة الواردة إ{ المجلس الـــدستـــوري مـــن طـــرف رئـــyالمالحظات المكت 

ّ
تضمنت  واعت�ارا أن

ة المادة  من الدستور ال عالقة لها �ـــــالحقوق 171وأن المادة  الجزائ$ة،من قانون اإلجراءات ) 6النقطة496 (إقرارا �دستو̀ر

Y 6ضمـنـهـا الدستـــــور،
�zد مهام المح�مة العل$ا ومجلس الدولة و مح�مة  الـــــY6 بتحد

ذلك أن هـــــذا الح�م الدستوري Yكت78

  التنازع، 



ر األول جاء فيها أن المادة واعت�ارا أن المالحظات المكت2yة الواردة إ{ المجلس الدستوري من طرف–  6النقطة496 (الو̀ز

، من قانون اإلجراءات الجزائ$ة،) 6
6 التقا�7

�zام درج �Cط لقبول الطعن  تؤكد ¦احة ع( اح no ّع من وضع nوأن غرض الم�

6 ع( مستوى هذە الهيئة
6 حجم العمل القضا¥¤

 �النقض هو تقل$ص عدد الطعون المرفوعة أمام المح�مة العل$ا والتح�م <7

  العل$ا لحسن س�C مرفق القضاء،

6 مـــالحـــظـــاتـــه المكـــتـــ2yــة الــواردة إ{ المجــلس الــدستــو –
ي القيود ر واعت�ارا أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر برر <7

6 الطعن �النقض المنـصـوص عـلـ$ـه فــي المادة
ــن قــانــون اإلجراءات م) 6النقطة 496(واالس§ثناءات الواردة ع( الحق <7

6 الطعن،وأن رقا�ة المح�مة العل$ا تتم �مناس�ة  الجزائ$ة،
�7 مذكر¥ ا عدم تأسxس الدفع �ح�م تغي�C موضوعه ما ب�� BCمعت

6 الطعون المرفوعة أمامها ، وأن النص الدستوري المس§ند إل$ه ال Eش�ل س�lا لرفع ©ل الطعون أمام المح�مة العل$ا،
 النظر <7

  ّ$ــن رفض هذا الدفع لعدم تأسxسه،وعل$ه يتعـ

6 66–155من األمر رقم 694واعت�ارا أن المادة–
والمتضمن  1966يونيو سنة8  الموافق  1386صفر عام 18المؤّرخ <7

6  15–02قد تّم تعدYلها �موجب األمر رقم المتمم، المعّدل و قانون اإلجراءات الجزائ$ة،
شّوال عام 7المؤّرخ <7

6 : " 2015ة يوليو سن 23الموافق1436
�  ،وأصبح نصها ©اآل¥

‘’ : �
  ال *جوز الطعن .النقض ف+ما *أ)'

  القضائ$ة، قــــرارات غــــرفــــة االتـهـام المتـعـلقة �ـــالحس المؤقت والرقا�ة-1

6 قضاYا الجنح أو المخالفات،-2
  قرارات اإلحالة الصادرة عن غرفة االتهام <7

6 حالة اس§ئنافها لهذا األمر،قرارات غرفة االتهام الم°`دة لألمر -3
  �أّ± وجه للمتا�عة إّ± من الن$ا�ة العامة <7

6 مواد الجناYات إّ± من جانب الن$ا�ة العامة ف$ما Yخص الدعوى العموم$ة، و من المحكوم -4
اءة <7 BCاألح�ام الصادرة �ال

6 رد 
6 فـ$ـما Yخص حقوقهم المدن$ة أو <7

6 و المسؤول المد7¥
  األش$اء المضبوطة فقط،عـل$ه والمد6² المد7¥

6 مواد المخالفات والجنح المعاقب عنها �الحس لمدة �ساوي ثالث-5
اءة <7 BCقرارات المجالس القضائ$ة الم°`دة ألح�ام ال 

  سنوات أو تقل عنها،  ( 3)

6 مواد الجنح القاض$ة �عق2yة غرامة �ساوي-6
6 آخر درجة <7

6 الموضyع الصادرة <7
دج 50.000 األح�ام والقرارات الفاصلة <7

، 6 أو20.000و  أو تقل عنها �الµس�ة للشخص الطب6�$
إّ± إذا   �دونه، دج �الµسب للشخص المعنوي مع التعy`ض المد7¥

ة أو الجمرك$ة ©انت اإلدانة تتعلق �حقوق مدن$ة،   ،”�اس§ثناء الجرائم العسك̀|

6 المسائل الجزائ$ة تضمنه المادة–
7> 7 6 ع( درجت��

والذي عBC عنه  من الدستور، 2) الفقرة 160 (واعت�ارا أن حق التقا�7

6 قرارە رقم
ــــخ / 19 دع د/ق م د01/المجلس الدستوري <7 ة  2019نوفمBC سنة 02بتا̀ر ،الذ Y·ح من خالله �عدم دستو̀ر



7 األو{ و 6 الفقرت��
`�6 الوارد <7 n�§6 قض$ة الحال فإن المدعـ من قانون اإلجراءات الجزائ$ة، 416من المادة 2الح�م ال

7 أما <7 ـــي��

، 7 6 ع( درجت��
6 الـتـقـــا�7

7 أمام مح�مة الدرجة األو{ ثم أمام المجلس  استــنــفـذا حـقــهـــمـا <7 إذ تمت محا¢متهما ©متهم��

6 المسائل الجزائ$ة الذي تضمنته المادة
7> 7 6 ع( درجـت��

6 التقا�7
، و2التا{6 فإن حقهما <7 6

من  2)الفقرة( 160 القضا¥¤

ق،
َّ
  الدستور قد تحق

ل المح�مة العل$ا الهيئة المقّومة ألعمال المجالس القضائ$ة : ''المس§ند إليها تنص ع(171ت�ارا أن المادة واع–
ّ
تمث

،...”والمحا¢م 6
وأن الطعن �النقض لـxس  ،و �التا{6 ف«6 ال تتضمن ما Yف$د أن الطعن �النقض درجة من درجات التقا�7

6 الموضyع من تقدYم طل�ات أو أوجه دفاع امـتـدادا لـلخصومـــة األصل$ة وال Yملك فـ$ه ال
Y 6كفلها لهم قا�7

�zا الYخصوم المزا

  جدYدة لم Eسبق عرضها من ق�ل،

واعت�ارا أن أح�ام العهد الدو{6 الخاص �الحقوق المدن$ة و الس$ــاس$ــــة الذي انضمت إلـ$ه الجزائــر �موجب المرسوم –

6  89–67الرئا¼6 رقم
6 تنص ع( أن تتعهد ©ل دولة طرف ب§نم$ة  2،الس$ما المادة1989مايو سنة16المؤّرخ <7

�zمنه ال

، 6
6 تنص14–5 والمادة إم�ان$ات التظلم القضا¥¤

�zجوء، : ’‘ال
½
مة حّق الل إ{ مح�مة  وفقا للقانون، ©ّل شخص أدين �ج̀|

6 العقاب الذي ح�م �ه عل$ه
6 قرار إدانته و<7

من الدستور من  2)الفقرة( 160 ،و هو ما تضمنه المادة”أع( ¾6 تع$د الّنظر <7

6 المسائل الجزائ$ة، 
7> 7 6 ع( درجت��

  خالل م�دأ التقا�7

6 م$دان القواعد العامــة  7)النقطة140 (واعت�ارا أن المادة –
`ــــع <7 n�§6 ال

ع ©امل االختصاص <7 nمن الدستور خولت الم�

والعق2yات المختلفة المطا�قة لها، والعفو الشامل الس$ـمـا تحدYد الجناYات والجنح  لقانون العق2yات واإلجراءات الجزائــ$ــة،

، 7 وط و¿جـــراءات الطعن �النقض وله أن يورد .ونظام السجون  و�سل$م المجرم�� no ـدY6 تحد
و`عود لــــه �ـذلك االخـتصاص <7

6 القانون،
ا، اس§ثناءات وقيودا <7 À̀ات المضمونة دستور ام الحقوق و الح̀| �C6 ظل اح

7>  

6 المادة واعت�ارا �الن§$جة،–
ّع بنصه <7 nالم� 

ّ
6 ) 6النقطة 496( فإن

�األح�ام : ’’ع( أنه ال Yجوز الطعن �النقض ف$ما Yأ¥

6 مواد الجنح القاض$ة �عق2yة غرامة �ساوي
6 آخر درجة <7

6 الموضyع الصادرة <7
دج أو تقل 50.000 والقرارات الفاصلة <7

، و  6 أو �دونه، نوي،دج �الµس�ة للشخص المع20.000عنها �الµس�ة للشخص الطب6�$
إال إذا كـــانت  مع التعy`ض المد7¥

ة أو الجمرك$ة اإلدانـــة تــتــعــلــق �ـحــقــوق مدنــ$ــة، ،Yكون �ذلك قد مارس االختصاص المخول له “�ــاستــثــنــاء الجرائــم العسك̀|

ا، من ق�ل المؤسس الدستوري، À̀ات المكفولة دستور 7 معه الت·`ــــح  ومن ثم لم Yمس �الحقوق والح̀| األمر الذي يتع��

ة النقطة    .من قانون اإلجراءات الجزائ$ة 496من المادة  �6دستو̀ر

 �
  :وعل+ه *قّرر المجلس الدستوري ما *أ)'

ة المادة :أوال    من قانون اإلجراءات الجزائ$ة. ) 6النقطة Y )496ّ·ح �دستو̀ر

ة ورئxس مجلس األمة �الن$ا�ة،:ثان+ا  ،و  Yعلم رئxس الجمهو̀ر 6
7z6 الوط Bzس المجلس الشعxر األول بهذا القرار رئ   .و الو̀ز

غ هذا القرار إ{ الرئxس األول للمح�مة العل$ا. :ثالثا 
½
  ي�ل



ة الّدYمقراطّ$ة الّشعبّ$ة. :را.عا  ة الجزائ|ّ̀ دة الرسمّ$ة للجمهورّ̀ 6 الج̀|
  يn�µ هذا القرار <7

6 جـلساتــه المنعقد
ــــخ�ــهــذا تداول المجـلس الدستوري <7 مايو 6و5و 4الموافق 1441رمضان عام 13و12و11ة تا̀ر

   2020.سنة
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  إبراه$م بوتخ$ل، عضوا،   -

  محمد رضا أوسهلة، عضوا،   -

  عضوا،ع�د النور قراوي،    -

  خدYجة ع�اد، عضوا،   -
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