قرار رقم /02ق .م د/د ع د 19/مؤرخ يف  23ربيع األول عام  1441الموافق
 20نوفمرب سنة 2019
إن المجلس الدستوري، عمال بأحك ام الم ادة  188من الدس تور وبم وجب إخط ار بن ًاء عىل إحال ة من المحكم ة العلي اّ ،توص ل المجلس
الدستوري يوم  23/09/2019بقرار مؤرخ يف  16/09/2019تحت رقم الفهرس  ،00004/19والمتعلق بدفع أثاره
السيد )ب.ن( بواسطة محاميه األستاذ )ع.ص( ،والذي ينازع يف دستورية المادة - 416الفقرة األوىل -يف شطرها األول
المتعلق بالشخص الطبييع  ،من قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم،
 وبناء عىل الدستور، وبمقتىضيحدد رش وط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

الق انون العض وي رقم  16-18الم ؤرخ يف  22ذي الحج ة ع ام  1439المواف ق  02س بتمرب  2018ال ذي

 -وبمقتىض

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ يف  7رمضان عام  1440الموافق  12مايو سنة

 ،2019المعدل والمتمم،
 -وبمقتىض

األم ر رقم  155-66الم ؤرخ يف  18ص فر ع ام  1368المواف ق  8يوني و س نة  1966المتض من ق انون

اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم،
 ب االطالع عىل ق رار إحال ة ال دفع بع دم الدس تورية من ط رف المحكم ة العلي ا بت اريخ  16/09/2019تحت رقمالفهرس 19/ 00004
 -وبمقتىض

القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ  20نوفمرب  2019تحت رقم /01ق .م د/د ع د19/

 وباالطالع عىل المالحظات المكتوبة المقدمة من طرف السيد رئيس مجلس األمة بالنيابة ،والسيد رئيس المجلسالشعيب الوطين ،
 وب االطالع عىل المالحظ ات المكتوب ة المقدم ة من ط رف األس تاذ )ع.ص( والس يد الن ائب الع ام ل دى مجلس قض اءخنشلة،
 وباالطالع عىل الوثائق المرفقة بالملف، وبعد االستماع إىل المقرر يف تالوة تقريره بالجلسة، وبعد االستماع إىل المالحظات الشفوية لألستاذ )ع.ص( يف الجلسة العلنية المنعقدة يوم ،13/11/2019 وبعد االستماع إىل المالحظات الشفوية لممثل الحكومة السيد )ع.ج( بالجلسة نفسها، -وبعد المداولة،

 اعتب ارا أن الس يد )ب .ن(عيم بواس طة محامي ه األس تاذ )ع .ص( ،دف ع بع دم دس تورية نص الم ادة  416من ق انوناإلجراءات الجزائية ،ذلك أنه متهم مستأنف لحكم صادر عن محكمة خنشلة يوم  20/01/2019قىض بإدانته من أجل
قي ادة مركب ة دون رخصة سياقة وعقابه ب الحكم عليه ب ـ  20.000دج غرامة ناف ذة الفعل المنصوص والمعاقب علي ه
بالمادة  80من األمر  09-03وقد سجل استئنافه يف .20/01/2019
 واعتب ارا أن الس يد )ب.ن( ي دفع ب أن الم ادة  416من ق انون اإلج راءات الجزائي ة تمن ع من اس تئناف األحك ام القاض يةبالغرام ة ال يت تس اوي أو تق ل عن  20.000دج وبالت ايل فيه تحرم ه من حق ه يف التقايض عىل درج تني ويه مخالف ة
رصاحة ألحكام المادة  160من الدستور ولذا تقدم بدفع للترصيح بعدم دستوريتها.
 واعتبارا أن المالحظات المكتوبة الواردة إىل المجلس الدستوري من طرف رئيس المجلس الشعيب الوط ين ورئيسمجلس االمة بالنيابة تضمنت اقرارا بعدم دستورية المادة  416من قانون اإلجراءات الجزائية واقرت حت إمكانية تعديل
صياغتها من طرف المجلس الدستوري.
 واعتبارا ان السيد النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة التمس رفض طلب الدفع لعدم تأسيسه والقول بمطابقةأحكام المادة  416من قانون اإلجراءات الجزائية ألحكام الدستور.
 واعتب ارا ان األس تاذ )ع.ص( يف ح ق الس يد )ب.ن (أك د يف الجلس ة العلني ة عىل طلبات ه الرامي ة إىل الترصيح بع دمدستورية الحكم الترش ييع موضوع الدفع،
 واعتب ارا أن ممث ل الحكوم ة الس يد )ع.ج (أك د يف الجلس ة العلني ة أن المـادة  160من الدس تور تنص عىل أن الق انونيضمن التقايض عىل درجتني وتركت له تحديد كيفيات ممارسة هذا الحق وأن الترش يع أخذ بعني االعتبار المصلحة
الخاصة والمصلحة العامة ،وأن الحكم الترش ييع موضوع الدفع ليس له تأثري عىل الحقوق والحريات كون األمر يتعلق
بغرامة ال تمس بالحريات وال تعت رب سابقة قضائية تسجل يف صحيفة السوابق القضائية ،وأن التقايض عىل درجتني لم
يرد ضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها يف الفصل الرابع من الباب األول من الدستور والتمس رفض الدفع،
 واعتبارا أن المادة  29مكرر من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم تنص عىل أنه " إذاس جل المجلس الدس توري قب ل الفص ل يف ال دفع بع دم الدس تورية أك رث من ق رار إحال ة يتعل ق ب الحكم الترش ييع نفس ه
فإن ه يفص ل يف موض وع ال دفع األول المع روض علي ه للنظ ر في ه ويفص ل يف ال دفوع الالحق ة المث ارة بش أن الحكم
الترش ييع نفسه بقرارات سبق الفصل".
واعتب ارا أن ال دفع ال ذي تق دم ب ه الس يد )ب.ن( المتعل ق بع دم دس تورية الم ادة  416من ق انون اإلج راءات الجزائي ةالمع دل والمتمم تم الفص ل في ه من ط رف المجلس الدس توري بم وجب ق رار م ؤرخ يف  20نوفم رب  2019تحت رقم
/01ق .م د/د ع د 19/الذي رصح بعدم دستورية الحكم الترش ييع موضوع الدفع.
 واعتب ارا أن ق رار المجلس الدس توري نه ايئ ومل زم لجمي ع الس لطات العمومي ة والس لطات اإلداري ة والقض ائية طبق اللم ادة ) 191الفق رة( 3من الدس تور فه و ينطب ق عىل ال دفع الح ايل وبالت ايل ال ج دوى من مناقش ة الموض وع مم ا
يستوجب الترصيح بسبق الفصل.

وعليه يقرر المجلس الدستوري ما ييل :
أوال :الترصيح بس بق الفص ل يف ال دفع بع دم دس تورية الم ادة  416من ق انون اإلج راءات الجزائي ة بم وجب الق رار
الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ  20نوفمرب  2019تحت رقم /01ق.م د/د ع د.19/
ثانيا :يعلم رئيس الدولة و رئيس مجلس األمة بالنيابة و رئيس المجلس الشعيب الوطين والوزير األول بهذا القرار.
ثالثا :يبلغ هذا القرار إىل الرئيس األول للمحكمة العليا.
رابعا :ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
به ذا ت داول المجلس الدس توري يف جلس تيه المنعق دتني بت اريخ  21و 22ربي ع األول ع ام  1441المواف ق  18و19
نوفمرب سنة .2019
رئيس المجلس الدستوري
كمال فنيش
محمد حبيش  ،نائبا للرئيس،
سليمة مرسايت  ،عضوا،
شادية رحاب ،عضوا،
ابـراهيم بوتخيل ،عضوا،
محمد رضا اوسهلة ،عضوا،
عبد النور قراوي ،عضوا،
خديجة عباد ،عضوا،
سمـاعيل بليط ،عضوا،
الهاشيم براهيم  ،عضوا،
امحمد عدة جلول ،عضوا،
عمر بوراوي ،عضوا.

