
افق  1443عام  ر�يع الثا�ي 23مؤرخ ��  21ق.م د/ د ع د/ / 01قرار رقم    .2021نوفم() سنة  28املو

  

  إن ا��كمة الدستور�ة،

  ،منھ 225و  198و  197و  195بناء ع�� الدستور، ال سيما املواد  -

سAتم@? سنة  2املوافق  1439ذي ا789ة عام  22املؤرخ 23  16-18و بمقت0/. القانون العضوي رقم  -

  الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع Cعدم الدستور�ة، 2018

 2013أكتوQر سنة  29املوافق  1434ذي ا789ة عام  24املؤرخ 23  07-13و بمقت0/. القانون رقم  -

  اةواملتضمن تنظيم مSنة ا��ام

املتعلقة بقواعد  2021نوفم@? سنة  28املوافق  1443رQيع الثا]ي عام  23وQموجب املداولة املؤرخة 23  -

الدستور�ة 23 مجال الدفع Cعدم الدستور�ة، واملتضمنة العمل بالباب`ن الثا]ي والثالث  عمل ا��كمة

مايو  12املوافق 1440عام رمضان  7من النظام ا��دد لقواعد عمل ا�7لس الدستوري املؤرخ 23 

 ، املعدل واملتمم،2019سنة 

، تحت 2021مارس سنة  28وQناء ع�� قرار اإلحالة Cعدم الدستور�ة من ا��كمة العليا، املؤرخ 23  -

 2021أبر�ل سنة  8، وامل7mل لدى كتابة ضبط ا�7لس الدستوري بتار�خ 21/00003رقم الفSرس 

أثاره األستاذ (ج. م. س) محام معتمد لدى ا��كمة العليا ومجلس واملتعلق بدفع  2021/01تحت رقم

 24املؤرخ 23  07-13من القانون رقم  24الدولة، 23 حق (ب.ع)، والذي يد2u فيھ عدم دستور�ة املادة 

  ،واملتضمن تنظيم مSنة ا��اماة 2013أكتوQر سنة  29املوافق  1434ذي ا789ة عام 

- �xناء ع�� اإلشعار املرسل إQس مجلس األمة، واإلشعار  وyرئ �xور�ة، واإلشعار املرسل اSس ا79مyرئ

، وQناء ع�� اإلشعار املرسل إ�x رئyس ا�7لس 2021أبر�ل سنة  11املرسل إ�x الوز�ر األول بتار�خ 

 ،2021أكتوQر سنة  20الشع�| الوط{| بتار�خ 

والطاعن (ب.ع)، واملطعون  وQناء ع�� اإلشعار املرسل إ�x النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف -

 ،2021أبر�ل سنة  11و(ب. ي) بتار�خ  ضد�ما (خ ن)

واملتضمن  2021غشت سنة  5املؤرخ 23  21/ ق.م دا د ع د/02وQناء ع�� قرار ا�7لس الدستوري رقم  -

 9) أشSر، ابتداء من تار�خ 4تمديد أجل الفصل 23 ملف الدفع Cعدم الدستور�ة ا�9ا2x ملدة أر�عة (

  الذي تم تبليغھ إ�x السلطات واألطراف، 2021شت سنة غ

  و�عد االستماع إ�x تقر�ر العضو املقرر السيد بحري سعد هللا، -



  و�عد االطالع ع�� املالحظات املكتوQة للسلطات واألطراف املذ�ورة أعاله، -

  ،2021 نوفم@? سنة 28و�عد االستماع إ�x املالحظات الشفو�ة 23 ا79لسة العلنية بتار�خ  -

  من حيث اإلجراءات :

ذي ا789ة  24املؤرخ 23  07-13من القانون رقم  24حيث أن السيد (ب.ع) دفع Cعدم دستور�ة املادة  -

واملتضمن تنظيم مSنة ا��اماة، ال�| تنص 23 فقر��ا األخ`?ة  2013أكتوQر سنة  29املوافق 1434عام 

 لھ وتصر�حاتھ ومحرراتھ 23 إطار املناقشة أو املرافعةع�� ما يأ�ي : "ال يمكن متاCعة محام CسAب أفعا

23 ا79لسة"، و�2 املادة ال�| اعتمدت عل��ا غرفة اال��ام لدى مجلس قضاء سطيف 23 قرار�ا املؤرخ 

والقا�/| بتأييد األمر املستأنف الصادر عن قا�/| التحقيق لدى محكمة  2017غشت سنة  2329 

تضمن رفض إجراء التحقيق ضد املطعون ضده (ب.ي) و�و وامل 2017يونيو سنة  28سطيف بتار�خ 

محامي املد�u عل��ا مدنيا (خ.ن)، وسAب تقديم ش�وى ضده �عود إ�x تحر�ره عر�ضة افتتاحية أمام 

قسم شؤون األسرة لصا�9 مو�لتھ (خ ن) ضد زوجSا (ب.ع)، ال�| تضمنت ع�� حد قولھ عبارات السب 

  "،ذل���/| للمد2u مدنيا واصفة إياه "بالشاوالقذف واملساس بالشرف واالعتبار ا

حيث و�عد الطعن بالنقض 23 قرار غرفة اال��ام �7لس قضاء سطيف، دفع الطاعن Cعدم دستور�ة  -

(الفقرة األخ`?ة من القانون املتضمن تنظيم مSنة ا��اماة أمام ا��كمة العليا، بموجب  24املادة 

 24، بواسطة محاميھ األستاذ (ج. م. س)،  ون املادة 2021مارس سنة  15عر�ضة منفصلة مؤرخة 23 

و  37من القانون املثار بصدده الدفع، تن£�ك حقوقھ وحر�اتھ ال�| يضم¡�ا الدستور، ال سيما املادتان 

منھ، حيث تنص األو�x ع�� أن " �ل املواطن`ن سواسية أمام القانون، ولSم ا�9ق 23 حماية  47

بأي تمي`¦ �عود سAبھ إ�x املولد، أو العرق، أو ا79¥س، أو الرأي، أو أي  م¤ساو�ة. وال يمكن أن يتذرع

شرط أو ظرف آخر §��/| أو اجتما2u"، وتنص الثانية ع�� أن "ل�ل §�ص ا�9ق 23 حماية حياتھ 

  ا�9اصة وشرفھ"،

 من حيث املوضوع :

�ومة وممثل ا�9حيث أن املالحظات املثارة من رئyس مجلس األمة ورئyس ا�7لس الشع�| الوط{|  -

والنائب العام لدى مجلس قضاء سطيف و�يئة الدفاع واملطعون ضد�ما واألطراف املتدخل`ن 23 

الدفع وممثل`ن 23 االتحاد الوط{| ملنظمات ا��ام`ن ومنظمات ا��ام`ن املعنية، تصب �لSا 23 

 ، املذ�ورة أعاله، (الفقرة األخ`?ة من القانون املتضمن تنظيم مSنة ا��اماة 24دستور�ة املادة 

من الدستور تنص ع�� ما يأ�ي : "�ستفيد ا��امي من الضمانات القانونية ال�|  176حيث أن املادة  -

  تكفل لھ ا�9ماية من �ل أش�ال الضغوط، وتمكنھ من ممارسة مSنتھ ب�ل حر�ة 23 إطار القانون"،



ذ�ورة أعاله، تنص ع�� أنھ "ال يمكن امل 07-13(الفقرة األخ`?ة من القانون رقم  24حيث أن املادة  -

  متاCعة محام CسAب أفعالھ وتصر�حاتھ ومحرراتھ 23 إطار املناقشة أو املرافعة 23 ا79لسة"،

حيث 7لت ا��كمة الدستور�ة أن لفظ "ا�9صانة" ورد ذكره واستخدامھ 23 املالحظات املقدمة  -

اح®?ام الدستور، والتقيد التام  من قبل Cعض األطراف، ومن منطلق حرصSا الكب`? ع�� ضرورة

باستخدام وتوظيف املصط±�ات واأللفاظ الواردة فيھ دون محاولة تجاوز�ا أو تحميل الدستور أك¯? 

مما يحمل، وذلك خشية ا�9روج عن إطاره، فإن ا��كمة الدستور�ة تو�² وتذكر أن مفSوم 

ن الدستور وكذلك أعضاء ا��كمة م 129ا�9صانة يتعلق أساسا وحصر�ا Cعضو ال@?ملان طبقا للمادة 

منھ، وتأسyسا ع�� ما تقدم ذكره وQيانھ ال يجوز توظيف �ذا املصط±�  189الدستور�ة وفقا للمادة 

من الدستور وا�²ة إذ استخدمت عبارات  176خارج اإلطار الدستوري، ال سيما وأن املادة 

  ط±� "ا�9صانة"،"الضمانات"، "ا�9ماية"، "ب�ل حر�ة"، ولم يرد ف��ا إطالقا مص

(الفقرة األخ`?ة CسAب مخالف£�ا ملبدأ املساواة  24حيث أن الدفع املتعلق Cعدم دستور�ة املادة  -

من الدستور، إال أن �ذا املبدأ يتعلق أساسا باملواطن`ن ممن �م 23  37املنصوص عليھ 23 املادة 

(الفقرة  2324 نص مادتھ  07-13 وضعيات م¤شا¶�ة و23 مراكز قانونية واحدة، وا�9ال أن القانون رقم

األخ`?ة منع متاCعة ا��امي CسAب أفعالھ وتصر�حاتھ ومحرراتھ 23 إطار املناقشة أو املرافعة 23 

  ا79لسة، فإن ذلك ال يمثل أي مساس باملبدأ املذ�ور، 

دة احيث أنھ إذا �ان للمشرع اختصاص توف`? الضمانات القانونية املكرسة 23 الدستور 23 نص امل -

املذ�ور أعاله نص ع�� �ذه الضمانات   07-13منھ عند ممارسة ا��امي ملSنتھ، وأن القانون رقم  176

(الفقرة األخ`?ة)، فإنھ �عود للمحكمة الدستور�ة وحد�ا اختصاص  24القانونية، وم¡�ا نص املادة 

 رقابة مدى دستور�ة �ذه الضمانات،

من الدستور ال�| جاء ف��ا "حق الدفاع مع®?ف  175دة حيث أن ا�9ق 23 الدفاع ثابت بموجب املا -

  بھ، ا�9ق 23 الدفاع مضمون 23 القضايا ا79زائية"،

حيث أن حق الدفاع �عد من أ�م ا�9قوق الواردة 23 الدستور و�ذا الرتباطھ وت�املھ مع منظومة  -

أساسية �9سن ا�9قوق األخرى املقررة لصا�9 اإل]سان واملواطن، كما �عد من جSة أخرى ضمانة 

س`? العدالة وأصول ومقتضيات ا��اكمة العادلة، ولذلك وردت �ذه الضمانة 23 ص�وك دولية 

  :كث`?ة

 11منھ الذي انضمت إليھ ا79زائر بموجب املادة  11* اإلعالن العاملي �9قوق اإل]سان، ال سيما املادة 

  ،1963من دستور ا79مSور�ة ا79زائر�ة الديمقراطية الشعبية لسنة 



والذي انضمت إليھ  (د) منھ، 3-14* العSد الدو2x ا�9اص ل±�قوق املدنية والسياسية، ال سيما املادة 

  ،1989مايو سنة  16املؤرخ 23  67-89ا79زائر بموجب املرسوم الرئا¹/| رقم 

منھ، الذي صادقت عليھ ا79زائر  7* امليثاق االفر�قي �9قوق اإل]سان والشعوب، ال سيما املادة 

  ،1987ف@?اير سنة  3املؤرخ 23  37-87بموجب املرسوم رقم 

الذي صادقت عليھ ا79زائر بموجب املرسوم  منھ، 16ن، ال سيما املادة * امليثاق العر�ي �9قوق اإل]سا

  ، 2006ف@?اير سنة  11املؤرخ 23  62-06الرئا¹/| رقم 

حيث أن استفادة ا��امي من ا�9ماية القانونية املمارستھ حق الدفاع املضمون دستور�ا ب�ل حر�ة،  -

 07-13الفقرة األخ`?ة من القانون رقم  24ح�. ي�ون 23 منأى عن �ل أش�ال الضغوط طبقا للمادة 

املذ�ور أعاله، �عت@? من متطلبات ا��اكمة العادلة بصفتھ محاميا، وال تمنحھ أي مركز تمي`¦ي 

 37بصفتھ ال��صية مما ال يتعارض مع مبدأ املساواة ب`ن املواطن`ن أمام القانون املكرس 23 املادة 

  ذلك 23 إطار الدستور والقانون وQمناسبة ممارستھ ملSنتھ،من الدستور، ما دام أن ا��امي يقوم ب

(الفقرة  24حيث أن الضمانات القانونية ال�| �ستفيد م¡�ا ا��امي أثناء أداء مSامھ طبقا لنص املادة  -

األخ`?ة) املذ�ورة أعاله، تمكنھ من ممارسة حق الدفاع املضمون دستور�ا ب�ل حر�ة وا�9ماية من �ل 

وذلك ال يتعارض مع ا�9ق 23 حماية ا�9ياة ا�9اصة والشرف املكفولة بموجب أش�ال الضغوط، 

من الدستور، طاملا أن ا��امي يقوم بمSامھ بالقدر الذي �ستلزمھ متطلبات الدفاع 23 إطار  47املادة 

  الدستور والقانون،

2 ا79لسة، رافعتھ 3وعليھ، فإن املشرع بنصھ ع�� ا�9ماية القانونية للمحامي أثناء ممارسة مSنتھ وم -

املتضمن تنظيم  07-13من القانون رقم  24وممارسة حق الدفاع ب�ل حر�ة 23 الفقرة األخ`?ة من املادة 

مSنة ا��اماة ي�ون قد مارس اختصاصاتھ الدستور�ة، وكرس الضمانات القانونية ال�| وردت 23 نص 

ين£�ك ا�9قوق وا�9ر�ات ال�| يضم¡�ا  من الدستور، ومن ثم فإن النص املذ�ور أعاله لم 176املادة 

من القانون املتضمن  24الدستور، األمر الذي يتع`ن معھ التصر�ح بدستور�ة الفقرة األخ`?ة من املادة 

  تنظيم مSنة ا��اماة.

  وعليھ، تقرر ا:9كمة ما يأ5ي :

ن تنظيم مSنة املتضم 07-13من القانون رقم  24تصرح بدستور�ة الفقرة األخ`?ة من املادة  أوال :

  ا��اماة.



�علم رئyس ا79مSور�ة ورئyس مجلس األمة ورئyس ا�7لس الشع�| الوط{| والوز�ر األول ¶�ذا  ثانيا :

  القرار.

  يبلغ �ذا القرار إ�x الرئyس األول للمحكمة العليا. ثالثا :

  ي¥شر �ذا القرار 23 ا79ر�دة الرسمية ل±7مSور�ة ا79زائر�ة الديمقراطية الشعبية.

 28املوافق  1443رQيع الثا]ي عام  23بتار�خ �ذا تداولت ا��كمة الدستور�ة 23 جلس£�ا املنعقدة ¶

  .2021نوفم@? سنة 

 

  رئHس ا:9كمة الدستورDة

 عمر ب9Kاج

 لي�� عسالوي، عضوا،  

 بحري سعد هللا، عضوا، 

 مصباح مناس، عضوا، 

 جيال2x ميلودي، عضوا، 

 أمال الدين بولنوار، عضوا، 

 يحة بن عبو، عضوا، فت

 عبد الو�اب خر�ف، عضوا،

 عباس عمار، عضوا،  

  عبد ا�9فيظ أوسوک`ن، عضوا،

  عمار بوضياف، عضواء

  .محمد بوطرفاس، عضوا

    

  

  

 


