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 (01) 6102ديسمبر –(01)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 دور المجلس الدستوري في الرقابة 

 على صحة انتخاب عضو البرلمان
 ليـــــاسإوادي جــــــد.                                                

  لتامنغستالمركز الجامعي                                                 
S 

مراحلها مصدرًا ملنازعات  ىحدإميكن أن تكون االنتخابات التشريعية على مستوى 

ما، فالتساؤل ميكن أن يطرح على سبيل املثال على مستوى التسجيل بالقوائم 

اإلجراءات الالزمة حلصر األشخاص الذين تتوفر  رفة هل أّناالنتخابية وذلك ملع

فيهم شروط ممارسة احلق االنتخابي متت بطريقة منظمة ودقيقة أم ال؟ وذلك لضمان 

املساواة بني املرتشحني وعدم خروج اإلدارة عن حيادها وعدم احنيازها، وتطرح 

ية االنتخاب يف حد االنتخابات كذلك العديد من التساؤالت األخرى على مستوى عمل

ذاتها اليت تدور يوم تنظيم االقرتاع وفرز األصوات واإلعالن عن النتائج وذلك للتثبت 

 من صحة كافة العمليات االنتخابية من قبل اجمللس الدستوري.

اجمللس  – عضو الربملان – انتخاب – الرقابة – اجمللس الدستوريكلمات مفتاحية: 

  .جملس األمة – الشعيب الوطين

Résumé 
 Les élections peuvent être à une certaine étape une source de 
contentieux. La question se pose ainsi, pour ne citer que cet 
exemple, à l'enregistrement sur les listes électorales où l’on peut 
savoir si les mesures nécessaires à l'identification des personnes 
qui remplissent les conditions pour l'exercice du droit électoral ont 
été prises d’une manière ordonnée, précise ou pas. Et ce pour 
garantir l'égalité entre les candidats et s’assurer de la neutralité et 
l’impartialité de l'administration. Beaucoup d'autres questions 
relatives aux processus électoral sont également soulevées, 
notamment celle liées à l'organisation du scrutin, au 
dépouillement des voix et à la proclamation des résultats qui 
seront authentifiés ainsi que toutes les opérations du vote, par le 

Conseil constitutionnel. 

 



(00) 

 (01) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
إحدى  الدستورية على صحة العمليات االنتخابية رقابةال تعترب

، فال ميكن اليوم يف االنتخاب ة للمبدأ الدميقراطيدالركائز األساسية اجملس

احلديث عن انتخابات نزيهة يف غياب هذه الرقابة اليت تضمن سالمة 

ممارسة حق االنتخاب واليت تضفي من خالل تدخلها لفض بعض 

 تخابية واإلعالن عن صحة االنتخابات.املنازعات االن

الدستوري وهي  للمجلس هذه الرقابة أوكلها الدستور اجلزائري

 كّل صحة على بالّسهر فهوكّل ،التشريعيةنتخاب االعلى صحة  الرقابة

 الشأن بهذا االنتخابية املنازعة خّص كما االنتخابية، العمليات
 للعملية كايف كلبش بتحصينها اجلزم الصعب من متميزة بإجراءات
 السياسية. واملنافسة االنتخابية

 األمر خبصوصها صدرفكرة املنازعات االنتخابية ليست جديدة فقد 
(1)1976 جوان 3 يف

من  قضاة من تتشكل وطنية جلنة أنشأ الذي ،

 باالنتخابات املتعّلقة املنازعات يف النظر إليها ليسند األعلى اجمللس
 هذه مسألة يف 1976 نوفمرب 22 دستورحيسم  أن قبل وهذا الوطنية،
األعلى اجمللس إىل فيها الفصل اختصاص مبنح املنازعات

(2)
 يف تفاديا ،

 اجمللسو االنتخابية الوطنية اللجنة بني ينتج قد الذي للخلط ذلك
الدرجة نفس يف وضعهما املشرع أّن أساس اجملال، على هذا يف األعلى

(3)
 

(4)80-80رقم:  القانون من  106املادة لتأكده جاءت ما )وهو
 باعتماد 

 الدستوري، اجمللس نشأة عنه متخّض الذي السلطات بني الفصل مبدأ
 النظام جاء ثّم جوهرية، بصورة الرقابة مهمة الدستور إليه أوكلو

 ذلك. لتكريس ، 31مادته يف للمجلس الداخلي

اجمللس الدستوري حينما يتعرض ملراقبة صحة  يبدو جليا أّن

، خصوصا وأنه ال الرقابيةبصفته  لنائب الربملاني، إمنا يفعل ذلكا عضوية

 هلذه املسألة من تلقاء نفسه، كما كان يفعل الربملان سابقا، وإمنا يتصدى



  لياسإجوادي د. ...            نتخابعلى صحة ا دور المجلس الدستوري في الرقابة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (06) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

بناء على طعن له شروطه املوضوعية والشكلية، وهو ما يشكل مسة 

 بارزة من مسات العمل القضائي.

 اجمللس نشأة عنه خّضمت الذي السلطات بني وتطبيقا ملبدأ الفصل
 ثم الرقابة، هذه مهمة 201/1الدستور يف املادة  إليه أوكل الدستوري،
 قوانني وكذلك ،31مادته يف للمجلس الداخلي النظام نص عليه

أخريا القانون ، و82-21القانون و 89-79و 21-89االنتخابات: 

شت غ 12 :هـ املوافق لـ2319ذو القعدة  11 :املؤرخ يف 28-21العضوي 

 .(1821السنة  28اجلريدة الرمسية العدد )املتعلق بنظام االنتخابات،  1821

اجلزائري املعدل يف سنة دستور المن  1ف 201 ملادةا حيث تضمنت

وتفتاء، لا استوتي ع ىلص ة ة ىمليات ا يسهر اجمل":1821

نتخابات استشريعية ويعلن نتائج ، وا وانتخاب  ئيا اجلمهي ية

وينظر يف جوهر الطعون اليت يتلقاها حول النتائج ، هذه اسعمليات

املؤقتة لالنتخابات الرئاسية واالنتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية 

 ".العمليات املنصوص عليها يف الفقرة السابقةلكل 
اجمللس الدستوري مبراقبة  تظهر مهمةمن خالل هذا النص 

نتخابات حة عملية االة، وذلك بالتحقق من صالتشريعي نتخاباتاال

، ومدى مطابقتها للشروط املنصوص عليها النهائية واملؤقتة التشريعية

، وبالتالي تطبيقا للمسار نتخاباتالقانون العضوي املتعلق بنظام االيف 

 الدميقراطي.

 28-21من القانون العضوي  292/2 املاّدةجاء يف ومن جهة أخرى 

 هذه يف مشارك سياسي حزب أو التشريعية لالنتخابات مرتشح "لكل

 بتقديم التصويت عمليات صحة على االعرتاض يف احلق االنتخابات،
اجمللس  ضبط كتابة لدى يودعها عادية عريضة شكل يف طلب

 ،النتائج" إلعالن املوالية ساعة (48) واألربعني الثماني خالل الدستوري

 على اجمللس أن يصدر قرارا بذلك.بالتالي و



(01) 

 (01) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

حناول تفصيل دور اجمللس  النصوصهذه فمن خالل مضمون 

جراءات انتخاب عضو الربملان )من إالدستوري يف الرقابة على كافة 

تناولنا يف هذه ج النهائية. وقد ائج(، وإعالن النتائالتسجيل اىل اعالن النت

األول حتريك رقابة اجمللس الدستوري على أتناول يف  مبحثني:يف الدراسة 

شروط  ثّم صفة الطاعنل فيهطرق نت، ونصحة انتخاب عضو الربملا

ني الثا، ونتناول يف الرقابة جراءاتإميعاد الطعن ووالطعن  قبول

ثم  الفصل يف الطعن نتناول فيه، حيث االستخالف يف عضوية املنتخب

 استخالف وأخريا، الوطين الشعيباجمللس  العضوية يف استخالف
 .مةالعضوية يف جملس األ

قابة اجمللا استوتي ع ىلص ة ة انتخاب األول: حتريك   املب ث

 ىضي اسربملان

من أجل ضمان نزاهة العملية االنتخابية، فتح املشرع باب الطعن نتائج 

االنتخابات التشريعية يف كّل إجراء من إجراءات العملية االنتخابية أمام 

اجمللس الدستوري والذي بدوره يضمن سالمة هذه االنتخابات وفقا 

عي لنفسه حقا يف هذا وعليه ليس ألي كان أن يّد نية،لألحكام القانو

وبالطريقة اليت يراهما مناسبني، فثمة شروط  ،اجملال ميارسه يف الوقت

ليها يف القانون احملدد لقواعد عمل اجمللس إشارة معينة مل يهمل املشرع اإل

الدستوري جيب توفرها حتى يكون الطعن جديرا بعناية هذا األخري 

، واستنادا للقانون العضوي اجلديد املتعلق جياباإلبا أو والفصل فيه س

 الذي تطابق مع أحكام التعديل الدستوري اجلديد رقم 28-21باالنتخابات 

  .1821مارس  1 يفاملؤرخ  21-82

شرط الصفة عنصر جوهري  إّن األول: ةفة اسطاىن املطلب

 اشرتطه القانون يف الطاعن، حيث ليس ألي شخص أن يطعن يف صحة

وبالتالي عضوية االنتخاب، بل جيب أن يكون ممن هلم صفة يف هذا الطعن، 

املرتشحات واملرتشحني واألحزاب السياسية املشاركة يف انتخاب  فإّن

من  292أعضاء اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة طبقا ألحكام املادة 

ض حيق هلم االعرتا 28-21القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات 



  لياسإجوادي د. ...            نتخابعلى صحة ا دور المجلس الدستوري في الرقابة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (01) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب يف شكل عريضة عادية، 

وتودع هذه العريضة يضيف البيان لدى كتابة ضبط اجمللس الدستوري 

 292حسب الشروط الشكلية واملوضوعية املنصوص عليها يف املادة 

من النظام احملدد لقواعد عمل  10و  19املذكورة أعاله، وكذا يف املادتني 

ري واليت يؤدي عدم احرتامها إىل رفض الطعون شكال اجمللس الدستو

 و/أو موضوعا. 
قانون االنتخابات يشرتط أن يكون الطاعن مرتشحا أو  وبالتالي فإّن

حزبا سياسيا مشاركا يف االنتخابات التشريعية بالدائرة االنتخابية املعنية 

 عن. أو من ميثلهم قانونا بتقديم وكالة خاصة هلذا الغرض عند إيداع الط

 االستشارات مع امللغى 21-07االنتخابات  قانون يتعامل ملو
 عملية يف الطعن فتح حبيث الشأن، هذا يف الطريقة بنفس االنتخابية
مرتشح أو  وكل ناخب لكل التشريعية لالنتخابات بالنسبة التصويت

وبعده  82-21وألغى حق الناخب يف الطعن يف القانون  سياسية، مجعية

 قانونا ممثله أو املرتشح على مقتصرا وجعله قّيده لكنه 28-21القانون 

يف  حتى للناخبني الطعن حق بفتح لالنتخابات الرئاسية، بالنسبة

 و الرئاسية االنتخابات بني يوّحد أن فّضل فقد الرئاسية، االنتخابات
 حكرا وجعله الناخبني من حق الطعن بسحب هذا و الربملان، انتخاب

 يستبق من االقرتاع، ومل النوعني كال يف قانونا ثليهممم أو املرتشحني على
 الطعن البسيط للناخب حيق وحيدة كحالة االستفتاء عمليات على إال

 فيها.

 اجلادة غري خاصة الطعون كثرة تفادي بهذا يريد املشرع نإ فهل

 عدم سببهما سياسيني ومحاس سياسي يتسم باندفاع ظرف يف منها،
 وسيلة من حق الطعن هذا جيعل قد مما ميقراطية،الد الّلعبة على التعّود
 الطعن حق حصر فإّن أمر، من يكن مهما أراد؟ من كل بها يعبث

 النزاهة إضفاء يف صادقة سياسية إرادة ليس مؤشرا على بهذا الشكل
 الشأن يف الدميقراطيات هو كما العملية االنتخابية، على والشفافية



(01) 

 (01) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 تعلق ناخب سواء لكل هذا طعنال حق مينح أين كفرنسا الليربالية
 مأخذ أكرب وهو االستفتاء، أو التشريعية باالنتخابات الرئاسية، األمر
 تنظيمه املشّرع اجلزائري يف انتهجه الذي هذا الشكل على يؤخذ

الوطين حتى يف  الطابع االنتخابات ذات وقانونية شرعية مدى يف للطعن

 .القانون األخري
 الوطين الشعيباجمللس شرتط يف املرتشح إىل ي تووفقا لقانون االنتخابا

ما يلي
(5)

 : 

من هذا القانون  1أن يستويف الشروط املنصوص عليها يف املادة  -

 الدائرة االنتخابية اليت يرتشح فيها.  يف العضوي ويكون مسجال

 األقل يوم االقرتاع.   سنة على (12)أن يكون بالغا مخسا وعشرين  -

أن يثبت أداءه اخلدمة الوطنية أو -ائرية أن يكون ذا جنسية جز -

 إعفاءه منها.  

 2املنصوص عليها يف املادة  أال يكون حمكوما عليه يف اجلنايات واجلنح -
 باستثناء اجلنح غري العمدية.من هذا القانون العضوي ومل يرد اعتباره. 

شروط الطعن  هفيونتناول اسطعن  شروط قبيل: اسثاني املطلب

 شروطا موضوعية شروطا شكلية و

اشرتط قانون  اسطعن سقبيل اسشكلية اسشروط األول:اسفرع 

جيب اجراءات شكلية حتت طائلة البطالن يف حال خمالفتها، حيث  االنتخابات

مرتشِّحا أو حزبا سياسيا مشاِركا يف صاحب صفة أي أن يكون الّطاعـُن 

ن ُيمثِّلهم قانونا االنتخابات التشريعـية بالّدائرة االنتخابية املعـنية أو َم

، على أن يودع بتقـديم وكالة خاصة هلذا الغـرض عـند إيداع الّطعـن

 (48) يف اآلجال احملددة وهي دى كتابة ضبط اجمللس الدستوريلاالعرتاض 

ساعة املوالية إلعالن اجمللس الدستوري النتائج الّرمسية
(6)

.  

يانات أن تتضمن العريضة البب كذلك من ضمن الشروط الشكلية

 التالية:



  لياسإجوادي د. ...            نتخابعلى صحة ا دور المجلس الدستوري في الرقابة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (02) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

االسم، اللقب، املهنة، العنوان، التوقيع، وكذا اجمللس الشعيب البلدي أو -2

 الوالئي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة النتخابات جملس األمة،

إذا تعّلـق األمر حبزب سياسي، تسمية احلزب، عنوان مقره، وصفة -1

 .مودع الطعن الذي جيب أن يثبت التفويض املمنوح إياه

 عرض املوضوع والوسائل املدّعـمة للطعن والوثائق املؤيدة له.-1

 املطعوناألطراف وجيب تقديم عريضة الطعن حبسب عدد -3

ضّدهم
(7)

كما جيب أن ييدع اسطعن من قبل أحت أة اب  ،

اسصفة املذكي ين أىاله مباشرة ستى كتابة ضبط اجمللا 

، وجيب أن يثبت يف اآلجال احملتدة يف نظام ا نتخاباتاستوتي ع 

املكلف بإيتاع ىريضة اسطعن استفييض املمنيح إياه إذا مل يكن 

مرتش ا أو ممثال قانينا سل زب اسسياوي اسطاىن وأن تقتم 

يوزع رئيس اجمللس و ،ىريضة اسطعن باسلغة اسيطنية اسرمسية

الدستوري الطعون على األعضاء املعينني كمقررين
(8)

ويبلغ الطعن  ،

ىل النائب الذي اعرتض على انتخابه وفقا ألحكام الفقرة جبميع الوسائل إ

 نتخابات.القانون العضوي املتعلق بنظام االمن  292الثانية من املادة 

 موضوع إن: اسطعن سقبيل امليضيىية اسشروطاسفرع اسثاني: 

يتعلق بعرض األدلة واحلجج الثبوتية اليت يرتكز عليها الطاعن  لطعنا

كتابة ضبط اجمللس الدستوري ىلإيف عريضته املقدمة 
(9)

 بطالإل ، وذلك

 .ةانتخابي لتعديل نتائج أو عضوية

 للنائب القانوني الوضع فحص اىل يهدف العضوية صحة يف الطعنف

 .االنتخاب نتيجة عن اإلعالن حني إىل الرتشح لطلب تقدميه منذ

 توافر مدى من التحقق إىل يهدف املفهوم بهذا فالطعن ؛وعليه

 وعليه ترشيحه، تاريخ من املرتشح العضو يف وضوعيةامل الشروط

 مفهومها أضيق الطعن هذا فإن« بسيوني الغين عبد» األستاذ وحسب

االنتخاب نتيجة اىل املوجه الطعن من
(10)

، وبالتالي يعد اعرتاضا مبفهوم 



(01) 
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 خاللمن  وذلك للناخبني، احلقيقية دةرااإل عنويعرب  171املادة 

 .النتائج وإعالن الفرز عملية يف التشكيك

 قد اجلزائري املشرع نإف االنتخابات نظام من 171 املادة وباستقراء

مرتشح أو حزب  لكل»... :بقوله الفين مبفهومه االنتخابي بالطعن أخذ

...«التصويت عمليات صحة على االعرتاض يف احلق سياسي
(11)

. 

 املشرع رأي واستكشاف للطعن القانونية الطبيعة رؤية بعد

 األخذ أو الطعن بأن القول ميكن الطعن، موضوع حول ياجلزائر

 العمل جيب بل االنتخابات، نزاهة لضمان يكفي ال الفين مبفهومه بالطعن

 النتائج إعالن غاية إىل الرتشح منذ العضوية صحة يف بالطعن كذلك

 ارتكب أو الفرتة هذه أثناء أهليته املرتشح لفقد جتنبا أو تفاديا وذلك

اعتباره يرد ومل جناية
 (12)

. 

نتحدث يف هذا املطلب  :جراءاتهإ: ميعاد اسطعن واسثاسث املطلب

 . جراءاتهإعن اآلجال احملددة مليعاد الطعن ثم 

إذا توافرت الصفة يف الطاعن، فإن ذلك  :ميعاد اسطعن: اسفرع األول

 غري كاف لقبول طعنه بل جيب على الطاعن أن يقدم كل الوثائق

وضوع طعنه مع التربيرات الكافية لتدعيم ملفه، واملستندات املتصلة مب

الدستوري خالل فرتة زمنية حددها  على أن يرفع األمر اىل اجمللس

فيما خيص مهلة ومن قانون االنتخابات،  292 و 218 املشرع يف املاّدتني

 االنتخابات واليت خصت املرتشح من قانون 292املادة  اليت وردت يفالطعن 
سواء يف عضوية اجمللس الشعيب الوطين أو  ريعيةالتش االنتخابات يف

 ضافة اىل املرتشحني األحزابإ تضمنت إذ عضوية جملس األمة املنتخب،

 عملياتكافة  صحة على االعرتاض السياسية الذي هلم احلق كذلك يف
مباشرة  يودعها عادية عريضة شكل يف طلب بتقديم وذلك التصويت،

 (48) وأربعني مهلة مثاني خالل الدستورياجمللس  ضبط  كتابة  لدى
 الذي النائب الدستورياجمللس  النتائج حيث يشعر املوالية إلعالن ساعة
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 (4) أربعة أجل خالل كتابية مالحظات ليقدم انتخابه على اعرتض
  التبليغ. تاريخ من ابتداء أيام

 من نظام االنتخاب فهي 218املادة  ا فيما خيص اآلجال الواردة يفأّم

 ألنها وردت يف الفصل الرابع يف فقط األمة جملس حي أعضاءمرشختص 

 مرتشح أن لكل حيق حيث ،األمة جملس أعضاء بانتخاب األحكام املتعلقة

اجمللس  ضبط كتابة لدى طعن بتقديم االقرتاع، وذلك نتائج على حيتج

النتائج، بينما  إعالن تلي اليت ساعة  (24)والعشرين األربع يف الدستوري

كاملة أيام  (3)ثالثة أجل يف الطعون الدستوري يفلس اجمل يبت
(13)

. 

 يف املذكور احملضر يف يدون هذا األخري احتجاجوفيما خيص تقديم 
 219 املادةوالذي ورد يف نص  28-21 القانون العضوي من168 املادة

تودع نسخة من حمضر الفرز و/أو تركيز النتائج فورا حسب على أن 

 خالل اثنتني يف النهائية النتائج يعلن الذي ستوريالداجمللس  لدى احلالة،
، وبالتالي يقدم االحتجاج 210لنص املادة استنادا ساعة  (72) وسبعني

 عالن اجمللس الدستوري النتائج النهائية.إلدى مكتب التصويت قبل 

وبانقضاء آجال الطعن فإن اجمللس الدستوري يصدر قراره برفض 

ميعاد الطعن وتبني للطاعن  عد فواتالطعن، لكن السؤال املطروح ب

عضو جملس األمة املنتخب أو عضو اجمللس الشعيب الوطين أن هناك 

غامضة يف موضوع الطعن تتضمن اتهامات غري حمددة ليست  عبارات

فوات امليعاد، حيث يعين  مستندة اىل وقائع حمددة فإنه ال يقبل منه بعد

موجودة واليت ال مانع  ذلك إثارة أسباب جديدة وليس توضيحا ألسباب

امليعاد من قبوهلا بعد
(14)

 . 

ن التفرقة السابقة إ :فيات امليعاد واستفيع املتعلقة باسنظام اسعام-

تكملتها بتفرقة أخرى بني الدفوع املتعلقة بالنظام العام وغريها من  جيب

الدفوع، إذ أن النوع األول ميكن اثارته حتى بعد فوات ميعاد الطعن، 

 كون الدفع متعلقا بالنظام العام؟ولكن متى ي
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ثارته بعد امليعاد إإن الدفع الوحيد املتعلق بالنظام العام واملمكن 

يقتصر حسب ما استقر عليه قضاء اجمللس الدستوري على حالة عدم 

توافر شروط الرتشيح يف املرشح الفائز أو يف املرشح البديل، أما الدفوع 

ناء احلملة االنتخابية أو اثناء عملية املستمدة من املخالفات املرتكبة أث

ثارتها بعد فوات إاالقرتاع أو فرز األصوات، فهي ال تعترب كذلك وال ميكن 

ثارته يف إذا كان ذلك من قبيل توضيح وحتديد سبب سبقت إ اّلإامليعاد 

امليعاد
(15)

 . 

اختصاص عدم أهلية النائب أو البديل بصفة الدفع املتعلق  ولعل

جيد تفسريه يف أن املخالفة معناها أن شخصا غري مؤهل بالنظام العام 

قانونا لشغل مقعد يف الربملان وال تنطبق عليه شروط الرتشيح
(16)

. 
من خالل قانون االنتخابات نستنتج  جراءات اسطعن:إ: اسفرع اسثاني

أن االحتجاجات واالعرتاضات أمام اجمللس الدستوري هلا طريقني: طريق 

 ر.مباشر وطريق غري مباش

هذا النوع من الطعون أو : اسطعن املباشر أمام اجمللا استوتي ع: 

 292يكون أمام اجمللس الدستوري بطريقة مباشرة استنادا لنص املادة 

من النظام احملدد لعمل اجمللس  37/1من نظام االنتخابات واملادة 

 أو حزب التشريعية لالنتخابات مرتشح الدستوري، حبيث ميكن لكل
 صحة على يف االعرتاض احلق االنتخابات هذه يف ركمشا سياسي
 لدى يودعها عادية عريضة يف شكل بتقديم طلب التصويت عمليات

املوالية  ساعة (48) واألربع الثماني خالل الدستورياجمللس  ضبط كتابة

من نظام االنتحاب  218النتائج، اضافة اىل ما ورد يف نص املادة  إلعالن

لس األمة، حيث ميكن ألي مرتشح لعضوية واليت ختص فقط أعضاء جم

. الدستوريجملس األمة تقديم طعن مباشرة لدى كتابة ضبط اجمللس 

)االعرتاضات( عن طريق الفاكس الطعون رسال إوبالتالي ال يقبل اجمللس 

أو الربيد أو أي طريق آخر، وجيب أن تكون العريضة حمررة باللغة 

ستوريالوطنية وتسجل بكتابة ضبط اجمللس الد
(17)

  . 
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يكون الطعن ثانيا: اسطعن غري املباشر أمام اجمللا استوتي ع: 

بطريقة غري مباشرة أمام اجمللس الدستوري عن طريق ادراج احتجاج يف 

حمضر الفرز أو االحصاء على مستوى مكتب التصويت، وهو ما أكدته 

 التنفيذي رقم ملرسوممن ا 12من قانون االنتخاب، واملادة  219املادة 

واملتعّلق بتنظيم انتخاب أعضاء جملس األمة املنتخبني  321–21

وسريه
(18)

واليت ختص فقط انتخابات جملس األمة حيث تؤكد أنه يف حال  ،

وقوع احتجاج يدون يف حمضر الفرز
(19)

، بعد ذلك مباشرة ترسل نسخة 

من احملضر فورا اىل اجمللس الدستوري
(20)

    . 

أنه فصل يف موضوع االحتجاج  28-21املالحظ يف قانون االنتخاب 

بني انتخابات جملس األمة وانتخابات اجمللس الشعيب الوطين، فما ورد يف 

التنفيذي  ملرسوممن ا 12من قانون االنتخاب، واملادة  219نص املادة 

خيص جملس األمة فقط، فهو يذكر صراحة مصطلح  321–21 :رقم

فجاء ليشمل  210ادة "احتجاج" يسجل يف احملضر، أما ما ورد يف نص امل

انتخابات اجمللسني معا، حيث وردت ضمن الفصل الثاني من الباب 

اخلامس حتت عنوان األحكام املتعلقة مبراقبة العميات االنتخابية، حيث 

 كّل جتنب املشرع يف هذه املادة ذكر مصطلح "احتجاج" وركز عن حّق

ابية، أن يراقب مجيع أو ممثله املؤهل قانونا، يف نطاق دائرته االنتخمرتشح 

عمليات التصويت وأن يسجل يف احملضر كل املالحظات أو املنازعات 

املتعلقة بسري العملية
(21)

. 

 : ا وتخالف يف ىضيية املنتخبنياسثا املب ث

 احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوريالنظام من  12املادة  استنادا لنص

ستوري حماضر نتائج انتخابات يتلقى اجمللس الد، 1821أبريل  21 :ؤرخ يفامل

أعضاء اجمللس الشعيب الوطين املعّدة من طرف اللجان االنتخابية الوالئية 

كما يتلقـى حماضر نتائج  ،وتلك اخلاصة باملواطنني املقيمني يف اخلارج

يدرس اجمللس الدستوري حمتوى هذه و، انتخابات أعضاء جملس األمة

 292و 282بيقا ألحكام املواد احملاضر، ويضبط النتائج النهائية، تط
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، بعد ذلك من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات 217و 210و

تفتح اآلجال القانونية لتقديم الطعون ممن هلم احلق يف ذلك، واذا اعترب أن 

إلغاء الطعن مؤسس ميكن للمجلس الدستوري تعديل حمضر النتائج أو 

ة الالزمة إلعادة االنتخاب واستخالف جراءات القانونياالنتخاب، واختاذ اإل

 .  اجمللس الشعيب الوطينيف أو  يف جملس األمة عضو جديد

 يف الدستوري اجمللس يفصل: األول: اسفصل يف اسطعن املطلب

 قضائية كجهة الشأن هذا يف أمامه املرفوعة االعرتاضات أو الطعون
القضائي باملعنى قرارات يصدر هألّن نظرا حقيقية،

(22)
 يف ترتجم ليتوا ،

 قضائية جهة عن يصدر ما مثل متاما (Arrêts)بكلمة  الفرنسي النص
 االنتخابات هذه على اجمللس الدستوري إشراف على كدليل حقيقية،

 .انتخابي قاضي بصفته

من ن.م.ق.ع.م.د 22من خالل نص املادة 
(23)

: يوزع رئيس اجمللس 

غ الطعن جبميع ويبلالدستوري الطعون على أعضاء اجمللس املقررين، 

ليقدم مالحظات كتابية  الوسائل إىل النائب الذي اعرتض على انتخابه

 292املادة وفقا ألحكام  ( أربعة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ،3خالل )

 .من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات

أن اجمللس الدستوري ال يفصل يف الطعن إال  292ومن خالل املادة  

طاء فرصة للمرتشح املطعون يف عضويته لتقديم مالحظات بعد اع

( أربعة أيام تبدأ من تاريخ التبليغ وهي ضمانة منحها 3)كتابية خالل 

للنائب املرتشح علها تكون أدلة مقنعة للمجلس بصحة اجمللس يف نظامه 

 عضويته وابطال الطعن ضده.

لقانون وا 89-79واألمر  امللغى 21-07القانون  تعامل كل منوقد 

اجمللس  فصل كيفية مع الطريقة بنفس 28-21والقانون  21-82

 بالبساطة تتميز كانت إن واليت أمامه، املطروحة املنازعات يف الدستوري
 كتابة لدى تودع عادية بعريضة اكتفى حيث إجراءاتها، يف السهولةو

 اليت الرئاسية دون فقط التشريعية االنتخابات يف الدستوري اجمللس
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 داخل احملضر املوجود يف االحتجاج إدراج هو و آخر، بإجراء خصها
 املوضوعية الّظروف توّفر ال أخرى جهة من فإّنها التصويت، مكتب
 االقرتاع، عملية على الدستوري اجمللس رقابة من املرجو اهلدف لبلوغ

 لرفع املشرع منحها اليت الضيقة املواعيد ناحية من خاصة
 النتائج إلعالن املوالية ساعة  (48)أربعون و مثانية فمهلة االحتجاجات،

 خرق على إثبات أدلة من جيب ما وجتميع طعن إلعداد كافية ليست
 اخلرق حاالت تعددت إذا خاصة التصويت، عملية خالل القانون

 املعين للنائب منح الذي أيام (04) أربعة موعد نإ ثم النزاع، موضوع

 ال قد ضّيق، جّد كذلك يعترب همالحظات بتقديم عليه، للرد باالحتجاج
 كانت وإن خاصة االحتجاجات كل على طالعاال من النائب يتمكن

 إما للفصل بها الدستوري اجمللس القانون قيد اليت املهلة نإ كثرية، ثّم

 النتائج حمضر صياغة بإعادة أو حوهلا، املتنازع التصويت عملية بإلغاء
سواء ما ورد يف  ،جدا قصرية لةمه هي قانونيا، املنتخب املرتشح وإعالن

 إذا األمة، حيث املتعلقة بعضو جملس 212أو ما ورد يف املادة  292املادة 
 إما معلل قرار ميكنه مبوجب مؤسس الطعن اجمللس الدستوري أن اعترب

 وأن احملرر النتائج حمضر يعدل أن وإما عليه احملتج االنتخاب يلغي أن
اجمللس  طرف من إلغاء االنتخاب حالة يف ،الشرعي الفائز نهائيا يعلن

  تاريخ من ابتداء أيام (8) مثانية أجل يف آخر انتخاب الدستوري، ينظم
 .  بالداخلية الوزير املكلف إىل الدستورياجمللس  قرار  تبليغ

 عن فتتميز الرئاسية االنتخابات يف التصويت عملية يف املنازعة أّما

 اجملال ترك حبيث معينة، مبواعيد املشرع للطاعن تقييد بعدم سابقتها

 لالقرتاع النهائية النتائج إلعالن القصوى املدة حدود يف مفتوحا

الرئاسي
(24)

 جهة من بّسط كما جهة، من هذا أيام  (10)عشرة وهي ،

 بفرض وهذا الدستوري اجمللس إىل الطعن إيصال يف كيفية أخرى
 على ونالّطع رفع يسّهل وهو ما الربق، بواسطة إخطاره ضرورة

 لدى كتابة العريضة إيداع فيها يتعني اليت التشريعية االنتخابات خالف
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 (01) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 يف للبالد النائية املناطق على يتعذر قد ما وهو ،الدستورية اهليئة ضبط

 .القانون حّدده كالذي قصري زمين ظرف

 عدم هو اجملال، هذا يف االنتخابي الّتشريع على يؤخذ ما أن غري
 قبل االحتجاجات يف الفصل ضرورة على حيةصر وبصورة املشّرع نص

 االنتخابات يف كما هو األمر بعدها، وليس الّنهائية الّنتائج إعالن

إىل أوضاع  يؤّدي قد الّنتائج إعالن بعد فيها الفصل أن حيث ،الّتشريعية

 حالة يف السياسية، احلياة يف كبري اضطراب عنها يتمخض خطرية جّد
 يقصي بشكل التصويت عملية إلغاء أفضى االحتجاج إىل إذا ما

 املشرع إىل ذلك مثلما تفطن فائزا، أعلن قد يكون الذي املرتّشح
 االنتخابات. قانون يف الفرنسي

 من سهو جمّرد هذا أن هل هو: هنا طرحه يستوجب الذي والسؤال

 أن أم الطعن؟ لقبلية الّضمين الّفهم إىل تذهب نيته أن أم املشرع، قبل

 املبدأ حيث من ألنه يستبعد نظرا ذلك على للنص داعيا ير مل املشّرع

 شكل أو حجم كان مهما الرئاسية االنتخابية العملية إلغاء إمكانية

 ينّص مل ألنه نظرا نغّلبه الذي التفسري وهو بشأنها؟ الطعون املرفوعة
 االنتخابات يف االقرتاع عملية إمكانية إلغاء على واحدة مّرة ولو

 .التشريعية االنتخابات يف الشأن هو كما الرئاسية

 اسيطين: اسشعيباجمللا  اسعضيية يف : اوتخالفاسثاني املطلب

الوطين  الشعيباجمللس  يفحالة النائب  عملية االستخالف يف هذه احلالة

باألحكام  اإلخالل دون 28-21من القانون العضوي  282متها املاّدة ظن

 شغور بعد النائب تخلفيس املفعول السارية والتشريعية الدستورية

 اإلقصاء أو له قانوني مانع حدوث أو االستقالة أو الوفاة بسبب مقعده
 لسلمجا يف عضوية أو احلكومة يف عضو وظيفة قبوله بسبب أو

 يف املنتخب األخري املرتشح بعد مباشرة املرتب الدستوري باملرتشح
 املتبقية. النيابية الفرتة خالل خيلفه الذي القائمة

 ،يف اجمللس الشعيب الوطين ل ذلك قرار يتعلق باستخالف نائبومثا

من القانون العضوي  282حيث و اعتبارا أنه مبقتضى أحكام املادة 



  لياسإجوادي د. ...            نتخابعلى صحة ا دور المجلس الدستوري في الرقابة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (61) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

املتعلق بنظام االنتخابات املذكور أعاله، يستخلف النائب بعد شغور 

مقعده بسبب الوفاة، باملرتشح املرتب مباشرة بعد املرتشح األخري املنتخب 

مة االنتخابية الذي يعوضه خالل الفرتة النيابية املتبقيةيف القائ
(25)

. 
واعتبارا أنه بعد االطالع على إعالن اجمللس الدستوري وعلى قائمة 

مرتشحي اجلبهة الوطنية اجلزائرية بالدائرة االنتخابية املشار إليها أعاله، 

 تبني أن املرتشح املرتب مباشرة بعد املرتشح األخري املنتخب يف هذه

 عبد الوهاب بن سي عَمار. القائمة هو املرتشح

يقرر استخالف النائب نوار بلعطار بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، 

 عبد الوهاب بن سي عمار. باملرتشح

يف هذه احلالة  اسعضيية يف جملا ا مة: : اوتخالفاملطلب اسثاسث

 هعلي حيث تنصحالة االستخالف النائب يف جملس األمة املنتخب فقط، 

 يف منتخب عضو مقعد شغور حالة يفمن قانون االنتخابات  132 املاّدة

 أو باحلكومة عضو وظيفة يف التعيني أو الوفاة بسبب األمة جملس
 قانوني مانع أي أو أو اإلقصاء االستقالة أو الدستوريباجمللس  عضو

 الستخالفه. انتخابات جزئية إجراء يتم آخر

حيدد قانون عضوي شروط -الشغورحالة –وبالتالي يف هذه احلالة 

وهي عملية خترج من إطار احلكم االنتقالي  استخالف عضو جملس األمة،

بالنسبة للمنتَخِبني وللسلطة التنظيمية  211وختضع وجوبا حلكم املادة 

مبفردها اليت تعود لرئيس اجلمهورية فيما يتعلق باملعّينني، إذ بالرجوع إىل 

فيات استخالف املقاعد الشاغرة و إمنا أحال الدستور ال جند نّصا حيدد كي

ذلك على القانون الذي بدوره اقتصر على االستخالف الذي خيّص املقاعد 

اخلاصة باملنتَخِبني دون املعّينني احرتاما ملبدأ الفصل بني الشاغرة 

السلطات
(26)

. 

كان املؤّسس الدستوري استعمل مصطلح االستخالف يف  وإذا

الدستور، إال أنه جيب عند التطبيق البحث عن  من 211و 282 املادتني

وري هذا املصطلح للوقوف على ؤسس الدستق الذي أورد فيه املالسيا

 .مضمونه
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 (01) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

االنتخاب يف  مبوجبه اجمللس الدستوري ومثال ذلك القرار الذي ألغى

إحدى الواليات، وقضى بإعادة تنظيم االنتخاب يف الوالية املعنية يف 

اآلجال القانونية
(27)

 . 

-الفقرة الثالثة 11النقطة األوىل و 11واعتبارا أنه مبوجب املادتني  -

ظام املتعلق بنالعضوي من القانون الرابعة والفقرة -الشطر األول

حتادها يف املوضوع، ميكن املرضى املوجودون االنتخابات، مأخوذة جمتمعة ال

 باملستشفيات ممارسة حق التصويت بالوكالة بعقد حمرر أمام مدير

املستشفى، كما ميكن األشخاص املوجودون خارج الرتاب الوطين، 

 التصويت بالوكالة على أن يتم إعدادها بعقد حمرر أمام املصاحل القنصلية،

واعتبارا أن الوكالتني املتنازع فيهما، حررت إحداهما بسبب أن الوضعية 

الصحية للموكل ال تسمح له باحلضور لكونه مريض يعاجل يف املستشفى 

، وحررت الثانية 11دون إرفاقها مبا يثبت ذلك خالفا ملا تستوجبه املادة 

 11بسبب "الغياب خارج الرتاب الوطين"، دون مراعاة مقتضيات املادة 

فقرة الرابعة من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، مما يتعني 

من  1فقرة ال 237اعتبار الوكالتني باطلتني، واعتبارا أنه مبوجب املادة 

القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، ينظم انتخاب آخر يف أجل 

 ( أيام من تاريخ تبليغ هذا القرار.80مثانية )

8 

لدستوري يف جمال الوظيفة اليت ميثلها اجمللس ا ؛من خالل ما تقدم

القضائية، اليت تراقب  ةنتخابات، جعلت منه اجلهاز القضائي أو اهليئاال

رئاسية نتخابات الراطي عن إرادة الشعب، سواء يف االتعبري الدميقعملية ال

على صحة وسالمة هذه  ، فهو يعملستفتاءاالأو التشريعية أو عملية 

والفصل يف الطعون  نتخابية، إىل غاية إعالن نتائجهاالعمليات اال

، وهذه املهمة خوهلا له الدستور يف البعض من مواده، وكذا بيةنتخااال

النتخابات، وضمان حق االنتخاب يرتكز على عضوي املنظم لالقانون 

بني املرتشحني واملساواة كحرية الناخب أثناء ممارسته حلقه  :مبادئ أساسية

وفتح إمكانية  وشفافة، والناخبني وسري االنتخابات بطريقة نزيهة



  لياسإجوادي د. ...            نتخابعلى صحة ا دور المجلس الدستوري في الرقابة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (62) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

الطعن يف كل ما يتعلق بإجراءات تنظيم العملية االنتخابية وخاصة 

أمام  املؤقتة والنهائية وفق التعديل الدستوري اجلديد نتائجالاإلعالن عن 

مع املبادئ املرتبطة حبق  متوافقةحتى تكون  الرقابية املختصة،األجهزة 

ضرورة وكذا  ة،شروعياحرتاما للقواعد الدميقراطية ومبدأ املاالنتخاب 

بعد خصوصا باحلياد والصرامة والشفافية الدستوري اجمللس أعضاء حتلي 

روط اليت أقرها املؤسس الدستوري حول العضوية يف التعديل األخري الش

يوم كاملة سنة  (38)املتعلقة ببلوغ املرتشح سن أربعني  203يف املادة 

سنة  (22)تعيينهم أو انتخابهم، والتمتع خبربة مهنية مدتها مخس عشرة 

 مهنة على األقل يف التعليم العالي يف العلوم القانونية، يف القضاء، أو يف

 حمام لدى احملكمة العليا أو لدى جملس الدولة أو يف وظيفة عليا يف الدولة.

 اهليامش واملراجع املعتمــــتة

                                                 

 الناخبة اهليئة استدعاء املتضّمن 1976 جوان 3 :يف درالصا 22-76 :األمر رقم نظرا( 1)
 يف االنتخابية الوطنية اللجنة هذه أنشأ والذي الوطين امليثاق حول االستفتاء وتنظيم

 جوان 04 يف الّصدر 45 العدد ج.ج.ر.ج .مؤقت بشكل ولكن منه التاسعة املاّدة
1976. 

التجربة الدستورية يف اجلزائر، املطبعة احلديثة للفنون املطبعية،  حمفوظ لعشب:( 2)

 .23م، ص1882اجلزائر، 

(3)  MAHIOU, AHMED, Cours de contentieux administratifs, t.1. et t.2., 2e 
éd., Alger, OPU, 1981., p. 53. 

 ج.ج.ر.ج االنتخابات، قانون املتضّمن 1980 أكتوبر 25 يف الّصادر 80-80انون قال 4))
 .1980أكتوبر 28 يف الّصادر  44 العدد

ذو القعدة  11املؤرخ يف  16-10 :رقم العضوي القانونمن  71وفقا لنص املادة  (5)

املتعلق بنظام االنتخابات، اجلريدة الرمسية العدد  1821غشت  12افق لـ هـ املو2319

 بنظام االنتخابات. يتعلق (1821السنة  28

 واملنشور عرب موقه الرمسي: 1821مايو  7بيان اجمللس الدستوري املؤرخ يف :انظر (6)

http://www.conseil-constitutionnel.dz/communique_ar.htm 

 1821أبريل  21 :ؤرخ يفلس الدستوري املل اجملالنظام احملدد لقواعد عم من 28 املادة( 7)

 .(1821مايو  1املؤرخ يف  ،11العدد املنشور يف اجلريدة الرمسية للجمهورية )

 .لس الدستوريل اجملمن النظام احملدد لقواعد عم 22املادة  (8)

 عه االلكرتوني:قمو واملنشور على 1821مايو  7املؤرخ يف اجمللس الدستوري بيان( 9)

http://www.conseil-constitutionnel.dz/communique_ar.htm 
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 (01) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
 شهادة لنيل مذكرة اجلزائر، يف االنتخابية العملية على الرقابة آليات :شوقي متام يعيش( 10)

 .71-71 الصفحة ،1887-1880 بسكرة، جامعة ،ريماجيست

 بنظام واملتعلق 52/10/5111 يف املؤرخ 11-11 القانون من 171 املادة نظرا (11)

 .  االنتخابات

 .الذكر السالف 11-11 القانون من 12 املادة نظرا( 12)

 .28-21 العضوي املنظم لالنتخابات قانونالمن 131 املاّدة  (13)

(14) Décision n° 68-537/538 AN du 28 novembre 1968. www.conseil-
constitutionnel.fr. 

(15) Décision 73-686 / 687 du 5 Juillet 1973. grande décision n° 
20.www.conseil-constitutionnel.fr. 

، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، حسني عثمان: الرقابة على صحة عضوية الربملان (16)

 .117ص، 2778اإلسكندرية، 

 مرجع سابق. 5115مايو  7يان اجمللس الدستوري املؤرخ يفبانظر ( 17)

 هـ2313 حمرم 12 :املؤّرخ يف 321–21 :التنفيذي رقم ملرسوممن ا 12 تنص املادة( 18)

واملتعّلق بتنظيم انتخاب أعضاء جملس األمة املنتخبني  1821 ديسمرب 7لـ: املوافق 

 20 املادة يف ذكورملا حملضرا األخرية يف هذه تدون احتجاجات قدمت "إذا:على وسريه

 ". أعاله

 يف يدون هذا األخري احتجاج وقوع حالة يفأنه " 28-21قانون  127 من تنص املادة( 19)
 . "القانون العضوي هذا من   168 املادة يف املذكور احملضر

إىل اجمللس  فورا احملضر من نسخة على "ترسل 28-21من قانون  210 املادةتنص ( 20)

 ساعة". (72) وسبعني خالل اثنتني يف النهائية النتائج يعلن ذيال الدستوري

 االنتخابية دائرته نطاق يف املؤهل قانونا أو ممثله مرتشح لكل حيق: "168تنص املادة ( 21)
 اليت القاعات يف مجيع األصوات وتعداد األوراق وفرز التصويت مجيع عمليات يراقب أن

 املتعلقة بسري املنازعات أو املالحظات كل حملضرا يف وأن يسجل العمليات هذه بها جتري
 ."العمليات

 .28-21من القانون العضوي  1/ف292واملادة  212املادة  (22)

يوزع رئيس اجمللس الدستوري الطعون على من ن.م.ق.ع.م.د على:  22تنص املادة  (23)

رتض على ويبلغ الطعن جبميع الوسائل إىل النائب الذي اع ،األعضاء املعينني كمقرري

 .انتخابه وفقا ألحكام القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات

 .املتعلق بنظام االنتخابات 28-21من القانون العضوي  230املادة  (24)

 .1821فرباير  18 املوافق 2311ربيع األول  19مؤرخ يف 21/ ق.م د/82رقم  قرار( 25)

جديد اجلزئي األول ألعضاء جملس األمة ية ألحكام الدستور املتعلقة بالتريمذكرة تفس (26)

 ، انظر: الرئيس / سعيد بو الشعري املعينني: قدمها عن اجمللس الدستوري

http://www.conseil-constitutionnel.dz/memoire_ar.htm. 

يناير  13الموافق  1341محرم عام  11مؤرخ في  11/ ق. م د /  11القرار رقم ( 27)
 .0111سنة 
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