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دكتوراه حول المنازعات االنتخابیة في الجزائرأطروحة
د .أتقدیم

بوكرا ادریس 

جامعة الجزائر -كلیة الحقوق
1

ناقشت األستاذة بن سنوسي فاطمة أطروحة لنیل شھادة دكتوراه الدولة 
، بكلیة " المنازعات االنتخابیة في الجزائر" في القانون العام  تحت عنوان  

،1الحقوق لجامعة الجزائر
في مختلف مراحلھا،  االنتخابیة،مجمل العملیات االنتخابیةتشمل المنازعة 
عملیات الترشیح وانطالقو مراجعتھا الدوریة،  االنتخابیةبدءا بإعداد القوائم 
لعملیات الفرز وإعالن النتائج إلى غایة  باإلضافةاالقتراعو تنظیم عملیات 

انا لحقوق األفراد ـمـوذلك ض.  النظر في الطعون المتعلقة بھا و إعالن نتائجھا
.                               وحیادھا ونزاھتھااالنتخابیةوضمان شفافیة العملیة ) ترشحین والناخبینـمـال(

كان المجلس الدستوري عھدت لھ مھمة السھر على صحة عملیات إذا
عن اإلعالناالستفتاء وانتخاب رئیس الجمھوریة واالنتخابات التشریعیة و

ع أوكل للمؤسسة القضائیة أیضا مھمة الفصل مشرّ ـالنتائج ھذه العملیات، فان
.االنتخابیةفي المنازعات 

فإذا كان القضاء اإلداري ینظر في الطعون المتعلقة بمجمل العملیات 
لالنتخاباتالمحلیة و جزء من العملیة بالنسبة االنتخاباتفي كل االنتخابیة

یحتكر مھمة الفصل في الطعون التشریعیة والرئاسیة،فإن المجلس الدستوري
بالنسبة االقتراعالرئاسیة وتلك المتعلقة بنتائج لالنتخاباتالمتعلقة بالترشح 

القاضي الجزائي كما ینظراالستفتاءالرئاسیة والتشریعیة وعملیات لالنتخابات
.  االنتخابیةفي الجرائم 

ومؤسسة المجلس الدستوري في إن االشتراك بین المؤسسة القضائیة 
القول بإمكانیةعن سؤال یتعلق اإلجابةالنظر في المنازعة االنتخابیة یتطلب 

، یضمن االنسجام والتوافق بین عمل االنتخابیةبوجود قانون خاص بالمنازعة 
وسي ـالمؤسستین ، تلك ھي المسألة الجوھریة التي تحاول األستاذة بن سن
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األطروحة التي ناقشتھا في كلیة الحقوق لجامعة ة اإلجابة عنھا فيـفاطم
.                                                                          1رـزائـالج

من المعلوم أن المؤسسة القضائیة تعتمد إجراءات متمیزة تخص تشكیلھا 
جال الفصل وكیفیة تقدیم الطعن و شكلھ و آجالھ و آو إجراءات عملھا

فیھ،تختلف عن تلك اإلجراءات التي یعمل بھا المجلس الدستوري عند النظر في 
وجود نظامین إجرائیین یھتمان ،األمر الذي ینتج عنھ االنتخابیةالطعون 

ین ، ویبدو للوھلة األولى أن ھذین النظاماالنتخابیةبالفصل في المنازعة 
إجراءاتما یتجلى  التقارب في لكن سرعان یرتكزان على قواعد مختلفة ، و

سیما ما تعلق بقواعد تقدیم الطعن وآجالھ وآجال الفصل فیھ،مع العمل عملھما ،
باإلجراء التناقضي من حیث إخطار المطعون ضده فقط، ومنح أجال للرد و 

،تخص الوجاھیة والحكم العلني االختالفاتتعیین مقرر، لكن مع وجود بعض 
نشر القرار المتعلق بالطعن في الجریدة الرسمیة في المؤسسة القضائیة ، و

.بالنسبة لقرار المجلس الدستوري
ھي  أھم ممیزات قانون المنازعة االنتخابیة التي تحاول إذاتلك 

. من خالل محاور أطروحتھاإبرازھااألستاذة بن سنوسي فاطمة 
فان أطروحة األستاذة بن سنوسي فاطمة ، تعد أول عمل ،وللتنویھ

أكادیمي یناقش موضوع المنازعة االنتخابیة في كلیة الحقوق لجامعة الجزائر ، 
أنفي الحقل القانوني ، والشك انھ عمل یفید الباحثین   وكل الممارسین 

في ھذا نتائج ھذا البحث سوف تشكل انطالقة لمباشرة بحوث أخرى
.لموضوع  الھام ا


