
غشت  01الموافق  1111محرم عام  11مد مؤرخ في  -ق.ق – 1قرار رقم 
 بقانـون االنتخابـات يتعلـق1111سنة 

  

 إن المجلس الدستوري،

  

، 153، و  2الفقرة  67طبقا للمواد  ،بناء على إخطار رئٌس الجمهورٌة -
 8/ أ.ع.ح، مؤرخة فً 259، من الدستور، برسالة رقمها 156، و 155و

 1989غشت سنة  13، ومسجلة بالمجلس الدستوري فً 1989غشت سنة 
 13 - 89والمتعلقة بدستورٌة أحكام القانون رقم  1989 -/ أ.م.د  1تحت رقم 

الذي نشر      ، 1989غشت سنة  7الموافق  1410محرم عام  5مؤرخ فً ال
 32فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، العدد 

، 84، و82، و62، و61، السٌما المواد 1989غشت سنة  7المؤرخ فً 
 منه، 111، و110، و108،و91، و86، و85و

  

، 156، و155، و154، و153ه وبناء على الدستور، فً مواد -
 ،159،و157و

  

غشت سنة  7الموافق  1410محرم عام  5وبمقتضى النظام المؤرخ فً  -
الذي ٌحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، والذي نشر فً الجرٌدة  1989

 7المؤرخ فً  32الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، العدد 
      ،1989غشت سنة 

  

 بعد االستماع إلى المقرر، و

  

، المتناولة مجتمعة بسبب مالها من 84، و62، و61: فٌما ٌخص المواد  أوال
تعالجان طرق  84و 61التشابه فً الموضوع الذي تعالجه حٌث أن المادتٌن 

ٌّن بدقة الكٌفٌة التً ٌتم وفقها  62االقتراع النتخاب المجالس الشعبٌة، والمادة  تب
طرٌقة االقتراع النسبً على القائمة مع أفضلٌة األغلبٌة فً دور توزٌع المقاعد ب

 واحد.

  

وبما أنه لٌست هناك أٌة أحكام فً الدستور تحدد قواعد خاصة تتعلق بطرٌقة 
االقتراع، فٌعود اختٌار طرٌقة االقتراع حٌنئذ إلى اختصاص المشرع وحده طبقا 

 من الدستور. 115من المادة  10للفقرة 

  

  

ن نٌة محرر الدستور تستهدف تحقٌق أوسع تمثٌل لإلرادة الشعبٌة، علما و بما أ
 بأن أٌة طرٌقة اقتراع، قد تثٌر فً تفاصٌلها تحفظات مبدئٌة.

  



وبما أن طرق االقتراع المقررة ال تنطوي على عناصر تمٌٌزٌة تتنافى مع 
 المبادئ الدستورٌة التً تتعلق بحقوق المواطنٌن السٌاسٌة.

ع النسبً على القائمة مع أفضلٌة األغلبٌة فً دور واحد لٌس إال وأن االقترا
كٌفٌة لتوزٌع المقاعد المطلوب شغلها فً المجالس الشعبٌة، وال ٌمس فً شًء 

 االختٌار االنتخابً لدى المواطن.

  

وأن األفضلٌة التً منحت للقائمة التً تحصل على األغلبٌة البسٌطة مانعة ألٌة 
 قاعد المطلوب شغلها المتبقٌة.مشاركة فً توزٌع الم

وهذه األفضلٌة لٌست تمٌٌزٌة بل هً نابعة من االختٌار السٌد لدى المشرع، 
الحرٌص على التوفٌق بٌن ضرورات التمثٌل الشعبً المنصف ومتطلبات 

 التسٌٌر الفعال للشؤون العمومٌة.

  

 84و، 62، و61وبناء على كل ما تقدم، ٌصرح المجلس الدستوري بأن المواد 
غشت  7الموافق  1410محرم عام  5المؤرخ فً  13-89من القانون رقم 

 والمتضمن قانون االنتخابات، ال تتعارض مع أي حكم فً الدستور. 1989سنة 

  

المتناولتٌن مجتمعتٌن فٌما تعالجانه على  85و 82: فٌما ٌخص المادتٌن  ثانٌا
التوالً من حاالت عدم القابلٌة لالنتخاب فً المجالس الشعبٌة البلدٌة والمجلس 

 الشعبً الوطنً.

  

نظرا ألن المشّرع عندما نّص على أن األشخاص الذٌن ٌمارسون الوظائف 
من قانون االنتخابات، غٌر قابلٌن لالنتخاب فً  85و 82المذكورة فً المادتٌن 

المجالس الشعبٌة البلدٌة والمجلس الشعبً الوطنً، كان ٌقصد منعهم من الترشح 
احدة بعد إنهاء مهامهم، لمهمة انتخابٌة، مدة ممارستهم مهامهم، وطوال سنة و

ومن تقدٌم ترشحهم لمهمة انتخابٌة فً دائرة االختصاص األخٌرة التً مارسوا 
 وظائفهم فٌها.

  

والقول بمقتضى أٌة قراءة أخرى تفضً إلى توسٌع هذا المطلب األخٌر إلى كل 
دوائر االختصاص التً قد سبق لهم أن مارسوا فٌها وظائفهم، قول تمٌٌزي ال 

 85و 82أساس، وبعد هذا التحفظ، ٌتبٌن أن أحكام المادتٌن  ٌستند إلى
 المذكورتٌن ال مساس لهما بأي حكم دستوري.

  

غٌر أن المجلس الدستوري، ٌالحظ على أٌة حال أن نص القانون الذي عرض 
علٌه خال من كل شرط من شروط عدم قابلٌة االنتخاب للمجلس الشعبً 

ألنه فً الحالة العكسٌة ٌفضً تحلٌله إلى  الوالئً، وما هذا إال نتٌجة إغفال،
 تمٌٌز بالمقارنة مع ما هو مشترط فً المترشحٌن للمجالس الشعبٌة األخرى.

  



المتعلقة بقابلٌة االنتخاب للمجلس الشعبً الوطنً،  86: فٌما ٌخص المادة  ثالثا
ٌعتبر المجلس الدستوري أنه إذا كان شرط السن المطلوب ال ٌثٌر أٌة مالحظة 

اصة، فإن األمر لٌس كذلك بالمرة فٌما طلب من المترشحٌن وأزواجهم من أن خ
 ٌكونوا من جنسٌة جزائرٌة أصلٌة.

  

من الدستور، أعترف لجمٌع المواطنٌن  47ونظرا لما نصت علٌه أحكام المادة -
الذٌن تتوفر فٌهم الشروط القانونٌة أن ٌنتخبوا وٌنتخبوا. كما أن األحكام القانونٌة 

ذة فً هذا المجال بإمكانها أن تفرض شروطا لممارسة هذا الحق، لكنه المتخ
أن تحذفه تماما بالنسبة إلى فئة من المواطنٌن الجزائرٌٌن بسبب    لٌس بإمكانها

 أصلهم.

  

وبعبارة أخرى، ال ٌمكن أن تكون ممارسة هذا الحق موضوع تضٌٌقات 
والحقوق الواردة فً ضرورٌة فقط فً مجتمع دٌمقراطً، بغٌة حماٌة الحرٌات 

 الدستور، ثم ضمان آثرها الكامل.

  

الموافق  1390شوال عام  17المؤرخ فً  86-70ونظرا لكون األمر رقم -
والمتضمن قانون الجنسٌة الجزائرٌة، قد حدد شروط  1970دٌسمبر سنة  15

ٌّن على الخصوص بدقة آثار الحصول على  الحصول علٌها وإسقاطها وب
ة وأقر حقوقا كان من أخصها حق تقلد مهمة انتخابٌة بعد الجنسٌة الجزائرٌ

خمس سنوات من الحصول على الجنسٌة الجزائرٌة، مع أنه باإلمكان إلغاء هذا 
 األجل من جهة أخرى بموجب مرسوم التجنس.

  

ونظرا إلى أن هذا الحكم القانونً ال ٌسعه أن ٌخضع لتطبٌق انتقائً وال -
 جزئً.

  

الجزائرٌة األصلٌة ال تشترط فً المترشحٌن لمهمة  ونظرا لكون الجنسٌة-
 انتخابٌة فً المجالس الشعبٌة البلدٌة والوالئٌة.

  

من الدستور، تقر مبدأ تساوي المواطنٌن أمام القانون  28ونظرا لكون المادة -
دون إمكانٌة التذرع بأي تمٌٌز ٌعود سببه إلى المولد أو العرق، أو الجنس، أو 

 أو ظرف آخر، شخصً أو اجتماعً. الرأي أو أي شرط

  

ونظرا لكون أٌة اتفاقٌة بعد المصادقة علٌها ونشرها، تندرج فً القانون -
من الدستور سلطة السموعلى القوانٌن،  123الوطنً، وتكتسب بمقتضى المادة 

وتخول كل مواطن جزائري أن ٌتذرع بها أمام الجهات القضائٌة، وهكذا الشأن 
المصادق علٌه بالقانون رقم  1966ثاق األمم المتحدة لسنة خاصة بالنسبة إلى مٌ

 1989أبرٌل سنة  25الموافق  1409رمضان عام  19المؤرخ فً  08 - 89



 11المؤرخ فً  67 - 89الذي انضمت الجزائر إلٌه بمرسوم رئاسً رقم 
، والمٌثـاق اإلفرٌقـً 1989ماٌو سنة  16الموافــق  1409شوال عـــام 
المؤرخ  37 - 87ان والشعـوب، والمصـادق علٌه بالمرسوم رقم لحقـوق اإلنسـ

، فإن هذه 1987فبراٌر سنة  3الموافق  1407جمادى الثانٌة عام  4فً 
 األدوات القانونٌة تمنع منعا صرٌحا كل تمٌٌز مهما كان نوعه.

  

ونظرا لكون الناخبٌن ٌملكون حق تقدٌر أهلٌة كل مترشح لالضطالع بمهام -
 عمومٌة.

  

وبناء على ما تقدم، ٌصرح المجلس الدستوري بأن اشتراط الجنسٌة األصلٌة 
 للمترشح لالنتخابات التشرٌعٌة، غٌر مطابق للدستور.

  

التً تنص على وجوب أن ٌكون زوج  86من المادة  3كما أنه ٌقول أن الفقرة 
المترشح ذا جنسٌة جزائرٌة أصلٌة، والفقرة األخٌرة من هذه المادة نفسها، غٌر 
مطابقتٌن للدستور فٌما تفرضانه من شرط خارج عن ذات المترشح وذا طابع 

 تمٌٌزي.

  

نتخابات التً تفرض أن ٌرفق من قانون اال 108: فٌما ٌخص المادة  رابعا
التصرٌح بالترشح لرئاسة الجمهورٌة بشهادة الجنسٌة الجزائرٌة األصلٌة 

 لزوجه.

  

من الدستور، التً تنص على أن رئٌس الجمهورٌة،  67نظرا ألحكام المادة  -
 رئٌس الدولة، ٌجسد وحدة األمة، وهو حامً الدستور.

  

ى طبٌعة االختصاصات المسندة إلى ونظرا لكون محرر الدستور، اعتمادا عل-
رئٌس الجمهورٌة، قرر أن تحدد شروط قابلٌته لالنتخاب مقاٌٌس تسمو على كل 
الشروط التً ٌجب أن تتوفر فً المترشحٌن ألٌة مهمة انتخابٌة أخرى. كما أن 

من الدستور، ضبطت فً هذا الصدد بكٌفٌة حصرٌة شروط قابلٌة  70المادة 
 ورٌة.االنتخاب لرئاسة الجمه

  

من  68ونظرا إلى أن الرجوع الوحٌد إلى القانون الذي ورد صراحة فً المادة -
 الدستور، ال ٌهم إال كٌفٌات االنتخابات الرئاسٌة.

  

ونظرا لكون اشتراط تقدٌم المترشح شهادة زوجه للجنسٌة الجزائرٌة األصلٌة، -
ً الواقع شرطا ال ٌمكن أن ٌماثل إحدى كٌفٌات االنتخاب الرئاسً، بل ٌشكل ف

 إضافٌا لقابلٌة االنتخاب.

  



وهو ٌدخل، زٌادة على ذلك، تمٌٌزا مضادا لألحكام الدستورٌة وللمواثٌق 
 المذكورة أعاله.

  

 108وبناء على ماتقدم، ٌصرح المجلس الدستوري بأن الفقرة الثالثة من المادة 
 غٌر مطابقة للدستور.

ى أن الترشٌح لرئاسة الجمهورٌة التً تنص عل 110فٌما ٌخص المادة  : خامسا
ٌجب أن تتم الموافقة علٌه صراحة وأن تقدمه جمعٌة أو عدة جمعٌات ذات طالع 

( عضو منتخب فً 600سٌاسً، وأن تدعمه زٌادة على ذلك توقٌعات ستمائة )
 المجالس الشعبٌة.

نظرا لوجوب تقدٌم المترشح لرئاسة الجمهورٌة الموافقة التً حددت فً المادة -
، فإن هذا ٌبعد عملٌا كل المترشحٌن الخارجٌن عن الجمعٌات ذات الطابع 110

 السٌاسً.

  

من  47ونظرا لكون هذا األمر ٌنطوي على عرقلة لممارسة حق أقرته المادة -
 الدستور.

  

( 600و نظرا لوجوب دعم المترشح لرئاسة الجمهورٌة ترشٌحه بستمائة )-
توقٌع للمنتخبٌن، ٌمثل كفالة هامة، كافٌة فً حد ذاتها، وبناء على ذلك، فإن 

من قانون االنتخابات  110جزء الجملة من الفقرة األولى من المادة 
من طرف  ٌجب أن تتم الموافقة صراحة على الترشٌح وتقدم : " المحررهكذا

 ٌصرح بأنه غٌر مطابق للدستور. جمعٌة أو عدة جمعٌات ذات طابع سٌاسً"

  

المتناولتٌن مجتمعتٌن بسبب كون  91و  111فٌما ٌخص المادتٌن  : سادسا
، 110األولى تعفً رئٌس الجمهورٌة الممارس، من الشروط المحددة فً المادة 

الممارس، للزوم دعم  ال تخضع النائب 91وكون الفقرة الثالثة من المادة 
من منتخبً ) بفتح الخاء ( دائرته اإلنتخابٌة أو بخمسمائة  %10ترشٌحه بتوقٌع 

( توقٌع منتخبً ) بكسر الخاء ( هذه الدائرة االنتخابٌة نفسها، وذلك فً 500)
 حالة ما إذا كان ال ٌترشح من جدٌد تحت رعاٌة جمعٌة ذات طابع سٌاسً.

  

ساسً للسٌادة الشعبٌة والسٌر العادي للمنظومة نظرا إلى أن المبدأ األ -
الدٌمقراطٌة، ٌأمران حائزي المهمة االنتخابٌة أن ٌردوها وجوبا عند حلول 
أجلها إلى هٌئة الناخبٌن التً لها الحق فً تقدٌر الطرٌقة التً تم بها أداء تلك 

 المهمة.

  



ٌن بحق قابلٌة ، التً تعترف لجمٌع المواطن47ونظرا لكون نص أحكام المادة  -
من الدستور، تقر تساوي جمٌع المواطنٌن أمام القانون،  28االنتخاب، والمادة 

فإن المترشحٌن ألي انتخاب ٌجب أن توفر فٌهم كذلك نفس الواجبات وٌتمتعوا 
 بنفس الحقوق.

  

ونظرا لكون مثل هذا اإلعفاء ٌحتمل أن ٌقدر على أنه ٌمثل نقٌضا لمبدأ  -
 مع المترشحٌن. التساوي فً التعامل

  

والفقرة الثالثة  111وبناء على ما تقدم، ٌصرح المجلس الدستوري بأن المادة 
 من قانون االنتخابات، غٌر مطابقتٌن للدستور. 91من المادة 

  

، 91غٌر أن المجلس الدستوري ٌعتبر أن الفقرتٌن األولى والثانٌة من المادة 
التشرٌعٌة، وأن االختٌار المتروك تطرحان شروط تقدٌم المترشحٌن لالنتخابات 

للمترشحٌن لٌس من طبٌعته أن ٌحدث أوضاعا مخالفة لروح الدستور ونصه، 
 ، مطابقتان للدستور.91وعلٌهفإن الفقرتٌن األولى والثانٌة من المادة 

  

سابعا : ونظرا إلى أنه ال مجال ألن ٌثٌر المجلس الدستوري مسألة المطابقة 
األخرى فً القانون الذي عرضه علٌه رئٌس  للدستور بخصوص األحكام

 الجمهورٌة لدراسته.

  

 ٌقرر ما ٌلً :   

 ٌصرح بعدم مطابقة ما ٌأتً للدستور:- 1

من  86اشتراط الجنسٌة األصلٌة من المترشح وزوجه المتضمن فً المادة        ( أ
 قانون االنتخابات.

 كما ٌأتً : 86لذا تحرر المادة 

 : ٌشترط فً المترشح للمجلس الشعبً الوطنً ما ٌلً : 86" المادة 

 عاما على األقل ٌوم االنتخاب، 30أن ٌكون بالغا سن  -

 أن ٌكون ذا جنسٌة جزائرٌة". -

  

 من قانون االنتخابات. 91ب( الفقرة الثالثة من المادة 

 كما ٌأتً : 91لذا تحرر المادة 

: مع مراعاة الشروط الواجب استٌفاؤها قانونا ٌجب أن تتم الموافقة  91" المادة 
من هذا القانون، من طرف  89صراحة على القائمة المذكورة ضمن المادة 

 جمعٌة أو عدة جمعٌات ذات طابع سٌاسً.

  



وفً حالة ما إذا لم ٌتقدم المترشح تحت رعاٌة جمعٌة ذات طابع سٌاسً فإنه 
إمضاء  500على األقلمن منتخبً دائرته أو   10 %م ترشٌحه بٌلزم بتدعٌ

 من ناخبً دائرته االنتخابٌة".

  

 من قانون االنتخابات. 108من المادة  3ج( الفقرة 

 كما ٌأتً : 108لذا تحرر المادة 

: ٌتم التصرٌح بالترشٌح لرئاسة الجمهورٌة بإٌداع طلب لدى  108" المادة 
 المجلس الدستوري.

هذا الطلب توقٌع المترشح واسمه ولقبه وتارٌخ ومكان مٌالده ومهنته وٌتضمن 
 وعنوانه. ٌسلم للمترشح وصل إٌداع ".

د( تقٌٌد المترشح لرئاسة الجمهورٌة بشرط " أن تتم الموافقة صراحة على 
الترشٌح وتقدم من طرف جمعٌة أو عدة جمعٌات ذات طابع سٌاسً " الوارد فً 

 من قانون االنتخابات. 110 الفقرة األولى من المادة

  

 كما ٌأتً : 110لذا تحرر المادة 

من الدستور، وأحكام  70: فضال عن الشروط المحددة فً المادة  110"المادة 
هذا القانون، ٌجب على المترشح أن ٌقدم قائمة تتضمن على األقل توقٌعات 

الشعبً  ( عضو منتخب لدى المجالس البلدٌة و الوالئٌة والمجلس600ستمائة )
 الوطنً، موزعٌن على نصف والٌات التراب الوطنً على األقل".

  

 من قانون االنتخابات. 111هـ( المادة 

  

، و 82،و 62تحت طائلة التحفظات المعبر عنها أعاله، ٌصرح بأن المواد - 2
 من قانون االنتخابات، مطابقة للدستور. 85

من قانون االنتخابات، واألحكام األخرى  84و 61ٌصرح بأن المادتٌن - 3
 مطابقة للدستور.

ٌنشر هذا القرار فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة  - 4
 الشعبٌة.

هكذا تداول فً ذلك المجلس الدستوري فً جلسته بتارٌخ الثامن عشر محرم 
 1989الموافق عشرٌن غشت سنة  1410عام 

  

  

  

رئيس المجلس                                                                                                     
                                                                         الدستــــوري

 عبد المالك بن حبيلس     



 


